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เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก 

จังหวัดสกลนคร 

 



ค าน า 
 

                 อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๙ ) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.2561) ข้อ ๓  ให้แก้ไขค าว่า 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น”  และแก้ไขค าว่า”แผนพัฒนา”เป็น”แผนพัฒนาท้องถิ่น”โดยก าหนด
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจถ่ายโอนตากฎหมาย
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ   ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัดและจังหวัด  กรอบนโยบาย  
ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภา
ท้องถิ่น  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  แล้วน าประเด็นเหล่านนี้มาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เสนอแนะแนวทาง
พัฒนา  และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา  โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน  ที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกิน
ศักยภาพของเทศบาลให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่   
                 โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้า  และหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

เทศบาลต าบลกุดไห 
10  มิถุนายน  ๒๕๖2 
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ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ 

 1.1  ที่ตั้ง   

   ชนเผ่าในต าบลกุดไห ส่วนใหญ่จะเป็น เผ่าย้อ และเผ่าผู้ไท ซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองก่อง
แก้วมหาชัย ประเทศลาว โดยมีผู้น าหมู่บ้านเป็นผู้ชักชวนมา และได้ตั้งรกรากกระจายอยู่ตามป่าเขาใกล้ๆแหล่งหนอง
น้ า (เป็นที่มาของค าว่า“กุด”)ซึ่งแปลว่าหนองน้ า ที่ใช้น าหน้าชื่อหมู่บ้านต่างๆ เช่น กุดไห กุดบาก กุดไห เป็นต้น และ
ท ามาหากินตามวิถีการด ารงชีพ เช่น การเป็นพรานล่าสัตว์  การท าการเกษตร  มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในวงศ์เครือ
ญาติ โดยจะสังเกตได้จากนามสกุลที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่ม/หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งตามชื่อของผู้น า
หรือผู้ที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนั้นๆ มีการรวมกลุ่มชุมชนจนมีจ านวนประชากรมากขึ้นและมีการขยายเขตพ้ืนที่ท ามาหากิน
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ  และในปี พ.ศ.  2510  ได้แยกตัวออกจากต าบลกุดบาก   ตั้งเป็นต าบลขึ้นใหม่  โดยใช้ชื่อว่า  
“ต าบลกุดไห”   

1.2   เนื้อที่  

     ต าบลกุดไหอยู่ห่างจากอ าเภอกุดบากไปทางทิศตะวันตกประมาณ  3  กิโลเมตร 

แผนที่เทศบาลต าบลกุดไห   อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒ - 

1.3.1  ทิศเหนือ จรด  ต้ำบลนิคมน ้ำอูน , ต้ำบลหนองปลิง , ต้ำบลสุวรรณคำม  และ  
       ต้ำบลหนองบัว   อ้ำเภอนิคมน ้ำอูน   จังหวัดสกลนคร    

  1.3.2  ทิศใต้  จรด  ต้ำบลกุดบำก  อ้ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร    
1.3.3  ทิศตะวันออก จรด  ต้ำบลนำม่อง  จังหวัดสกลนคร 
1.4.4  ทิศตะวันตก จรด  ต้ำบลผำสุก  อ้ำเภอวังสำมหมอ  จังหวัดอุดรธำนี      

                  1.3   ลักษณะภูมิประเทศ  

ตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขา  ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อน
ชื้น  มีแหล่งน้ าหลายสายซึ่งก าเนิดจากเทือกเขา  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย   ซึ่งเหมาะส าหรับการเกษตร
ลักษณะทั่วไปเป็นภูเขาท่ีราบสูง  ที่ราบหุบเขาและท่ีราบลุ่ม  พ้ืนที่ป่าอยู่ทางทิศใต้  เขตบ้านงิ้วหมู่ที่  2  บ้านค้อน้อย
หมู่ที่  5  บ้านค้อใหญ่หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี  7 มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ส่วนแหล่งน้ ามีโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริอ่าง
เก็บน้ าห้วยกะเฌอ  บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9  และเข่ือนน้ าอูนอยู่ทางทิศเหนือ  ติดเขตบ้านกลางหมู่ที่  8  และหมู่ท่ี  10  
พ้ืนที่สูงอยู่ทางทิศใต้ลาดต่ าลงสู่ทางทิศเหนือมีล าห้วยที่ส าคัญ  เช่น  ห้วยกะเฌอ  ห้วยอีด่อน ห้วยแสนพัน  เป็นต้น 

1.4  แหล่งน้ าที่ส าคัญ 

  -  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

   1. ห้วยอีด่อน  ต้นก าเนิดจากเทือกเขาภูพาน  ไหลผ่านท้องที่ต าบลโคกภู  
                   ต าบลกุดบาก ต าบลกุดไห ไหลลงสู่เขื่อนน้ าอูน 

2. บึงอาคะ             อยู่ในพื้นท่ีบ้านกุดไห  หมู่ที่  6   จ านวน  123  ไร่ 
3.  กุดข้ีแข้    อยู่ในพื้นที่บ้านกุดไห  หมู่ที่  1   จ านวน  2  ไร่ 
4.  บึงพระเจ้า   อยู่ในพื้นที่บ้านกุดไห หมู่ที่ 1     จ านวน  24  ไร่   
5.  บึงผักหนาม    อยู่ในพื้นที่บ้านงิ้ว  หมู่ที่  2       จ านวน  40  ไร ่
6.  บึงแข้  อยู่ในพื้นที่บ้านงิ้ว  หมู่ที่  2       จ านวน   25  ไร่ 
7. บึงแคน  อยู่ในพื้นที่บ้านงิ้ว  หมู่ที่  2        จ านวน   10  ไร่ 
8. หนองพุก  อยู่ในพื้นที่บ้านกลาง  หมู่ที่  3    จ านวน  31  ไร่ 
9. หนองปะเจ้  อยู่ในพื้นที่บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่  4   จ านวน  8  ไร ่
10. หนองสิม  อยู่ในพื้นที่บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่  4   จ านวน  6  ไร ่
11. หนองบอน             อยู่ในพื้นท่ีบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่  4   จ านวน  6  ไร่ 
12. หนองสองพ่ีน้อง      อยู่ในพื้นท่ีบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่  4   จ านวน  100  ไร่ 
13. บึงสามขา             อยู่ในพื้นท่ีบ้านค้อน้อย หมู่ที่  5    จ านวน  30  ไร่ 
14. หนองบอน            อยู่ในพื้นท่ีบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่  ๕    จ านวน  1  ไร่ 
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                       1.5  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  

1.  ฝาย     จ านวน  12  แห่ง 
                     2.  บ่อน้ าตื้น     จ านวน   2   แห่ง 
                     3.  บ่อโยก     จ านวน  24  แห่ง 
   4. ฝายชะลอน้ า   จ านวน   6   แห่ง 

        1.6  น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 

   1. ประปาหมู่บ้าน   จ านวน    6  แห่ง  หมู่ ๑,๔,๕,๖,๗,๘ 
   2. ประปาเทศบาลต าบลกุดไห       จ านวน    1  แห่ง   

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

                 เทศบาลต าบลกุดไหแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน  โดยมี  นายสอง  ตุพิลา  เป็นก านัน
ต าบลกุดไหมีรายชื่อหมู่บ้านและผู้น า   ดังต่อไปนี้ 
  1.  หมู่ที่   1 บ้านกุดไห มี  นายสายทอง  กุลพิมพ์โพธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  2.  หมู่ที่   2 บ้านงิ้ว  มี  นายสอง   ตุพิลา   เป็นก านันต าบลกุดไห 
  3.  หมู่ที่   3 บ้านกลาง มี  นายหนูพร   สว่างสิงห์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  4.  หมู่ที่   4 บ้านค้อใหญ่ มี  นายอ านวย   ตุพิลา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  5.  หมู่ที่   5 บ้านค้อน้อย   มี  นายทองสา   ศิหิรัญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  6.  หมู่ที่   6  บ้านกุดไห มี  นายสรายุทธ  ข่วงทิพย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  7.  หมู่ที่   7 บ้านค้อใหญ่  มี  นายสด   ตุพิลา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  8.  หมู่ที่   8 บ้านกลาง มี  นายสุรศักดิ์   ไพค านาม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  9.  หมู่ที่   9 บ้านค้อน้อย มี  นายโสดา    ทิพย์ค ามี เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           10.  หมู่ที่  10 บ้านกลาง มี  นายวิมล       ไพค านาม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           11.  หมู่ที่  11 บ้านกุดไห มี  นายจรูญ   ค าโคตร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

2.2  การเลือกตั้ง   

เทศบาลต าบลกุดไหแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต   เขต  1  ประกอบด้วย  หมู่  ๓,๔,๗,๘,๑๐  
เขต  2  ประกอบด้วย  หมู่ ๑,๒,๕,๖,๙,๑๑ 
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3. ประชากร 

 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

     เทศบาลต าบลกุดไห มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น   ๒,๘๕๙    ครัวเรือน  แยกเป็น ชาย ๔,๘๙๔  คน 
หญิง   ๔,๗๓๕   คน รวมประชากรทั้งสิ้น  ๙,๖๒๙  คน 

จ านวนประชากรของเทศบาลต าบลกุดไห 
 

 

ชื่อหมู่บ้าน 

 

หมู่ที่ 

จ านวน
ครัวเรือน 
(หลัง) 

จ านวนประชากร  

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

กุดไห 

งิ้ว 

กลาง 

ค้อใหญ่ 

ค้อน้อย 

กุดไห 

ค้อใหญ่ 

กลาง 

ค้อน้อย 

กลาง 

กุดไห 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 302 

137 

355 

292 

396 

252 

314 

221 

169 

199 

222 

 477 

269 

661 

464 

528 

463 

510 

485 

247 

428 

362 

 493 

246 

638 

446 

615 

448 

489 

471 

236 

386 

367 

 

 970 

515 

1,299 

910 

1,043 

911 

999 

956 

483 

814 

729 

 

รวม 11 2,859   4,892  4,735 9,629  

ที่มา  : ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร   (ณ วันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒) 
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4. สภาพทางสังคม 

    4.1  ด้านการศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน      5       แห่ง 

ที ่ โรงเรียน จ านวนเด็กนักเรียน 

อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

1 โรงเรียนบ้านชุมชน
บ้านกุดไห 

50   32 34   33  28 37   39  253 

2 โรงเรียนบ้านกลางฯ   52 33   34  37 24  28 22   230 

3  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 29   17 12   15   16 22    29  140 

4  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 29  16    9  13   7  9 21   104 

5 โรงเรียนบ้านงิ้ว -   - -  -  -  -  -   - 

รวม  160 98  89 98 75  96  111    896                       

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน     5     แห่ง   

ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนนักเรียน (เด็กเล็ก) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดไห 58   

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อน้อย   23 

3 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านงิ้ว   - 

4  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านค้อใหญ่   36 

5 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านกลาง  52 

รวม  169 

  ข้อมูลเมื่อเมษายน  25๖๒ 
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4.2 ด้านสาธารณสุข 
 สถานบริการสาธารณสุข  จ านวน  3  แห่ง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค้อน้อย  ให้บริการประชาชนหมู่  ๕,๙ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกลาง  ให้บริการประชาชนหมู่  ๓,๘,๑๐ 
- เทศบาลต าบลกุดไห  แผนงานสาธารณสุข  ให้บริการประชาชนหมู่  ๑,๒,๖,๑๑ 

4.3  การสังคมสงเคราะห์ 
         -     จ านวนผูสู้งอายุในบัญชีผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลกุดไห        จ านวน     1,496    คน 
         -     จ านวนผู้พิการในบัญชีผู้พิการของเทศบาลต าบลกุดไห           จ านวน        522    คน 
         -     จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ในบัญชีผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลต าบลกุดไห  จ านวน            6    คน  

4.4  สถานการณ์ด้านยาเสพติดและอาชญากรรม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน   ข้อมูลด้านยาเสพติด  ข้อมูลด้านอาชญากรรม 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ 

1 กุดไห 4   -  -  - 

2 งิ้ว  1  1  -  1 

3 กลาง  7  2  2  - 

4 ค้อใหญ่  1  -  1  - 

5 ค้อน้อย  1  -  -  3 

6 กุดไห  -  1  -  - 

7 ค้อใหญ่  4  2  -  - 

8 กลาง  1  -  -  - 

9 ค้อใหญ่  -  -  -  - 

10 กลาง  2  1  -  - 

11 กุดไห  3  -  -  - 



- ๗ - 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

      5.1  การคมนาคมขนส่ง 

     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑๘ สายกุดบาก – ค าเพ่ิมเชื่อมระหว่างอ าเภอกุดบากกับอ าเภอภูพาน 
     - เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  เป็นสภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังบางส่วน 

     5.2  การไฟฟ้า 

     จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง  11  หมู่บ้าน  การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้ 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะ(จุด) 

1 บ้านกุดไห 14 

2 บ้านงิ้ว 14 

3 บ้านกลาง 26 

4 บ้านค้อใหญ่ 19 

5 บ้านค้อน้อย 35 

6 บ้านกุดไห 25 

7 บ้านค้อใหญ่ 17 

8 บ้านกลาง 25 

9 บ้านค้อน้อย 19 

10 บ้านกลาง 25 

11 บ้านกุดไห 23 
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       5.3  การประปา 

       การให้บริการประปาในเขตพื้นที่ต าบลกุดไห  ดังนี้ 

        5.3.1  ประปาหมู่บ้าน  บริหารจัดการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน  จ านวน    4    แห่ง 

 1. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่  1  บ้านกุดไห  บริการประชาชนหมู่  1 
 2. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่  4  บ้านค้อใหญ่ บริการประชาชน หมู่ 4   
 3. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่  5 บ้านค้อน้อย  บริการประชาชน  หมู่ 5  
 4. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่  6 บ้านกุดไห  บริการประชาชน  หมู่ 6  
                ๕. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่  7 บ้านกุดไห  บริการประชาชน  หมู่ 7 
                6. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่  8 บ้านกลาง  บริการประชาชน  หมู่ 8 
 7. ประปาเทศบาลต าบลกุดไห  บริการประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง 

 

6.  ระบบเศรษฐกิจ    

     6.1  อาชีพของประชากร    

     อาชีพของประชากร   ประชากรส่วนมากมีอาชีพทางด้านการเกษตร   เช่น 

- ปลูกข้าว  ส่วนมากจะท านาปี  ข้าวที่ปลูกส่วนมากเป็นข้าวเหนียว 
- ปลูกมันส าปะหลัง  อ้อย เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ต่ าลงทุกปี 
- ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน 
- การเลี้ยงสัตว์  เช่น  โค  กระบือ 
- กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายย้อมคราม ย้อมสีธรรมชาติ  กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ ๑-11      

     ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ  ๓๕,๔๕๑.๑๗    บาท / คน / ปี 

   6.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล ฯ 

-  โรงสีข้าว           จ านวน    16   แห่ง 
   -  ปั้มน้ ามัน     จ านวน    22   แห่ง 
   -  ร้านค้า   จ านวน   88   แห่ง 
   - ร้านซ่อมรถ              จ านวน     7   แห่ง 
                               - รา้นตัดเย็บกระเป๋า                 จ านวน      1   แห่ง 
                               - รา้นเชื่อมเหล็ก                      จ านวน      ๒   แห่ง 
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7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

 ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดไห ได้ใช้ปรัชญาแนวทางการด ารงชีวิตของประชาชน ในระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน  ทั้งในการพัฒนาและบริหารชุมชน ให้ด าเนินไปในด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของคนในชุมชน และเป็นพ้ืนฐาน
ของการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  โดยจัดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๒  บ้านงิ้ว 
ต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเป็นที่นาของนายสิ่ง  กุดวงค์แก้ว  เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนได้
เรียนรู้แนวทางสามารถน าไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตและการท าธุรกิจในชุมชน ซึ่งเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด ารงชีวิตแก่พสกนิกรมาโดยตลอดยาวนานถึง  25  ปี  เพ่ือให้ชุมชน
มีความพอมี  พอกิน พอใช้  และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

8. ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 

 8.1   สถาบันและองค์การทางศาสนา 

  -  วัด       จ านวน  9 แห่ง 
  -  ส านักสงฆ์    จ านวน  3 แห่ง  

 8.2   ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     ต าบลกุดไหมีงานประเพณียึดถือปฏิบัติตามประเพณีส าคัญดังนี้ 

  1.) บุญขึ้นปีใหม่                        จัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 
  2.) บุญกองข้าว                        จัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 
  3.) บุญประจ าปี/เลี้ยงปู่ตา   จัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 
  4.) รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ                 จัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 
  5.) บุญหมอเหยา                                 จัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 
  6.)  -     
  7.) เข้าพรรษา                        จัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 
  8.) บุญข้าวประดับดิน                       จัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 
  9.) บุญข้าวสาก                        จัดกิจกรรมในเดือนกันยายน 
  10.) บุญออกพรรษา                       จัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 
  11.) บุญกฐิน                        จัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 
  12.) บุญผ้าป่า                                 จัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 



- ๑๐ - 

          8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาท้องถิ่น 

  พ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดไหมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน  คือ  หมอดู  หมอเป่า  หมอ
สมุนไพร  หมอจอดกระดูก หมอสูตรสู่ขวัญ  หมอเป่าสายเลือด  หมอให้พร    และมีภาษาท่ีส าคัญ ๆ คือภาษาย้อ 
ภาษาภูไท    วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคือมีความสามัคคีของคนในชุมชนดีมาก 

         8.4  สินค้าพื้นเมือง 

 เทศบาลต าบลกุดไหมีสินค้าพ้ืนเมืองที่ถือเป็นสินค้าโอท็อปของต าบลคือ จากกลุ่มสตรีทอผ้าย้อมคราม   
บ้านกุดไห  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม  บ้านค้อน้อย   

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 พ้ืนที่ต าบลกุดไหมีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญคือ  ป่าชุมชนบ้านกุดไห  ซึ่งเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตของคนในชุมชน  ซึ่งป่าแห่งนี้ชาวบ้านมีความหวงแหนเป็น
อย่างมาก ได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดี  ไม่ตัดไม้ท าลายป่า  ซึ่งน ามาถึงความเสียหายของธรรมชาติ  เพราะ
พ้ืนที่ป่าแห่งนี้เปรียบเสมือนอ่างข้าว อ่างน้ าของชาวบ้านในต าบล  ในช่วงฤดูการหาของป่าเช่น  (ผักหวาน หน่อไม้ 
แมงแคง เห็ด ฯลฯ)  เป็นต้น   

10. อ่ืน ๆ 

          10.1   ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลกุดไห 

   เทศบาลต าบลกุดไห  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีโครงสร้างของเทศบาล
ต าบล ประกอบด้วยสองฝ่าย  คือ 

1) ฝ่ายสภาเทศบาลต าบลกุดไห   มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 2  เขต
เลือกตั้งเขตละ 6  คน  จึงมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดไห  จ านวน  12  คน 

   2) ฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลกุดไห   มีคณะผู้บริหาร  จ านวน  5  คน  คือ  นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห, 
รองนายกเทศมนตรีต าบลกุดไห , เลขานายกเทศมนตรีต าบลกุดไห , และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกุดไห   
จ านวน  5  คน  ท าหน้าที่บริหารงานเทศบาลต าบลกุดไห  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ  
ตลอดจนอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 
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   การบริหารส่วนราชการของเทศบาลต าบลกุดไห 

ส่วนราชการของเทศบาลต าบลกุดไห  มีปลัดเทศบาลต าบลกุดไหเป็นผู้บังคับบัญชา  โดยมีการจัดแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น  1  ส่วนและ  4  กอง  คือ 

๑) ส านักปลัดเทศบาล  
๒) กองคลัง  
๓) กองช่าง  
๔) กองการศึกษา 
๕)  กองสวัสดิการ 

ปัจจุบัน เทศบาลต าบลกุดไห มีจ านวนพนักงานเทศบาลทั้งหมด    24  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  14  
คน  พนักงานจ้างทั่วไป   2   คน     ครู คศ. 1  จ านวน  8  คน     ลูกจ้างประจ า   จ านวน    1   คน    รวมทั้งสิ้น   
48   คน   

10.2 ด้านบุคลากรของเทศบาลต าบลกุดไห  

     คณะผู้บริหาร 

 - นายกเทศมนตรี     1 คน 
 - รองนายกเทศมนตรี    2 คน 
 - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   1 คน 
 - เลขานุการนายกเทศมนตรี   1 คน 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 - ประธานสภาเทศบาล    1 คน 
 - รองประธานสภาเทศบาล   1 คน 
 - สมาชิกสภาเทศบาล    10 คน 

ส านักงานปลัดเทศบาล 

 - ปลัดเทศบาล     1 คน 
          -  รองปลัด                                                  1        คน 
 - หัวหน้าส านักปลัด    1 คน 
 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   1 คน 
          - นักวิชาการเกษตร                                        1        คน 
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          - หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ                                  1        คน          
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1 คน 
 - เจ้าพนักงานธุรการ    1 คน 
 - นักทรัพยากรบุคคล    1 คน 
 - นักจัดการงานทั่วไป    1 คน 
 - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 คน 
          - พยาบาลวิชาชีพ                                          ๑        คน 
 - นักวิชาการสาธารณสุข    1 คน 

- พนักงานขับรถยนต์    2 คน 
 - คนงานทั่วไป     1   คน 
 - นักการภารโรง     1 คน 
 - แม่บ้าน     1 คน 

กองสวัสดิการสังคม 

          - ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                       ๑        คน 
          - หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม                ๑        คน 
          - นักพัฒนาชุมชน                                           1        คน 
          - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                             ๑       คน 

  กองคลัง 
 -  หัวหน้ากองคลัง    1 คน 
 -  นักวิชาการเงินและบัญชี   1 คน 
 -  นักบริหารงานพัสดุ    1 คน 
          -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                         1        คน 
 -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   1 คน 
 -  เจ้าพนักงานธุรการ    1 คน 
          -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                                    1         คน 

         กองช่าง 
  -  ผู้อ านวยการกองช่าง    1 คน 

 -  นายช่างโยธา     1 คน 
 -  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    1 คน 
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      กองการศึกษา 

 - นักวิชาการศึกษา    1 คน   
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    1 คน 
 - ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก    8 คน 
 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก             8 คน 

 
  ศักยภาพของชุมชน และพื้นที่ 

๒.2.๒.๑   การรวมตัวของประชาชน 

       -  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ    จ านวน   18  กลุ่ม 
-  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน     จ านวน    11   กลุ่ม 
-  กลุ่ม  อสม.      จ านวน    ๑   กลุ่ม 
-  กลุ่มอ่ืน ๆ      จ านวน    ๗   กลุ่ม 

๒.2.๒.๒ มวลชนจัดตั้ง 

-  ลูกเสือชาวบ้าน   จ านวน      ๔   รุ่น 
-  ไทยอาสาป้องกันชาติ   จ านวน      ๖   รุ่น 
-  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จ านวน      ๒   รุ่น 

2.4  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning  Plan ) 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกุดไห จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกัน
อย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม  คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
สร้างโอกาสทางความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลต าบลกุดไห  จึงได้ก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สืบสานวัฒนธรรม  ก้าวล้ าดา้นการศึกษา บริหารงาน
โปร่งใส เป็นธรรม  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ 



 

 
 

 



 

 
 

 

               ส่วนที่  ๒ 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลกุดไห มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้น
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศ
ไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒ นา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3          (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
2 คณะ ได้แก่                  (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือ
จัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนา
รายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ซึ่ง
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

 
2. สาระส าคัญ 

     2.1 สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
ส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่าง 
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สังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกร             รายย่อย
และในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมท่ีม ี
คุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็น
จุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลก
และแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการ
ร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น  ซ่ึง
ล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิน
ของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  
ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้น
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี   2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคย
เกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลก
ในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก     
(2546 – 2550) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพ
การผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 
ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
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ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือค้านอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน า
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคา
จะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
พืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก   นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยง
ส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้โครงสร้าง
ประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศ
กลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การ
ด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความ
เจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมือง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมาก
ขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  2553 และ
ล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและ
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาท ิกลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่
ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 
คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพ 
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ดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น  ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม 
และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น   นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและ
สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิด
รับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความ
ยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และฐานะเงินสารองระหว่าง
ประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดี
ขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวก
คล่องตัวมากขึ้น แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อน
หลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติ
กส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายั งไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่
เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความ   เหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทย
ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมือง
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน   ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก ่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปี
ต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะ
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญ
กับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ  ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทาง
สังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็น 
 



 

 
 

 

-20- 
 

ธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการ
บริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น  เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิม
ผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ
ผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึง
มีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไข
ต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดย
ที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้าง
กลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความ
เหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว  ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผล
ต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและ
รับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติ
ได ้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทา
งานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ  จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน 



 

 
 

 

-21- 
 
ทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็น
ภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็น เอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ 
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศการก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก  สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่
ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไป
พร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ 
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ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า     

2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
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พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
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(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 
 - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 
 - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
 - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
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  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
                     (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

   (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 



 

 
 

 

-26- 
 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ทอ้งถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพฒันาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ 
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
                   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงชนมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12                 อยู่
ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลงิ้วด่อน    มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาลต าบลงิ้วด่อน จึงได้จัดท า
แผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ                         ป ี
2540 -2541 )  จะขยายตัวได้ดี เฉลี่ ยประมาณร้อยละ  5  ต่อปี   จนท าให้ รายได้ประชาชาติต่อหั ว                        
(GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคน
ต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  (Upper Middle Income 
Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัวเฉลี่ย
เพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและ
ต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 
2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่า 
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อัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อย
ละ 7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่่าท่าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมี
ความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศไทยจ้า
เป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  
2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ
ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
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2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก

ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง 
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World 
 Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 
ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับ
ไว้ที ่30 จาก 61 ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าป ี
2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่
ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยใน
ปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และตลอดช่วง
ระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็น
ร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านความม่ันคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
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2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

ก ารตั้ ง ค ร รภ์ ใน ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น ที่ มี แ น ว โน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อั ต ราก าร เจ ริญ พั น ธุ์ ร วม ล ด ล งจ าก  6 .3  ค น                       
ในช่วงปี 2507 - 2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548 - 25558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 
1.3 คน  

(2) ก่าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และ
ร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548–
2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อย
ละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 
27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อย
ละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 
2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ป ี
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
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2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้่าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี 
 
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 
0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกัน
ถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วง
ปี 2555-2546 
    2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
          (1) ความเหลื่อมล้่าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ 
           (2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 
2.2 เท่า 
           (3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้่ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง        3.6 
เท่า 
          (4) ความเหลื่อมล้่าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 
2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 
          (5) ความเหลื่อมล้่าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
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2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ

คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ 
16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที ่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี 
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม 
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่ 
อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
4.544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม           
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก 142,632 แห่งใน
ปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก  ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้
จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี ้ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการ 
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น าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้าน
ไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี  
2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน 
ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 
2555 ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 
ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 76 ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 
อยู่ที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี 2555 การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้่ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสีย
อันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี  
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เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดย-34- 
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี 2557 ทั้งนี ้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็น 
ผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศใน
พ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้่าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียง           ร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบ
กับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
โดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ 
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วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ  ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องธรรมมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง              ธรรม
มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรม
มาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมื องและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมี
ส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็น       ธรรมมาภิ
บาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ่านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่ 
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เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ .ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ่านาจเกิดผลส่าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท.  ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540 และ 2550  และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อย
ละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไป
แล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจ
ที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 
114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 9.850 คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่
ที่สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเป็นร้อยละ 38.52  และร้อยละ 
39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ ากัด 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก่าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ
หรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กร
ต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่า 
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ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และ
มาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 4 (3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ รายได้สูง 
ในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่ง
ขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
(2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะ
เริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (4) การเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น  (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ
รายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ 
และการขาดการคุม้ครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  



 

 
 

 

-38- 
 
อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสใน
การพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณ
ใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

3.1.3 ความเหลื่อมล้่า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ  ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาท ิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส 
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้เป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 
69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรม
มาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
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มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษี
อากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-
2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย 
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
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(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่ง

โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและดา้นโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ 
สินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนา
ของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและ
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผน
ฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้่าเติม

ต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
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(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี

แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น  ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลด
ความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ 
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรม
และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2 การก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
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(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้่าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4 ) เพ่ิ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะ เส ริ ม ส ร้ า งธ รรม าภิ บ าล ใน การบ ริ ห ารจั ด ก าร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ 
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ 
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ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่ 
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกัน
หรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึงโดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คน

ดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 
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5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่ อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล้่าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ 
(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 
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5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี

ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่
ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน 
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ
โดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้
มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ  ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่
ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
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5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ

ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

1.3 THAILAND 4.0 
 “THAILAND 4.0  สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก”  

พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  มีอยู่ด้วยกัน     3 
กระแสหลัก  คือ 

1.Globalization ที่ทั่วโลกก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้พร้อมกันอาทิ 
 -กระแส Digitization ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนและรูปแบบในการท าธุรกิจ 
-กระแส Urbanization ที่มีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเป็นอยู่แบบคนเมือง 

มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น 
-กระแส Commonnization ที่เป็นเรื่องที่ผู้คนในโลกได้รับผลกระทบร่วมกันอย่างถ้วนทั่ว  ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย โรคระบาด ที่สามารถแพร่ไปในทุกภูมิภาคของ
โลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

2.Regionalization กระแสการรวมกลุ่มกันในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์และ
ภูมิเศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มดังกล่าวท าให้มีอ านาจต่อรองของประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี 

3.Locallization กระแสของการมีความเป็นท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มแข็ง สกลนครเป็น
ตัวอย่างหนึ่งของการมี Locality ที่เข้มแข็ง เนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน รวมถึงมีศิลปะ
และวัฒนธรรมที่สืบทอดและเชื่อมโยงคนในท้องถิ่นมายาวนาน 

“THAILAND 4.0”  ประกอบด้วย 2 แนวคิดส่าคัญ 
1. “Strength from Within” คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Strength from Within 

หรือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู่ 3 ตัว  คือ 
- การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Propostion) ของทุกภาคส่วนในประเทศ 
- การสร้างสั งคมที่ มี จิตวิญญาณ ของความเป็ นผู้ ประกอบการ (Extrepreneur Driven 

Propostion) 
- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Propostion) 
ซึ่งทั้ง 3 กลไกลนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันนวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่าน Growth Engine 

3 ตัวใหม่ อันประกอบด้วย Green Growth Engine, Productive Growth Engine และ Inclusive Growth 
Engine การยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ  จึงจะเอ้ือให้เกิดการ 
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สร้าง Smart Enterprise ที่มีโมเดลการท าธุรกิจแบบใหม่ ๆ มากมาย ท่ามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอ้ือให้
เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ส่วนสุดท้ายของ Strength from Within คือการสร้างความ
เข้มแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน  ซึ่งเมือผนวกความเข้มแข็งในระดับฐานรากกับการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการ จะก่อให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผู้คนในสังคม (Social Mobility) ผ่านการสร้างสังคม
แห่งโอกาส (Society with Opportunity)  ควบคูไ่ปกับการสร้างสังคมที่สามารถ (Society with Competence) 

2. “Connect to the Woeld” เมื่อภายในเข้มแข็งแล้ว ก็ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับ
เศรษฐกิจโลก  และเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว  การเชื่อมโยงภายนอก 
(Connect to the World) เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนนี้  ประกอบด้วย 3 ระดับด้วยกัน คือ  

2.1) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ 
2.2) Regional Economy  เศรษฐกิจภูมิภาค 
2.3) Global Economy  เศรษฐกิจโลก 

  เศรษฐกิจในประเทศ เมื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจะ
ก่อให้เกิดการเติมเต็มพลังในท้องถิ่น (Local Empowerment) ผ่านการค้าการลงทุนในท้องถิ่น การจ้างงานใน
ท้องถิ่น  และน าไปสู่ความเป็นเจ้าของของคนในท้องถิ่น  ขณะเดียวกัน  การผนวก Domestic กับ Regional 
Econamic เข้าด้วยกันจะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ่ และ CLMVT ในภาพที่เล็กลงมา  ซึ่งส่วนนี้จะสอดรับ
กับแนวคิด “CLMVT As Our Home Market” ที่รัฐบาลชุดนี้ก าลังผลักดันอยู่  ผ่านการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด
ทั้งในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล  ธุรกิจกับธุรกิจ  และประชาชนกับประชาชน สุดท้ายเป็นการเชื่อมโยง Regional กับ 
Global Econcmy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงร้อย ASEAN เข้าด้วยกัน  เพ่ือเป็นพลังต่อรองกับส่วนอ่ืน ๆ ของ
ประชาคมโลกผ่านบทบาทในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และมิเศรษฐศาสตร์ของภูมิภาคแห่งนี้ 

1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบ้าน
เหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนา
คนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมี
คุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพ
ที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น   ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
1.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และ
มาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ 
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แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ 
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด 
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
              1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้  (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ
ต้ังองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
  (4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน 
ของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนา
เส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 3.3 โครงการที่ส่าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
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(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  ได้แก่ จังหวัดสกลนคร  นครพนม               
และมุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับ ประเด็นต่างๆ 
ดังนี้  
           1)  การพัฒนาการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในเมืองและด่านชายแดนให้สะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการค้าการลงทุน 
  2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า เช่น จัดท าเวลาท าการ
ของด่าน มุกดาหาร – สะหวันนะเขต  และด่านสะหวัน – ลาวบาว ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้สัตยบัน
ภาคผนวก และพิธีสารแนบท้ายการด าเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(GMS Cross – Border Transpotation Agreenent :GMS CBTA) เพ่ืออ านวยความสะดวกการผ่านแดนของคน
และสินค้าในอนุภูมิภาค การร่วมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection :SWI  เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
ตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว Single Stop Inspection :SSl ที่ด่านมุกดาหาร – สะหวันนะเขต 
  3)  พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  4)  พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเน้นส่งเสริม
ให้พ้ืนที่ชลประทานเป็นพื้นที่เกษตรก้าวหน้า ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และ
ผลไม้และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ให้มากข้ึน ควบคู่กับการสนับสนุนการท าปศุ
สัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
               5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่อินโดจีน โดย
ยกระดับการศึกษา และส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ที่ส าคัญมีทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   เพ่ิมศักยภาพและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สู่อาเซียน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการค้าการลงทุน ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและ
จีนตอนใต้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(ท่ีมา: แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
วิสัยทัศน์  (Vision)  จังหวัดสกลนคร 

“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย  ก้าวไกลการค้า  พัฒนาการท่องเที่ยว” 
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พันธกิจของจังหวัดสกลนคร 
 พันธกิจที่  1  บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที่  2  ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัด  
                            สกลนครอย่างบูรณาการ  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 พันธกิจ  ที่ 3  ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร  
                            จัดการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์รวม 
  “เพ่ิมมูลค่าการเกษตรและรายได้ของประชาชน” 
ตัวช้ีวัด 
 1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร  (GPP)  ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  จากปีที่ผ่านมา 
 2. รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  จากปีที่ผ่านมา 
 3. จ านวนฟาร์มท่ีผ่านมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ 100  แปลง/ฟาร์ม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  การพัฒนาการค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
 3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 5.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
1.5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
           วิสัยทัศน์ (Vision)   
           “สกลนครถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรม รองรับ AECต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
  1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟ้า 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
  3.  ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
  4.  ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.  ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.  พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
  8.  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 

๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
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๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
๘. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และ 18  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
                               เศรษฐกิจพอเพียง 
    1.1  การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
    1.2  การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
    1.3  การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
           และเชื่อมโยงเครือข่าย 
    1.4  การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
   2.1  การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
   2.2  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
   2.3  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ           
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3.1  การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
   3.2  การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
                               3.3  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
   4.1  การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   4.2  การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  และความม่ันคง 
   5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.2  การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
   5.3  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
   5.4  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
   5.5  ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
   5.6  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

(ท่ีมา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร)  
 

กรอบแนวคิดในการจัดท่ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
       ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล 
มีเนื้อหาโดยสรุปว่า มาตรา 19  ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้  3 ประการ คือ  
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     1. การบริหารราชการแผ่นดิน  

      2. การด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ  
                3. การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  

    รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทั้ง 3 ประการดังกล่าวในด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11  ด้าน  โดยได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรง
เน้นความพอดีพอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ 
ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะก้าว
ทางไหนเพ่ือเตรียมตัวได้ถูกต้อง  

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน  
1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
3. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

                                    8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ 
  นวัตกรรม  

          9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
  ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

10. การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ  
   ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
               

ยุทธศาสตร์ของ คสช. 9 ข้อ 
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
2. การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร  
4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพยั่งยืน  
5. การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
7. การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  



 

 
 

 

-56- 
 
8. การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงอย่างทัดเทียมในอาเซียน  
9. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุกจริตอย่างยั่งยืน  

ค่านิยมหลักของคนไทย  
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามสถาบันหลักของชาติ  
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง คร ู 
4. ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงาม  
6. มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อ่ืน  
7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติ รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
11. ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต ่า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง  
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ (vision) 
 “ โครงสร้างพ้ืนฐานดี  มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์  สนับสนุนงานอาชีพให้มีรายได้เพียงพอ  
 พัฒนาองค์กรให้ก้าวล้ า   มุ่งน าการศึกษาการกีฬาและวัฒนธรรม  น าชุมชนสู่อาเซียน “ 
 
พันธกิจ  (Mission) 
1.   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางระบายน้ า  แหล่งน้ า ไฟฟ้าแสงสว่าง   ประปา  
2.   สร้างจิตส านึก  เฝ้าระวังป้องกัน  บ าบัดฟ้ืนฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
3.   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
4.   พัฒนาหน่วยงาน  ส่งเสรมิการศึกษาการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร     
     ส่งเสริมสวสัดิการ  ส่งเสริมประชาธิปไตย  กระบวนการประชาสังคม  และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
5.  พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์     
     ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       ป้องกันยาเสพติด  โรคติดต่อ    
     พัฒนาการบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
6.  พัฒนาการด้านการศึกษา  การกีฬาและนันทนาการ  ส่งเสริมและสนับสนุนเหล่งการเรียนรู้แก่เด็กและ

เยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  
 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดไห ที่จะด าเนินการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ  ดังนี้ 
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1.  โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีเพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน 
2.  ทรัพยากรธรรมชาติ  สัตว์น้ าแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์  สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ 
3.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
4.  พัฒนาบุคลากร , องค์กรให้ก้าวหน้าทันสมัย  ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย   
5.  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสวัสดิการ  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์ มีความปลอดภัยใน   
     ชวีิตและทรัพย์สิน   และอนุรักษ์ บ ารุงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามคู่ท้องถิ่น 
6.  เด็ก เยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพเพ่ือรองรับความ   
     พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

  1.  การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2.  การค้า การลงทุน 
  3.  การพัฒนาการท่องเที่ยว  
  วิสัยทัศน์จังหวัดสกลนคร  “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว” 
  พันธกิจของจังหวัดสกลนคร 
 พันธกิจที่ 1   บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา 
                    เศรษฐกิจพอเพียง  
 พันธกิจที่ 2   ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน   

        จังหวัดในสกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่          
ประชาคมอาเซียน 

 พันธกิจที่ 3   ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ      
                   บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   
            ค่านิยมของจังหวัดสกลนคร “อยู่สกล รักสกล ท่าเพื่อสกลนคร” 
  อยู่สกล  หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสกลนครทั้งโดย

การเกิดและที่อยู่อาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากภูมิล าเนาอ่ืนๆที่เข้ามาปฏิบัติงาน และหรือ
มาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

  รกัสกล  หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและท่ีอยู่อาศัย         ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนครซึ่งเป็น
เมืองที่น่าอยู่ ด้วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตส านึกหวงแหนความเป็นสกลนคร   

  ท าเพ่ือสกลนคร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและท่ีอยู่อาศัยที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆมีความรัก
สกลนคร จึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่นถือมั่นในความ
ถูกต้องดีงาม กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

เป้าประสงค์รวม   “เพ่ิมมูลค่าการเกษตร และรายได้ของประชาชน” 



 

 
 

 

-58- 
 
ตัวชี้วัด 
๑.  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา 
๒.  รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
๓.  จ านวนฟาร์มท่ีผ่านมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 100 แปลง/ฟาร์ม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๓.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๔.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
๕.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

จังหวัดสกลนครเป็น  “เมือง 3 ธรรม” เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก และจูงใจให้ผู้คนภายนอกมาท่องเที่ยวสกลนคร   
ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการสร้างเม็ดเงินเสริมสร้างรายได้ในพ้ืนที่ได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ 
และความภาคภูมิใจในบ้านของตนแก่คนสกลนคร 

 จังหวัดสกลนครนั้นได้ชื่อว่า “เมือง 3 ธรรม” ได้แก่ เมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งธรรมชาติ  และเมืองแห่ง
วัฒนธรรม 

 เมืองแห่งธรรมะ  จังหวัดสกลนครมีบูรพาจารย์ที่เป็นอริยสงฆ์ อาทิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  หลวงปู่ฟ่ัน      
อาจาโร   รวมทั้งมีสถานที่ส าคัญทางศาสนา 

 เมืองแห่งธรรมชาติ   จังหวัดสกลนครมีเทือกเขาภูพานที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธ์พืชหลากหลาย สัตว์ป่า
นานาชนิด และยังมีหนองหารซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดธรรมชาติที่กว้างใหญ่มีต านานเก่าแก่ 

 เมืองแห่งวัฒนธรรม  จังหวัดสกลนครมีชนเผ่าพ้ืนเมือง 6 เผ่า เช่น เผ่าภูไท ญ้อ กะเลิง ยังมีชาวไทยเชื้อ
สายจีน เวียดนาม ญวน ซึ่งมีวัฒนธรรมหลากหลายสืบทอดมาเนิ่นนาน 

 
2.  นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต่าบลกุดไห  โดยนายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์  ดังต่อไปนี้ 
  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
๑. นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- มุ่งพัฒนาการขยายเขตและซ่อมแซมก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
- มุ่งพัฒนาและซ่อมแซมถนนล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร 
- มุ่งพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซม บ ารุงรักษาท านบกักเก็บน้ า การขุดลอกล าห้วย   

2. นโยบายส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
-  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน 
-  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น 

3. นโยบายการท่องเที่ยว 
-  มุ่งพัฒนาและส่งเสริมบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวของต าบล 

4. นโยบายสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพ 
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-  ส่งเสริมพัฒนาและอุดหนุน ศสมช. ระดับต าบลให้เพียงพอกับความต้องการของคนใน 
   ต าบล 
-  มุ่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากร  อสม. ทุกหมู่บ้าน  ผู้น าชุมชน   
-  จัดต้องกองทุนประกันสุขภาพของคนในต าบล 

5. นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์ 
- จัดให้มีสวัสดิการและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส   

6. นโยบายการบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
-  มุ่งพัฒนาระบบการป้องกัน  ควบคุม  ดูแล  อุทกภัย  อุบัติภัย  อัคคีภัย  วาตภัยหรือ  

       ภัยธรรมชาติต่างๆ 
-  มุง่พัฒนาและสนับสนุน อุดหนุนการป้องกันภัยแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 

     พลเรือน 
-  จัดตั้งการให้บริการช่วยเหลือคนในต าบลในการขนย้ายคนตาย คนป่วย คนเจ็บ 

7. นโยบายสร้างรายได้  ลดรายจ่าย  เพื่อความม่ันคงของชุมชน 
-  ส่งเสริมพัฒนาและอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
-  ส่งเสริมพัฒนาและอุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
- ส่งเสริมหนึ่งหมู่บ้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ 
-  มุ่งพัฒนาการผลิตของคนในชุมชน 
-  ส่งเสริมการสหกรณ์  ธุรกิจชุมชน  วิสาหกิจชุมชน  และองค์กรชุมชน 
-   พัฒนาและส่งเสริมการท าระบบบัญชี  กองทุนต่างๆให้มีระบบ  อุดหนุนการท า 

         สาธารณประโยชน ์
8. นโยบายการศึกษา 

-  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
-  อุดหนุนทุนการศึกษา 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9. นโยบายศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
-  ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

10. นโยบายเทคโนโลยีทางการสื่อสาร , การคมนาคมและวิทยาศาสตร์ 
-  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร  

       ด้านวิทยาศาสตร์ 
-  พัฒนาศูนย์สารสนเทศท้องถิ่นระดับต าบล 

11. นโยบายสิ่งแวดล้อม 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาด 

             ปลอดภัย 
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-  ส่งเสริมสนับสนุนอุดหนุนและพัฒนาให้ชุมชนมีพ้ืนที่สีเขียว 
-  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย 

12. นโยบายการบริหารราชการภายในเทศบาลต าบลกุดไห 
-  จัดให้มีการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเป็นธรรมและโปร่งใส 
-  จัดระเบียบการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ 

      สูงสุด 
-  จัดให้มีการอบรมพนักงาน ,สมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นให้มีศักยภาพและ       

       ประสิทธิภาพ 
- จัดให้มีการก่อสร้างและซ่อมแซมส านักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ในการ    
  ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและรวดเร็วปลอดภัย 

13. นโยบายด้านการกีฬา 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
-  จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย 

 
2.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห  
เพ่ือให้การพัฒนาต าบลกุดไห  บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลกุดไหที่ได้ก าหนดไว้  จึงได้   
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ๗  ด้าน   แนวทางการ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 .ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนสะพานให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก 
2.ก่อสร้างรางระบายน้ า  เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
3. ขยายเขตไฟฟ้า  และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
4. ก่อสร้างฝายน้ าล้น คลองส่งน้ า  เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท าการเกษตร 
5. ก่อสร้างซ่อมแซม  รางระบายน้ าและทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
6. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม  ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  ให้สามารถสัญจรได้สะดวก 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. อบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ                                     
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ 
4. ก่อสร้างอาคารส าหรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
5. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต 
6. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
7. สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
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          ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

1. ส่งเสริมให้ความรู้และให้บริการด้านสาธารณสุข 
2. เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก 
3. สนับสนุนกิจกรรมป้องกันยาเสพติด 
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
5. สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. ส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการสตรี  เด็ก เยาวชน  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
1. พัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสรมบุคลากรให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น 
4. ก่อสร้างอาคารส านักงาน  บ้านพักพนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ 
6. จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
7. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. ส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เฝ้าระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป่าชุมชน 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สงเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
8. ก่อสร้างสวนสุขภาพ  เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
9. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาดสวยงาม  น่าอยู่ 
10. ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ ล าห้วย ก าจัดวัชพืช  และปล่อยสัตว์น้ าในแหล่งน้ า 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการเกษตร 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
3. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 
4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะภาษาให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้่า 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภคและการเกษตร 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการเจาะบ่อบาดาล 
3. ส่งเสริมการท าฝายแก้มลิง 
4. ส่งเสริมการขุดบ่อ/สระ เพื่อกักเก็บน้ า  
 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ าด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใส 
  เป็นธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

           2.  พันธกิจ  (Mission) 
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ  
  3.  ส่งเสริมสวสัดิการชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
  4.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
  5.  ส่งเสริม  พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
  6.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
  7.  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา  และนันทนาการ 
  8.  พัฒนาและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  9.  พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน  และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
  10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

      3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1.  การคมนาคมสัญจรมีความปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
  3.  ประชาชนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และสาธารณสุขมูลฐานอื่นๆ 

     ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
  4.  การให้บริการด้านสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างทั่วถึง 
  5.  ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค-บริโภคท่ีสะอาดเพียงพอและมีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอ 
         ส าหรับท าการเกษตร      

6.  ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้และ 
     สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

  7.  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
  8.  เทศบาล มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงาน 

     สอดคล้องตามอ านาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
9.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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10. ชุมชนมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
11. เด็กเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา  และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     มากยิ่งขึ้น 
12. ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสาน และบ ารุงรักษา 
 

       4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
4.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 -     ก่อสร้าง ปรับปรุง  บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
4.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   

 -     สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
4.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 -     สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 -     สนับสนุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  และสังคมสงเคราะห์ 
 -     ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข 
 -     ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การท่องเที่ยวและนันทนาการ 

4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 -     พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
 -     ปรับปรุงระบบ  พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 -     ป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 -     ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -     อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 -     พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
 -     พัฒนาส่งเสริมวิชาการด้านการเกษตร 
 -     พัฒนาพลังงานเพ่ือการเกษตร 

4.7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้่า 
 -     ก่อสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภคและเพ่ือ 
                 การเกษตร 

 
2.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า                         
3. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพมีแหล่งความรู้ที่ทันสมัย 
   และเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
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5. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามความเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา    
    ภายในเขตต าบล                                                                                                              
6. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
9. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
10. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
      ทั่วถึง มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
11. กลุ่มองค์กร ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของ 
      ตลาด 
12. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วน 
    ร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 
13. การบริหารด้านการเงิน-การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
14. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
15. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
16. ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน 

2.4 ตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน 
 2. เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอ 
 3. เพ่ือให้มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้อย่างทั่วถึง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนทางระบายน้ า จ านวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซม 

2. ก่อสร้างทางระบายน้ า จ านวนทางระบายน้ าที่ได้รับการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

3. ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้า 
    แสงสว่าง 

จ านวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับการขยายเขต
ไฟฟ้าทั่วถึง 

4. ก่อสร้างฝายน้ าล้น คลองส่งน้ า จ านวนฝายน้ าล้นและคลองส่งน้ าที่เพ่ิมข้ึน 
5. ก่อสร้างซ่อมแซมและขยายประปาหมู่บ้าน จ านวนโครงการที่ได้รับการก่อสร้างซ่อมแซม 
6. ซ่อมแซมถนน รางระบายน้ า และทรัพย์สินอ่ืน ๆ จ านวนโครงการที่ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
7. ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังสู่พื้นที่     
    การเกษตร 

จ านวนถนนลูกรังท่ีได้รับการก่อสร้าง  ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาส่งเสริมอาชีพ  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม 
 2. สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. มีการพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าในชุมชน 
 3. เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในชุมชน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ร้อยละของประชาชนที่ผลิตสินค้าและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

2. อบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ร้อยละของประชาชนที่ได้ความรู้ในการอบรม 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
4. ก่อสร้างอาคารส าหรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จ านวนโครงการที่ด าเนินการก่อสร้าง 
5. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
6. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
7. สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนครัวเรือนที่จัดท าบัญชีครัวเรือนและใช้ชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการสตรี  เด็ก  เยาวชน  และผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์  
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ป้องกันยาเสพติด  โรคติดต่อ  
บ่ารุงรักษาศิลปะศาสนา  ศิลปะวัฒนะธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ 
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในด้านการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3. ประชาชนมีความรัก  สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมให้ความรู้และบริการด้านสาธารณสุข จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
2. เฝ้าระวังป้องกันโรคต่าง ๆ เช่นโรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก 

ร้อยละของประชาชนที่ได้ความรู้ในเข้ารับการอบรม 
 

3. สนับสนุนกิจกรรมป้องกันยาเสพติด จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
5. สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

6. สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

พันธกิจ 
   1. พัฒนาหน่วยงาน  ส่งเสรมิการศึกษาการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ  

 บุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สนับสนุน  
     กระบวนการ ประชาสังคม  และการรับรู้  ข้อมูลข่าวสาร 

เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการบริการสาธารณะ 
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอโครงการเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ 
 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
           3. ประชาชนมีความรัก  สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

-68- 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่ เพื่อส่งเสริมการ 
ปฏิบัติงานให้มีคณุภาพและประสทิธิภาพ 

ร้อยละของประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ 
 

2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละของพนักงานท่ีได้ความรู้ในการเข้ารับการอบรม 
 

3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มกีารศึกษาท่ีสูงขึ้น จ านวนบุคลากรที่ศึกษาต่อ 
4. ก่อสร้างอาคาร ส านักงาน  บ้านพักพนักงานและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทีส่วยงาม 

จ านวนโครงการทีด่ าเนินการก่อสร้าง 
 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

6. จัดหาวสัดุ  ครภุัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
7. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

8. ส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ                       
 1. สร้างจิตส่านึก  เฝ้าระวังป้องกัน  บ่าบัดฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
เป้าประสงค์ 
 1.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงประโยชน์ของป่าไม้ 

2.  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. พืน้ที่ป่าถูกท่าลายน้อยลง 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาป่าไม้ 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

2. เฝ้าระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

3. บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

10. ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ ล าห้วย ก าจัดวัชพืช  
และปล่อยสัตว์น้ าในแหล่งน้ า 

ปริมาณสัตว์น้ าที่เพ่ิมข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเกษตร 
พันธกิจ 

1. สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร  
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 
2.5  ค่าเป้าหมาย 

  1.ระดับของประชาชนภายในต าบลกุดไหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  2.ประชาชนภายในต าบลมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป่าชุมชน ปริมาณป่าไม้ที่เพิ่มขึ้น 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ จ่านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด่าเนินการ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ปริมาณต้นไม้ที่เพิ่มมากขึ้น 
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด 
น่าอยู่ สวยงาม 

จ่านวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

๕.ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชไร่,สวน จ่านวนร้อยละของครัวเรือนที่ปลูกพืชเพิ่มขึ้น 
๖.ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ จ่านวนร้อยละของครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น 
 
 



 

 
 

 

-70- 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านแหล่งน้่า 
พันธกิจ 

๑. สนับสนุน ส่งเสริมด้านแหล่งน้ า 
เป้าประสงค์ 

๒. เพ่ือพัฒนากิจกรรมทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 

ค่าเป้าหมาย 
  1.ระดับของประชาชนภายในต าบลกุดไหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  2.ประชาชนภายในต าบลมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  3.ชุมชนมีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 

  4.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่เพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ ล าห้วย ก าจัดวัชพืช  
และปล่อยสัตว์น้ าในแหล่งน้ า 

ปริมาณสัตว์น้ าที่เพ่ิมข้ึน 

๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

ปริมาณโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น 

 
2.6 กลยุทธ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนทางระบายน้ า 
2. ก่อสร้างทางระบายน้ า 
3. ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
4. ก่อสร้างฝายน้ าล้น คลองส่งน้ า 
5. ก่อสร้างซ่อมแซมและขยายประปาหมู่บ้าน 
6. ซ่อมแซมถนน รางระบายน้ า และทรัพย์สินอ่ืน ๆ 
7. ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร    
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
2. อบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ 
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4. ก่อสร้างอาคารส าหรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
5. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต 
6. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
7. สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคม 
1. ส่งเสริมให้ความรู้และบริการด้านสาธารณสุข 
2. เฝ้าระวังป้องกันโรคต่าง ๆ เช่นโรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก 
3. สนับสนุนกิจกรรมป้องกันยาเสพติด 
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
5. สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  4    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
1. พัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่ เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น 
4. ก่อสร้างอาคาร ส านักงาน  บ้านพักพนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
6. จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
7. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. ส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เฝ้าระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป่าชุมชน 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
8. ก่อสร้างสวนสุขภาพ  เพ่ือให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
9. ปรับปรุงภูมิทศัน์และพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด น่าอยู่ สวยงาม 
10. ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ ล าห้วย ก าจัดวัชพืช  และปล่อยสัตว์น้ าในแหล่งน้ า 



 

 
 

 

-72- 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเกษตร 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป่าชุมชน 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด น่าอยู่ สวยงาม 
๕.ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชไร่,สวน 
๖.ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
๑. ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ ล าห้วย ก าจัดวัชพืช  และปล่อยสัตว์น้ าในแหล่งน้ า 
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning  Plan ) 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกุดไห จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความ
เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่
มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อม  คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่าง 
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เทศบาลต าบลกุดไห  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “ ชุมชนน่าอยู่  สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานครอบคลุม    มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง “ 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลกุดไห 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต่าบล

กุดไห 

ยุทธศาสตร์ที่  
6 

การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 
7 

การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

 

ยุทธศาสตร์ที่  
2 

การพัฒนาการ
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่
3 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  
1 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  
 การพัฒนาการ
ค้าการลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน  
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔   
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕  
การบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิ
บาลและความมั่ง
คง 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต

จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาการค้า
การลงทุน และ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล
และความมั่งคง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด

สกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่
4 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท่ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/Global Demand และ  Tremd  ปัจจัย

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
              ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT Analysis การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดไหโดยใช้เทคนิค  SWOT  ANALYSIS 
 
 จุดแข็ง  (Strength) : S 
     -  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  ลักษณะพ้ืนที่เหมาะกับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
       -  การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ  เน้นความโปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ และมี 
                     ระบบควบคุมภายในที่ดี 
     -  บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ 
     -  มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาของประชาชน 
      -  ประชาชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่น 
      -  มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และทุกส่วนในชุมชนในการ 
              ก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
      -  มีท าเลที่ตั้งดี ตั้งอยู่ในเขตชุมชน  มีความสะดวกในการติดต่อราชการ 
      -  ประชาชนมีฝีมือด้านหัตถกรรม 
     -  มีความรัก  สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 
 
 จุดอ่อน  (Weak)  :W 
  -  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและความต้องการของท้องถิ่น 
  -  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดรายได้และอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
  -  เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีผลผลิตทางการเกษตรต่ า  ราคาต่ า  ต้นทุนสูง   
  -  ประชาชนในพื้นที่มีอัตราการศึกษาต่อต่ า 
  -  เยาวชนมีค่านิยมใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย 
  -  ประชาชนขาดความมั่นคงในเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน 
  -  ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  -  มีประชาชน  เยาวชน บางส่วนติดสุรา  บุหรี่  สารระเหย  และยาเสพติด 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ปัจจัยนอก  (External  Analysis) 
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 โอกาส  (Opportunity) : O 
  -  การบริหารจัดการองค์กรที่ยึดหลักแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

-  นโยบายของภาครัฐ ที่เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนตลอดจน  ส่งเสริมสนับสนุน 
-   การพัฒนาเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

  -   ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
-  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม                                 
-  เทคโนโลยีในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการท างานที่รวดเร็วและทันสมัย  ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อ 
   การด าเนินงานที่รวดเร็ว และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

 อุปสรรค  (Threat) : T 
  -  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา 
  -  ปัญหาทางสังคม  การอย่าร้าง ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความยากจน การว่างงาน 
  -  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของหลักการลดรายจ่าย  เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ 
  -  ความไม่แน่นอนของราคาผลิตผลทางการเกษตร 
  -  ความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ  ซึ่งมีผลต่อการเกษตรกรรม 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ระบบสาธารณูปการ  เป็นต้น 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ในท้องถิ่นและหน่วยงานส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  3. นโยบายรัฐบาลเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา   
  4. เป็นต าบลที่มีพ้ืนที่เส้นทางผ่านกับประเทศเพ่ือนบ้านในแถบอินโดจีน สะพานมิตรภาพไทย-
ลาว  เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้า การเดินทางสะดวกและมีการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ด้าน
การศึกษา  สังคม  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  การจ้างงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาการค้า          

การลงทุน  และการ
ท่องเท่ียว 

การพัฒนามนุษย์  เพื่อ
สร้างศักยภาพในการ

แข่งขัน 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

และยั่งยืน 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และมาตรฐาน                           
2.สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันการเกษตร และ
เสริมสร้างศักยภาพให้
ประชาชนในภาคเกษตรกรรม 

1.สร้างขีดความสามารถใน
การค้าการลงทุน                            
2.สนับสนุนการท่องเท่ียว 3 
ธรรม                                 
3.เพิ่มศักยภาพในการคมนาคม
ขนส่ง 

1.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                          

2.เสริมสร้างการเรียนรู้ และ
ทักษะของกลุ่มคนทุกกลุ่ม 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้้าเชิงบูรณาการ                                 
2.ส่งเสริมการบูรณาการ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                          
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมท้ังในเมืองและชนบท                                              
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าให้เป็นระบบ 

1.พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
จังหวัดสู่องค์การสมรรถนะสูง                             
2.ส่งเสริมการน้าการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร
จังหวัด                                       
3.พัฒนาขีดความสามารถในการ
รักษาความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 
 

การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการ

ท่องเท่ียว 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพ

ในการแข่งขัน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ 
 

 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

 การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 

แนวทางการ    
พัฒนา 

๑.ก่อสร้างปรับปรุง
บ้ารุงรักษาถนน
สะพานให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 
๒.ก่อสร้างรางระบาย
น้้า  เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 
3. ขยายเขตไฟฟ้า  
และติดต้ังระบบไฟฟ้า
แสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน 
4. ก่อสร้างฝายน้้าล้น 
คลองส่งน้้า  เพื่อกัก
เก็บน้้าไว้เพื่อท้า
การเกษตร 
5. ก่อสร้างซ่อมแซม  
รางระบายน้้าและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ให้
สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเด็มท่ี 
6. ก่อสร้างปรบัปรุง
ซ่อมแซม  ถนนลูกรัง
สู่พื้นท่ีการเกษตร  ให้
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

  ๑. พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
๒. อบรมให้ความรู้ใน
การประกอบอาชีพ                                     
๓. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มอาชีพ 
4. ก่อสร้างอาคาร
ส้าหรับกลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 
5. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิต 
6. ปรับปรุงพัฒนา
สถานท่ีท่องเท่ียว 
7. สนับสนุนส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 1. พัฒนาหน่วยงานให้น่า
อยู่  เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานใหม้ีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสรมิสนบัสนุน
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสรมบุคลากรให้มี
การศึกษาที่สงูข้ึน 
4. ก่อสร้างอาคารส้านักงาน  
บ้านพักพนักงาน และ
ปรับปรงุภูมิท้ศน์ใหส้วยงาม 
5. ส่งเสรมิสนบัสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บรหิารการจัดการ 
6. จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์
ส้านักงานให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
7. ส่งเสรมิการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข 
8. ส่งเสริมกระบวนการ
ประชาสังคม 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

 ๑.สร้างจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. เฝ้าระวังการ
ท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. บ้าบัดฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมป่าชุมชน 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้
ในการอนุรักษ์และ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สงเสริมสนับสนุน
การใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ย
ชีวภาพ 
7. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ 
8. ก่อสร้างสวน
สุขภาพ  เพื่อให้เป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจ 
9. ปรับปรุงภูมิทัศน์
และ 

 ๑. ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ป่าชุมชน 
๒. ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยชีวภาพ 
๓. ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
การปลูกต้นไม้ 
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาหมู่บ้าน
ให้สะอาด น่าอยู่ 
สวยงาม 
๕.ส่งเสริมสนับสนุน
การปลูกพืชไร่,สวน 
๖.ส่งเสริมสนับสนุน
การเลี้ยงสัตว์ 
 

 ๑. ขุดลอกหนอง
น้ าสาธารณะ ล า
ห้วย ก าจัดวัชพืช  
และปล่อยสัตว์น้ า
ในแหล่งน้ า 
๒. ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาและ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
๒.โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้ารปูตัว
ยูพร้อมบ่อพัก 
3. โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามมุมมืดภายใน
หมู่บ้าน 
4. โครงการ
ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนลูกรงัสู่พื้นที่
การเกษตร 
๕.ก่อสร้างถนน
ลูกรงั 

๑.โครงการ
อบรมการเลี้ยง
ปลาในบ่อดิน 
๒. โครงการ
ส่งเสริมการปลูก
สมุนไพร 
๓.โครงการ
ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมในการคัดแยก
ขยะต้นทาง 

๑.โครงการธรรมมะ
สัญจร 
๒.โครงการสวดมนหมู่
ท้านองสรภัญญะ 
๓.โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
๔.โครงการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสติด 
๕.โครงการจัดงานวัน
เด็ก 
๖.โครงการจัดกิจกรรม
วันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

๑. ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
2. จัดซื้อวัสดุส้านักงาน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.โครงการจัดประชุม
ประชาคมร่วมกับ
ประชาชนในพื้นท ี
4. โครงการจัดท้าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินๆ 
 
 
 

๑.โครงการอบรม
การเลี้ยงปลาในบ่อ
ดิน 
 ๒. โครงการ
ส่งเสริมการปลูก
สมุนไพร 
๓. โครงการ
ถ่ายทอดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
     
 

๑. โครงการปรัปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
๒.โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล  
๓.โครงการก่อสร้าง
ฝายน้้าล้น   
๔.โครงการขยายท่อ
เมนประปา   
๕. โครงการซ่อมแซม
บ้ารุงรักษารางระบาย
น้้า  
๖.โครงการขุดลอก
ห้วยกระเฌอ,บึงอา
คะ,หนองบอน 
 
 

การพฒันา
ด้านสงัคม 

1. ส่งเสริมให้ความรู้
และให้บริการด้าน
สาธารณสุข 
2. เฝ้าระวังป้องกัน
โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น 
โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก 
3. สนับสนุนกิจกรรม
ป้องกันยาเสพติด 
4. ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา 
5. สนับสนุนส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
6. สนับสนุนส่งเสริม
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
7. ส่งเสริมการพัฒนา
และสวัสดิการสตรี  
เด็ก คนชรา ผูสู้งอาย ุ

๑.โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒.โครงการ
จดัซ้ือครุภณัฑ์
ต่างๆ 
๓.โครงการ
เพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลง
แผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 
  



 
 

 
 

 

 
3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน ์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้า้ด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใสเป็นธรรม น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

พันธกิจ 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ  
3.  ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
4.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 
5.  ส่งเสริม  พัฒนาและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า 
6.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
7.  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา  และนันทนาการ 
8.  พัฒนาและบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.  พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน  และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสรา้งความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

 
  
      

เป้าประสงค์ 

 1.  การคมนาคมสัญจรมีความปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
3.  ประชาชนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และสาธารณสุขมูลฐานอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
4.  การให้บริการด้านสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างทั่วถึง 
5.  ประชาชนมีน้้าใช้อุปโภค-บริโภคที่สะอาดเพียงพอและมีแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรเพียงพอ  ส้าหรับท้าการเกษตร      
6.  ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้และ สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 
7.  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน 
8.  เทศบาล มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานสอดคล้องตามอ้านาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
9.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ชุมชนมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
11. เด็กเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา  และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน 
12. ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถ่ินได้รับการสืบสาน และบ้ารุงรักษา 
 
 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

 

แนว 
ทาง 
การ 
พัฒ 
นา 

๑.ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาถนน
สะพานให้สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 
๒.ก่อสร้างรางระบายน้้า  เพื่อ
ป้องกันปัญหาน้้าท่วม 
3. ขยายเขตไฟฟ้า  และติดต้ังระบบ
ไฟฟ้าแสงสวา่งภายในหมู่บ้าน 
4. ก่อสร้างฝายน้้าล้น คลองส่งน้้า  
เพื่อกักเก็บน้้าไว้เพื่อท้าการเกษตร 
5. ก่อสร้างซ่อมแซม  รางระบายน้้า
และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเด็มท่ี 
6. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม  ถนน
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร  ให้สามารถ
สัญจรได้สะดวก 

๑.สร้างจิตสา้นึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. เฝ้าระวังการท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. บ้าบัดฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมป่าชุมชน 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การอนุรักษ์และพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
6. สงเสริมสนับสนุนการ
ใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ 
7. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ 

๑. พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน 
๒. อบรมให้ความรู้ใน
การประกอบอาชีพ                                     
๓. ส่งเสรมิสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มอาชีพ 
4. ก่อสร้างอาคาร
ส้าหรับกลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 
5. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิต 
6. ปรับปรุงพัฒนา
สถานท่ีท่องเท่ียว 
7. สนับสนุนส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาหน่วยงานให้น่า
อยู่  เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสรมบุคลากรให้มี
การศึกษาท่ีสูงข้ึน 
4. ก่อสร้างอาคาร
ส้านักงาน  บ้านพัก
พนักงาน และปรับปรุง
ภูมิท้ศน์ให้สวยงาม 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารการจัดการ 
6. จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์
ส้านักงานให้เพียงพอต่อ

1. ส่งเสริมให้ความรู้
และให้บริการด้าน
สาธารณสุข 
2. เฝ้าระวังป้องกัน
โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น 
โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก 
3. สนับสนุนกิจกรรม
ป้องกันยาเสพติด 
4. ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา 
5. สนับสนุนส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6. สนับสนุนส่งเสริม
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
7. ส่งเสริมการพัฒนา
และสวัสดิการสตรี  
เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
๒. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์  สื่อการเรียน
การสอน  การกีฬา 
3. . ก่อสร้างอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
4. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมทักษะภาษา
ให้กับนักเรียนและ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
5. ปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ 
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3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด  

 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ 

1. ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  ทางระบายน้ า ไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอ 
3. เพ่ือให้มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้อย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนทางระบายน้ า จ านวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
2. ก่อสร้างทางระบายน้ า จ านวนทางระบายน้ าที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง

ซ่อมแซม 
3. ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้า  แสง
สว่าง 

จ านวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า
ทั่วถึง 

4. ก่อสร้างฝายน้ าล้น คลองส่งน้ า จ านวนฝายน้ าล้นและคลองส่งน้ าที่เพ่ิมข้ึน 
5. ก่อสร้างซ่อมแซมและขยายประปาหมู่บ้าน จ านวนโครงการที่ได้รับการก่อสร้างซ่อมแซม 
6. ซ่อมแซมถนน รางระบายน้ า และทรัพย์สินอ่ืน ๆ จ านวนโครงการที่ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
7. ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังสู่พื้นที่     
การเกษตร 

จ านวนถนนลูกรังท่ีได้รับการก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม 

 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง  เทศบาลต าบลกุดไห 
 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาส่งเสริมอาชีพ  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม 

 2. สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. มีการพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าในชุมชน 
 3. เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในชุมชน 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ร้อยละของประชาชนที่ผลิตสินค้าและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2. อบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ร้อยละของประชาชนที่ได้ความรู้ในการอบรม 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
4. ก่อสร้างอาคารส าหรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จ านวนโครงการที่ด าเนินการก่อสร้าง 
5. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
6. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
7. สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนครัวเรือนที่จัดท าบัญชีครัวเรือนและใช้ชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลต าบลกุดไห 
 ส านกัปลดั  แผนงานการเกษตร  เทศบาลต าบลกุดไห 
 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1    พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการสตรี  เด็ก  เยาวชน  และผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์  ส่งเสริม

สุขภาพอนามัย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ป้องกันยาเสพติด  โรคติดต่อ  บ ารุงรักษา
ศิลปะศาสนา  ศิลปะวัฒนะธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. พัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬาและนันทนาการ  ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้แก่เด็กและ
เยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่ทั่วถึงและมีคุณภาพเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของเด็กนักเรียน และประชาชนในท้องถิ่น 
2.   ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
๔. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในด้านการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
๗. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน 
 3. ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๖. ประชาชนมีความรัก  สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
2. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน การกีฬา จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
3. ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนโครงการที่ด าเนินการก่อสร้าง 
4. ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะภาษาให้กับนักเรียนและ  ประชาชน
ในท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

5. ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนโครงการที่ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 
6. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
7. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๙. ส่งเสริมให้ความรู้และบริการด้านสาธารณสุข จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑๐. เฝ้าระวังป้องกันโรคต่าง ๆ เช่นโรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
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แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑๑. สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑๒. สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑๓. ส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

๑๔. สนับสนุนกิจกรรมป้องกันยาเสพติด จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑๕. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลต าบลกุดไห 
 กองการศึกษา   เทศบาลต าบลกุดไห 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสงัคม 
 
 



 
 

 
 

 

-82- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาหน่วยงาน  ส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ  

บุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สนับสนุน
กระบวนการประชาสังคม  และการรับรู้  ข้อมูลข่าวสาร 

 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการบริการสาธารณะ 
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอโครงการเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ 
 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 3. ประชาชนมีความรัก  สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ร้อยละของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ 
 

2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละของพนักงานที่ได้ความรู้ในการเข้ารับการอบรม 
 

3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น จ านวนบุคลากรที่ศึกษาต่อ 
4. ก่อสร้างอาคาร ส านักงาน  บ้านพักพนักงานและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการก่อสร้าง 
 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

6. จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

7. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

8. ส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
พันธกิจ   

๑. สร้างจิตส่านึก  เฝ้าระวังป้องกัน  บ่าบัดฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. สร้างจิตส่านึกในการรักษาความสะอาด การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

 
เป้าประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงประโยชน์ของป่าไม้ 
๒. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการทิ้งขยะไม่ถูกที่และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

๑. พ้ืนที่ป่าถูกท าลายน้อยลง 
๒. ประชาขนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาป่าไม้ 
๓. มีการแยกขยะเพ่ือท าลายและเพ่ือการรีไซเคิล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลดั   เทศบาลต าบลกดุไห 
            กองคลัง   เทศบาลต าบลกุดไห 
 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
2. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน การกีฬา จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
3. ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนโครงการที่ด าเนินการก่อสร้าง 
4. ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะภาษาให้กับนักเรียนและ  ประชาชน
ในท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

5. ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนโครงการที่ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 
6. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
7. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
8. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมให้

ความรู้ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลดั   เทศบาลต าบลกดุไห 
 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

 
พันธกิจ   
      ๑. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 

 
เป้าประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนวิชาการด้านการเกษตร 
๒. เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
๓. เพ่ือพัฒนาพลังงานเพ่ือการเกษตร 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ด้านการใช้นวัตกรรมส าหรับการเกษตรมากข้ึน 
๒. ประชาชนมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือเลี้ยงชีพและจ าหน่ายมากข้ึน 
๓. ประชาชนลดการใช้สารเคมี 
๔.  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการด้านการเกษตร  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
3.  พัฒนาพลังงานเพ่ือการเกษตร  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลดั   เทศบาลต าบลกดุไห 
 แผนงานการเกษตร     
 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการคา้ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้่า 

 
พันธกิจ 
         ๑. สนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาด้านแหล่งน้่า 
 
เป้าประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนากิจกรรมทางด้านแหล่งน้ า  เพ่ือการอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ 

๒. ส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนในต าบลมีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค  บริโภคเพ่ิมข้ึน 
๒. ประชาชนในต าบลมีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
๓. ประชาชนในต าบลได้รับความรู้ด้านพลังงานเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  จัดท าโครงการทางด้านแหล่งน้ า  เพ่ือการอุปโภค บริโภค
และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

2.  จัดท าโครงการความรู้ด้านพลังงานเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลดั   เทศบาลต าบลกดุไห 
 แผนงานการเกษตร 
            แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาดา้นแห่งน้ า 
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ความ
เช่ือมโยง

กบั
ยุทธศาสตร์

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ใน

เขตจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร ์

อปท. 

 
เป้าประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วดั
ระดบั

เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดั
รวม) 

ค่าเป้าหมาย  KPI  
กลยุทธ์/แนว

ทางการ
พัฒนา 

 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ ์

 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
หน่วย

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อก่อสร้าง
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา
ถนน  ทาง
ระบายน้ า 
ไฟฟ้าแสง
สว่าง  
น้ าประปา
ให้เพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
และมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2 2 2 2 2 ก่อสร้าง
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา
ถนน 

จ านวนถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หรือถนน
ลูกรังงที่
ก่อสร้าง 

ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หรือถนน
ลูกรัง ปีละ 
2 สาย 

- โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะผิวทางลูกรังเป็นผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนพุธธรรม ซอย 1 บ้าน 
ค้อน้อย หมู ่5 

กองช่าง  

     2 2 2 2 2 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

จ านวนราง
รายบายน้ าที่
ก่อสร้าง 

ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
ปีละ 2 
สาย 

- โครงการก่อสรา้งรางระบาย
น้ ารูปตัวยพูร้อมบ่อพกั ถนน
โพธิ์ชยั บา้นกุดไห หมู ่1 
- โครงการก่อสรา้งรางระบาย
น้ ารูปตัวยพูร้อมบ่อพกั ถนน
ประชาสามัคคี บ้านกลาง หมู ่
8 

กองช่าง  

     1 1 1 1 1 ขยายเขต
จ าหน่ายไฟฟ้า  
และติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

ร้อยละ
จ านวน
ประชาชนที่
ใช้ไฟฟ้า 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแสง
สว่างปีละ 
1 
โครงการ 

- โครงการขยายเขตไฟฟา้
ส่องสว่างตามมุมมืดภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง  การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต 

 

แบบ ยท 03 



 
 

 
 

 

 
-88- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 
ความ

เช่ือมโยง
กบั

ยุทธศาสตร์
จังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

 
ยุทธศาสคร ์

อปท. 

 
เป้าประสงค์ตาม

พันธกิจ 

 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  KPI  
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ ์

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
หน่วย

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรร
มาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อก่อสร้าง
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน  
ทางระบายน้ า 
ไฟฟ้าแสงสว่าง  
น้ าประปาให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  และมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ก่อสร้างฝายน้ า
ล้น คลองส่งน้ า 

จ านวนฝายน้ า
ล้นและคลอง
ส่งน้ าที่เพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างฝายน้ า
ล้นเพื่อ
การเกษตรปีละ 
2 แห่ง 

- โครงการก่อสรา้ง
ฝายน้ าล้นหว้ยอี
แล้ง หมู่ 6 
- ก่อสรา้งฝายน้ า
ล้นข้ามห้วย
กระเชอ หมู ่4 

กองช่าง  

      1 1 1 1 1 ก่อสร้าง
ซ่อมแซมและ
ขยายประปา
หมู่บ้าน 

จ านวน
ครัวเรือนที่ใช้
น้ าประปา 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น 

- โครงการขยายทอ่
เมนระบบประปา
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง  

     ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ซ่อมแซมถนน 
รางระบายน้ า
และทรัพย์สิน
อื่น ๆ 

จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ซ่อมแซมถนน
และรางระบาย
น้ า 

- ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมราง
ระบายน้ า 

กองช่าง  

     2 2 2 2 2 ก่อสร้าง
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร 

จ านวนถนน
ลูกรังที่ได้รับ
การก่อสร้าง 
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตรปีละ 
2 สาย 

- โครงการก่อสรา้ง
ปรับปรุงถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง   

แบบ ยท 03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสง
ค์ตามพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสง
ค์ 

(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การ
พัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล้อม 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การ
พัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ 
การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้
ประชาชน
ในพื้นที่มี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การในเสนอ
แนว
ทางแก้ไข
ปัญหาปา่ไม้
ที่ถูกท าลาย 

1 1 1 1 1 สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
ปีละ 1
โครงการ 

- โครงการอบรมอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม (อถล.) 

ส านักปลัด  

     1 1 1 1 1 เฝ้าระวังการ
ท าลาย
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
ปีละ 1
โครงการ 

-  โครงการสร้างแนวกันไฟ ส านักปลัด  

     1 1 1 1 1 บ าบัดฟื้นฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
ปีละ 1
โครงการ 

- โครงการปลูกต้นไม ้ กองช่าง   

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การ
พัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล้อม 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การ
พัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ 
การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื้นที่มีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การในเสนอ
แนว
ทางแก้ไข
ปัญหาปา่ไม้
ที่ถูกท าลาย 

1 1 1 1 1 ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมป่า
ชุมชน 

ปริมาณป่าไม้
ที่เพิ่มขึ้น 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการปี
ละ 1
โครงการ 

- โครงการปลูกพืช
สมุนไพร 

ส านักปลัด  

     1 1 1 1 1 ฝึกอบรมให้
ความรู้ในการ
อนุรักษ์พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการปี
ละ 1
โครงการ 
 

- โครงการอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด  

     ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สนับสนุน
กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ 

ปริมาณต้นไม้
ที่เพิ่มมากขึ้น 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ  
ปีละ 1 ครั้ง 
 

- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรต ิ

ส านักปลัด  

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสง
ค์ตามพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสง
ค์ 

(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย    KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การ
พัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล้อม 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การ
พัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ 
การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้
ประชาชน
ในพื้นที่มี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การในเสนอ
แนว
ทางแก้ไข
ปัญหาปา่ไม้
ที่ถูกท าลาย 

1 1 1 1 1  อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มาใชร้่วม
กิจกรรม 

 ป่าสาธารณ
ได้รับการดูแล 

- โครงการสร้างแนวกันไฟ ส านักปลัด  

     1 1 1 1 1 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ
พัฒนาหมู่บ้าน
ให้สะอาดน่า
อยู ่

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการปี
ละ 1
โครงการ 

- โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ส านักปลัด  

     1 1 1 1 1  อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยะได้รับการ
ท าลายที่
ถูกต้อง 

จ านวน
เตาเผาขยะ 

- โครงการก่อสรา้งเตาเผา
ขยะ  

ส านักปลัด  

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสง
ค์ตามพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสง
ค์ 

(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย  KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาห 
กรรมการ
เกษตรตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาห 
กรรมการ
เกษตรตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ 
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

เพื่อสร้าง
ความ
เข้มแข็งแก่
กลุ่ม
เกษตรกร
และกลุ่ม
อาชีพต่าง 
ๆ ในชุมชน 

มีการ
ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ
และกลุ่ม
เกษตรกร
ต่าง ๆในชุม
ขน 

2 2 2 2 2 พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับ
ประชาชน 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
การผลิต
สินค้าและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ปีละ 1 
โครงการ 

- โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร 
- โครงการส่งเสริมการ
เล้ียงปลาในบ่อดิน 
 

ส านักปลัด 
แผนงาน

การเกษตร 
  

 

     1 1 1 1 1 อบรมให้
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้ความรู้จาก
การฝึกอบรม 

ปีละ 1 
โครงการ 

- โครงการอบรมผลิตภัณฑ์
จากเส้นพลาสติก  

 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

     1 1 1 1 1 ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมกลุ่ม
อาชีพ 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

ปีละ 1 
โครงการ 

- โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
ท าขนม 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  

 

 
 
 

แบบ ยท. 03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 
 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสง
ค์ตามพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสง
ค์ 

(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย  KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาห 
กรรมการ
เกษตรตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาห 
กรรมการ
เกษตรตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

เพื่อสร้าง
ความ
เข้มแข็งแก่
กลุ่ม
เกษตรกร
และกลุ่ม
อาชีพต่าง 
ๆ ในชุมชน 

มีการ
ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ
และกลุ่ม
เกษตรกร
ต่าง ๆในชุม
ขน 

๒ 2 2 2 2 จัดฝึกอบรม
ส าหรับกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ
พร้อมหาตลาด
รองรับสินค้า 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ  

 ฝึกอบรมปี
ละ กวา่ 2 
โครงการ 

- โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ต่างๆ 
 

กอง
สวัสดิการ 

 

     1 1 1 1 1 ปรับปรุงและ
พัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยว 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
สนับสนุน 
 

- โครงการพัฒนาอ่างเก็บ
น้ าห้วยกระเฌอเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

กอง
การศึกษา 

 

 

 
 
 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสง
ค์ตามพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสง
ค์ 

(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย  KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
การ
บริหารงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความมั่นคง 

จ านวน
โครงการ
และ
กิจกรรม 

1 1 1 1 1 พัฒนา
หน่วยงานให้
น่าอยู ่เพื่อ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
ประชานที่เข้า
มาใช้บริการ 

จัดกิจกรรม 
5 ส. สัปดาห์
ละ 1 วัน 

- โครงการBig Cleaning 
Day 
 

ส านักปลัด  

     1 1 1 1 1 ส่งเสริม
สนับสนุน
บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ
พนักงานที่
ได้รบัความรู้
จากการ
ฝึกอบรม 

ปีละ 1 ครั้ง - ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนในการเข้า
รับการฝึกอบรม 

ทุกกอง 
ทุกส่วน 

 

 
 

 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสง
ค์ตามพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสง
ค์ 

(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย  KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
การ
บริหารงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความมั่นคง 

จ านวน
โครงการ
และ
กิจกรรม 

1 1 1 1 1 ส่งเสริม
สนับสนุน
บุคลากรให้มี
การศึกษาที่
สูงขึ้น 

จ านวน
บุคลากรที่ใช้
ทุนการ
การศึกษา 

บุลากรได้
ทุนการศึกษา
เพื่อเรียนใน
ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท 

- จัดสรรงบประมาณเพื่อ
การศึกษา 
 
- เงินทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส 
 

ทุกกอง 
ทุกส่วน 
 
กอง
การศึกษา
ฯ 

 

     1 1 1 1 1  สร้าง
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
องค์ภาคี 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ  

 ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- โครงการเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

ส านักปลัด  

 

 
 
 

แบบ ยท. 03 



 
 

 

 
-96- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 
 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสง
ค์ตามพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสง
ค์ 

(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย  KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

เพื่อส่งเสริม
สนบัสนุน
การ
บริหารงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความมั่นคง 

จ านวน
โครงการ
และ
กิจกรรม 

1 1 1 1 1 สนับสนุนให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

จ านวน 2 
เขต 

- โครงการเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565)ระดับต าบล 
- โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

ส านักปลัด  

     1 1 1 1 1 จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์
ส านักงานให้
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัสดุ
ส านักงาน 
วัสดุงานบ้าน
งานครัว ฯ 

- โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกกอง 
ทุกส่วน 

 

 
 
 
 
 

แบบ ยท. 03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 
 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสง
ค์ตามพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสง
ค์ 

(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย  KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
4 
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
การ
บริหารงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความมั่นคง 

จ านวน
โครงการ
และ
กิจกรรม 

1 1 1 1 1 ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ทุกหมู่บ้าน - โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์่าวสาร
การด าเนินงาน 
 

ทุกกอง 
ทุกส่วน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



 
 

 

 
-98- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสง
ค์ตามพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสง
ค์ 

(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย   KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 
การพัฒนา
ด้านสังคม 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
คุณภาพที่ดี 
และสร้าง
ความ
เข้มแข็งใน
ชุมชน 

ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

2 2 2 2 2 ส่งเสริมให้
ความรู้บริการ
ด้าน
สาธารณสุข 

จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
สนับสนุน 

ประชาชน
จ านวน 2 
เขต 

- โครงการป้องกัน
ไข้เลือดออกและโรค
ระบาดต่าง ๆ 
- โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

ส านักปลัด  

     1 1 1 1 1 เฝ้าระวัง
ป้องกันโรคต่าง 
ๆ เช่นโรค
เอดส์ โรค
ไข้เลือดออก 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
ในการเข้ารับ
การอบรม 

ประชาชน
จ านวน 2 
เขต 

- โครงการเยาวชนต าบล
กุดไหห่างไกลโรคทาง
เพศสัมพันธ์  

ส านักปลัด  

 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 
 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสง
ค์ตามพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสง
ค์ 

(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย    KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 
การพัฒนา
ด้านสังคม 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
คุณภาพที่ดี 
และสร้าง
ความ
เข้มแข็งใน
ชุมชน 

ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

1 1 1 1 1 สนับสนุน
กิจกรรม
ป้องกันยาเสพ
ติด 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประชาชน
จ านวน 2 
เขต 

- โครงการอบรมเยาวชน
ไทยห่างไกลยาเสพติด 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

     1 1 1 1 1 ส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
ศาสนา 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประชาชน
จ านวน 2 
เขต 

- โครงการจัดกจิกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

กองการ 
ศึกษา 

 

 
 
 
 
 

    1 1 1 1 1 สนับสนุน
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีและ๓
มิปัญญา
ท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ทุกหมู่บ้าน - โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลกุดไห 

กองการ 
ศึกษา 

 

 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสง
ค์ตามพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสง
ค์ 

(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย  KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดีตามหลัก
ธรรมาภิ
บาลและ
ความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 
การพัฒนา
ด้านสังคม 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
คุณภาพที่ดี 
และสร้าง
ความ
เข้มแข็งใน
ชุมชน 

ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

1 1 1 1 1 สนับสนุน
ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

สมาชิก 
อปพร. 

- โครงการฝึกทบทวน  
อปพร. 
 

ส านักปลัด  

     3 3 3 3 3 ส่งเสริมการ
พัฒนา
สวัสดิการสตรี 
เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ติด
เช้ือเอดส์ 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมา
ยที่ได้รับการส 
เคราะห์ 
 
 

ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ 
ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

- โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส์ 
- โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
- โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 
 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์  อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสคร ์
อปท. 

เป้าประสง
ค์ตามพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสง
ค์ 

(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย  KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์เพื่อ
สร้าง
ศักยภาพ
ในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์เพื่อ
สร้าง
ศักยภาพ
ในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 
การพัฒนา
ด้าน
การเกษตร 

 ส่งเสริม
วิชาการ
ด้าน
การเกษตร 

 ประชาชน
มีความรู้
ด้านการใช้
นวัตกรรม
ส าหรับ
การเกษตร
มากขึ้น 

1 1 1 1 1  พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ทางด้าน
การเกษตร 

 โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประชาชนทุก
หมู่บ้าน 

- โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เพื่อเข้าสู่อาเซียน 
 

ส านักปลัด  

     1 1 1 1 1  ส่งเสริม
สนบัสนุน
วิชาการด้าน
การเกษตร 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ  
 

ประชาชนทุก
หมู่บ้าน  

-โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ปลาในบ่อดิน  

ส านักปลัด  

 

 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต่าบลกุดไห 
 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสคร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย  KPI กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์เพื่อ
สร้าง
ศักยภาพ
ในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์เพื่อ
สร้าง
ศักยภาพ
ในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
7 
การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า 

 พัฒนา
แหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค 
บริโภคและ
เพื่อ
การเกษตร 

 ประชาชน
มีในต าบลมี
แหล่งน้ า
ส าหรับ
บริโภค -
อุปโภค
เพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 1  จัดท า
โครงการ
พัฒนาแหล่ง
น้ า เพื่อการ 
อุปโภค – 
บริโภคและ
การเกษตร 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

 ด าเนิน
โครงการปีละ 
1 โครงการ 

-โครงการขุดเจาะบอ่
บาดาล 
  
 

ส านักปลัด  

 

 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ๑.การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.  ปรับปรุงถนน คสล.จากบ้านนาย
ช านาญ ลามค า – นายนเรศ 
จาระไน 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาเดินทางได้
สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนน คสล.กว้าง
4เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 15 ซ.ม. 
หมู่ที่1 

- - - 960,000 - ประชาชน
ร้อยละ 90 
ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้
ประชาชนท่ี
ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา
เดินทางได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายหนูกุดวงศ์แก้ว – บ้าน
นางพิน ทิพย์ค ามี  

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาเดินทาง
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว
157 เมตร หมู2่ 

- - - 190,000 - ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้
ประชาชนท่ี
ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา
เดินทาง
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

3.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามหว้ยกระเฌอ   บา้นกลาง      
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วย
กระเฌอ   บ้านกลาง หมู่ที ่
8 กวา้ง ๓ เมตร สูง ๓ 
เมตรต ยาว ๔ เมตร หมู่ที่ 8 

- - - 827,000 - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-105-                                                                 
 

 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4.  ซ่อมแซมถนน สปก.สายแยก
ถนนบ้านค้อน้อย-ค้อใหญ-่
แปลงเกษตรกรรม บ้าน      
ค้อน้อย  หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร 
ยาว 234 หนาเฉลีย่ 0.20  เมตร 
หมู่ 9 

54,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
100ได้รับประโยชน ์

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

5.  ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิว
ทางลูกรังถนนสายแยก 2218 
– คลองชลประทาน บ้านค้อ
ใหญ่ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางสะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ ๔,๐๐๐ 
ตารางเมตร หมู่ที่ 7 

150,000 492,000 - 492,000 - ประชาชนร้อยละ 80 
ได้รับประโยชน ์

ท าให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

6.  ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
ถนนโพธิ์ไทรและถนนโพธิ์ไทร 
ซอย 2 บา้นกุดไห หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

รางระบายน้ า กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ยาว 195 เมตร 
หมู่ 1 

492,100 - - - - ประชาชนร้อยละ 80 
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

7.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนประชาราษฎร ์ซอย 
๑ บ้านง้ิว หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
หมู่ที่ 2 

- 499,000 - - - ประชาชนร้อยละ 90 
ได้รับประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

8.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยประชาเสริมสร้าง 
บ้านกลาง    หมู่ที่ ๑๐ 

เพี่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

ผิวจราจร กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 
194 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 485 ตารางเมตร 

282,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 90 
ได้รับประโยชน ์

ท าให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้นประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9.   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนริมเขื่อน ซอย 1 
บ้านกลาง    หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

เสริมผิวจารจร กว้าง 
๔ เมตร ยาว 220 
เมตร หนา ๐.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร 

499,000 - - 499,000 - ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา
เดินทางได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

10.  ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร เส้นหลังบ้านนาย
สมศุกดิ์ ลามค า – ห้วย     
แสนพัน  บา้นกุดไห  หมู่ที ่๖ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

เสริมผิวจารจร กว้าง 
๔ เมตร ยาว ๖๖๐ 
เมตร หนา ๐.๒๐ 
เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๖๔๐ ตารางเมตร 

97,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

11.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบา้นนายเสรี  ลาม
ค า บ้านกุดไห หมู่ที่ ๑  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 150 ตารางเมตร 

85,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา
เดินทางได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

12.  โครงการก่อสร้างแนวกัน
พังทลายของไหล่ถนน(สาย
สน.4079 กุดไห-ค้อน้อย) 
จากบา้นนายกาทอน ทิพย์ค า
มี – บ้านนางรัตนา ทิพย์ค ามี 
ม.5 

เพื่อท าให้ข้างไหล่ถนนไม่
พังทลายและท าให้เดินทาง
ได้สะดวกมากขึ้น 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
60 เมตร    

623,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
95ได้รับประโยชน ์

ท าให้ถนนมี
สภาพที่ดีขึ้น
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

13.  โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านนาย
ล าไพ ไพค านาม – บ้านนาย  อิน
ตา ไพค านาม หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

โครงการก่อสร้าง คสล .
กว้าง 3 เมตร ยาว 200 
เมตร  หมู่ 10 

 325,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 90 
ได้รับประโยชน ์

ท าให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

14.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากดอนปู่ตา-บา้นนายบุ่น-หนอง
หัวลิง-วัดปา่คูณค า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร  ยาว 220 เมตร 
หมู่ 8 

- - - 499,000 - ประชาชนร้อยละ 80 
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

15.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน
นางอัมพร  ริก าแง – บ้าน    
นางทอง    รกิ าแง  ม.4 

เพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การสัญจรมากยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.00 เมตร ยาว  89 
เมตร 

- 110,000 - - - ประชาชนได้รับประโยชน์
ร้อยละ  90 

ท าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรมากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 

16.  ก่อสร้างถนน คสล.สายสปก.-สาย
สน.07214 สายบ้านง้ิว-แยก
ทางหลวง 2218  บ้านง้ิว     
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.    
กว้าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร  หมู่ที่ 2 

- - - 499,000 - ประชาชนร้อยละ90ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

17.  ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคนภูธร เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้นและประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 
2.50 เมตร ยาว120 
เมตร หมู่ 7 

- - - - 190,000 ประชาชนทั้ง 2 หมูบ่้าน
ได้รับประโยชน ์

ท าให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้นและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

18.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนศรีประจันทร์ ซอย ๑ บ้าน
ค้อใหญ่ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้นและประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 
3 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๔๘๐ ตารางเมตร 
หมู่ 7 

277,500 - - -  - ประชาชนทั้ง 2 หมูบ่้าน
ได้รบัประโยชน ์

ท าให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้นและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

19.  ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยูจากบา้นนาย
บุญทอม ไพค านาม – 
นางไพบูลย์ เจริญม ี

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดน้ าท่วมขังบริเวณถนน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
ขนาด0.40*0.40เมตร
ระยะทาง200เมตร 
หมู่8 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังและ
สามารถระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

20.  ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยูจากบา้นนายร ู
กุลพิมพ์โพธิ์ – ทุ่งนา
บ้านง้ิว 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดน้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้านและตามถนน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
ขนาด0.40*0.40เมตร
ระยะทาง300เมตร 
หมู่1 

- - - - 740,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

เป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิด
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้านและตาม
ถนน 

กองช่าง 

21.  ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยจ าปา  
บ้านค้อใหญ่  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
สัญจรมากยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4
เมตรยาว80เมตรหนา 
0.15 ซ.ม. 

- - - 220,000 
 
 

- ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ  
90 

ท าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง  
หรือ
หน่วยงาน
อื่น 

22.  ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนายสิทธิชยั 
ลามค า – นายเขียว ไพ
ค านาม  บ้านกุดไห 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.    กว้าง
3เมตรยาว 270 เมตร      

- - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

23.  ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู หมู่ 8 ถนน 
อนามัย หมู่8 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดน้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวย ู
กว้าง 0.40*0.40 เมตร 
ยาว227เมตรหมู่8 

- - - - 560,000 ประชาชนร้อยละ 
95 ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังและ
สามารถระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

24.  ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่
แปลงการเกษตรนา
ตับเต่า ม.1 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาเดินทางได้สะดวก
ขึ้น 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 3 
ม. 
ยาว216 ม. 
หนา0.20 ม. 

- - - - 130,000- ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางสัญจรไป
มาเดินทางได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

25.  ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งตามมุม
มืด จ านวน 5 จุด ม.1 

เพื่อให้การสัญจรไปมาของ
ประชาชนในเวลากลางคืน
มีความสะดวกมากขึ้น 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งตาม
มุมมืด 

- - 300,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ของประชาชนในเวลา
กลางคืนมีความสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

26.  ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งตามมุม
มืด หมู่ที่ 1 – ๑๑  

เพื่อให้การสัญจรไปมาของ
ประชาชนในเวลากลางคืน
มีความสะดวกมากขึ้น 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งตาม
มุมมืด ทั้ง ๑๑ หมู่บา้น 

- 250,000 300,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ของประชาชนในเวลา
กลางคืนมีความสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

27.  ก่อสร้างเมรุวัดเทพวิสุทธาราม     
หมู่ที่ .6 

เพื่อก่อสร้างเมรุในวัดเทพ
ฯ 

ก่อสร้างเมรุวัดเทพฯ - - - - 2,000,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานที่เผ่า
ศพ 

กองช่าง 

28.  ก่อสร้างสะพานขา้มหว้ยอีดอ่น 
ม.1 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เดินทางข้ามล าห้วยไปมา
ได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างสะพานขา้มหว้ยอี
ด่อน 1 จุด กว้าง 4 เมตร       
ยาว 15 เมตร 
 

- - - 1,000,00
0 

- ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เดินทางข้ามล าห้วยไป
มาได้สะดวกขึ้น 

 กองช่าง 

29.  ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร นาหนองท่ม ม.1 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง๓
เมตร 
ยาว๒,๐๐๐เมตร 

- - - ๑๕๘,๐๐๐ - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

30.  ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู  จากบ้านนายกอง  
ข่วงทิพย์ – นางเขียน   
กุลสวรรค์ ม.1 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดน้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู ๐.๔๐*๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชน
ร้อยละ 90 
ได้รับ
ประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังและ
สามารถระบายน้ าได้
ดีขึ้น 

กองช่าง 

31.  ท าบล็อกสะพานห้วย
ทราย จุดบึงผักหนาม ม.2 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ทางข้ามล าห้วยไปมา
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างบล็อกสะพาน
ห้วยทราย จุดบึง
ผักหนาม 

- - ๖๕๐,๐๐๐ - - ประชาชน
ร้อยละ 90 
ได้รับ 

ได้ปรับปรุงซ่อมแซม
ทางข้ามล าห้วยไป
มาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

32.  ปรับปรุงทางสาธารณะ
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็กถนน สปก.สาย สน.
๐๗๒๔ แยกทางหลวง
หมายเลข ๒๒๑๘-บ้านง้ิว 
บ้านง้ิว หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจรไปมา
เดินทางไดส้ะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตาราง
เมตร 

- - - 499,000 - ประชาชน
ร้อยละ 90
ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจรไปมา
เดินทางได ้

กองช่าง 

33.  ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บึงผักหนาม ม.2 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายบึง
ผักหนาม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบึงผักหนาม 
กว้าง4*3ม.หนา0.20
เมตร 

- - - - ๒๔๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 95
ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้แก้ไขซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบึง
ผักหนาม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

34.  ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
นาจาน ม.2 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย นาจาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย นาจาน 
กว้าง  ๔ เมตร ยาว
๓๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

- - - ๒๔๐,๐๐๐ - ประชาชนร้อยละ 
95ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้แก้ไขปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย นาจาน 

กองช่าง 

35.  วางท่อระบายน้ าบึงสามขา
นานางค ามอญ  ริก าแง   
ม.2 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดน้ าท่วม
ขังบึงสามขานา       
นางค ามอญ ริก าแง 

วางท่อระบายน้ าบึง
สามขา  

- - - - 15๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับ
ประโยชน์ 

ท าให้แก้ไขปัญหา
การเกิดน้ าท่วมขัง
บึงสามขานานางค า
มอญ ริก าแง 

กองช่าง 

36.  ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน
นายสมควร  สูญยะราช – 
บ้าน   นายเสถียร         
ผุยลานวงศ์  ม.3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคสล.  
กว้าง ๔  เมตร ยาว 
200  หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- 420,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

37.  ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน        
นางจันทร์ลักษ์  เพียรไพ
ลุน –ฝายห้วยกระเฌอ   
ม.3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - 240,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-112- 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

38.  ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า
โรงน้ าซากุระ หมู่ที่ .3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.     
ยาว ๒๑ ม.กว้าง ๔ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

- ๕๕,๐๐๐ - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

39.  ก่อสร้างถนนลูกรังสายนา
แคน– นายบุญน า ไพค านาม 
ม.3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง     
กว้าง๔ ม. 
ยาว๕๐๐ม. 
หนา๑๕ ม. 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

40.  ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยูจากบ้านนายมโน  โยธา
ยศ– นายท้าว นนสุราช ม.3 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้านและ
ตามถนน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวย๐ู.๔๐*0.40 
ยาว100ม. 

- - 350,000 - - ประชาชนร้อยละ่
๙๐ไดร้ับประโยชน ์

ท าให้น้ าไม่ท่วมขัง
และสามารถ
ระบายน้ าไดด้ ี

กองช่าง 

41.  ก่อสร้างถนน คสล.สาย    
นาแคนยาง – นายบุญน า 
ไพค านาม พร้อมบล็อก   
(นาหลุม) ม.3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 20๐ เมตร 
หนา 0.๑๕ เมตร 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

42.  ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
นายราตรี ผุยลานวงศ์ – 
นายพวง แก้วหาวงค์ ม.3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๕๐ เมตร 

- - - - ๒๕,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-113- 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

43.  ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาย
ลพ พลตา – นางทองม้วน 
ปทุมมา ม.3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 
๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
9๐ ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

44.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายแยกทางหลวง ๒๒๑๘-
สะพานข้ามห้วยเม่า บา้น
กลาง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ย
แต่งกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ 
ตารางเมตร 

๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนร้อยละ 
9๐ ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

45.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายสงวน  ริก า
แง – โรงสีนายบุญช ู ริก าแง 
ม.4 

เพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การสัญจรมากยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
2.50 ม. ยาว 120 ม.  

- - - - 140,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ  
90 

ท าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง  
หรือ
หน่วยงาน
อื่น 

46.  วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
ถนน สปก.บ้านค้อใหญ่ - 
บ้านง้ิว บา้นค้อใหญ่  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
การเกิดน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านและตามถนน 

วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ 
เมตร พร้อมบ่อพักยาว 
๒๗๖ เมตร 

๓๖๒,๔๐๐ ๓๖๒,๔๐๐ - - ๒๗๕,๔๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ  
90 

ลดการเกิดน้ าท่วมขังและ
การกัดเซาะพังทลายของ
ไหล่ถนน 

กองช่าง  
หรือ
หน่วยงาน
อื่น 

 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

-๑14- 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

47.  ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมท่อจุด
นานายขัน ไพค านาม – นา
นายไทย ไพค านาม  ม.4 

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมท่อ    
ยาว 800 เมตร 

 

- - - - 229,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ  90 

ท าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง  หรือ
หน่วยงานอื่น 

48.  ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
จากบา้นนางบุญ รกิ าแง – สี่
แยกบา้นนายวิชยั   ศิหิรัญ     
ม.4 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน
และตามถนน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยู ระยะทาง 142 ม.  กวา้ง
0.40*0.40 ม. 

- - - - 500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ  90 

ลดการเกิดน้ าท่วมขัง
และการกัดเซาะ
พังทลายของ
ไหล่ถนน 

กองช่าง  หรือ
หน่วยงานอื่น 

49.  ก่อสร้างถนนลูกรังจากสามแยก
สะพานหิน – นาเหลา่  ม.4 

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังจากสาม
แยกสะพานหิน – นาเหล่า  
กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. 

- - - 220,000 - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ  90 

ท าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง  หรือ
หน่วยงานอื่น 

50.  ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
จากโรงสีนางวงสา ตพุิลา – 
บ้านนายบุญเพียร  ตุพิลา      
ม.4 

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน
และตามถนน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยู ขนาด0.40x0.40 เมตร       
ยาว 142 เมตร   

- - - - 500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ  90 

ลดการเกิดน้ าท่วมขัง
และการกัดเซาะ
พังทลายของ
ไหล่ถนน 

กองช่าง  หรือ
หน่วยงานอื่น 

51.  ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาย
อ านวย  ตพุิลา – หนองประเจ ้ 
ม.4 

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง          
กว้าง 4 เมตร           ยาว 
500 ม.            หนา 
0.20 ม. 

- - - - 180,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ  90 

ท าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-๑15- 
 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

52.  ก่อสร้างลาน คสล.ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการเกษตร ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีลาน
ตากผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างลาน คสล.เนื้อที่  
4 ไร ่

- - - - 500,000 ประชาชนร้อย
ละ95ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ประชาชนมี
ลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 

53.  ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเส้นบ้านนางวิไลพร 
– นาลุงต้อง   ม.5 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

- - - 200,000 - ประชาชนร้อย
ละ95ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

54.  ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเส้นข้าง รพ.สต.ค้อ
น้อย – นาค้อ   ม.5 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น ก่อสร้างถนนลูกรัง      
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- - 57,000 - - ประชาชนร้อย
ละ95ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

55.  ก่อสร้างถนนลูกรังจากนาป่า 
– นานายเตรียม  ทพิย์ค าม ี  
ม.5 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 
3 เมตร ยาว 1,000 ม. 

- - - 60,000 - ประชาชนร้อย
ละ95ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 

56.  ซ่อมแซมถนนลุกรังเพื่อ
การเกษตรจากหลังวัดบ้านค้อ
น้อย – อ่างค าเม่น ม.5 

  

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น ก่อสร้างถนนลุกรังเพื่อ
การเกษตร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

- - - - 150,000 ประชาชนร้อย
ละ95ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง  

57.  ก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าสัก 
–นาใต้ ม.5 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น ก่อสร้างถนนลูกรังกวา้ง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร 

- - -  - 120,000 ประชาชน    
ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน ์

ท าให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-116-  

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

58.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นข้างบ้านนายศักดิ์สุริยา  
ทิพย์ค ามี –บา้นนางสมบัติ    
นามฮุง  ม.5 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง2.50 เมตร 
ยาว 73 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร 

- - - ๑14,๐๐๐ - ประชาชน    ร้อย
ละ 95 ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ถนนมี
สภาพที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

59.  ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก
บ้านนายสมสมยั ทิพย์ค ามี 
– บ้านนางวิไลพร ทิพย์ค ามี 
– นาบึง ม.5 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
3 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- - - - 370,000 ประชาชนร้อย
ละ95ได้รบั
ประโยชน ์

ท าให้ถนนมี
สภาพที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

60.  ก่อสร้างถนนคอนกรีต   เสริม
เหล็ก ซอยปา่สัก   บา้นค้อน้อย 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น ขนาดผิวจราจรกวา้ง ๓.๕๐ 
ม.ยาว ๑๘๑ ม. หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
๖๓๓.๕๐ ตารางเมตร 

343,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
95ได้รับประโยชน ์

ท าให้ถนนมี
สภาพที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

61.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนรัฐพัฒนา  (บึงอาคะ) บ้าน
กุดไห   หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น
และประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๗๐ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ ๐.๕๐เมตร หรือพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ 
ตารางเมตร 

๔๙๙,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ถนนมี
สภาพดีขันและ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

62.  โครงการวางท่อระบายน้ าจาก
บ้านนายนวิาส   ค าโคตร – บา้น
นายขาน  ถึงค าภู  ม.6 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ ากวา้ง
0.40*0.40 ม.ยาว 85 ม. 

- - - 178,000 - ประชาชนร้อย
ละ 95 ได้รับ
ประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังและ
สามารถระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

63.  ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน 
นายแดง – ไปดงบ้านเพยี ม.6 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่
ดีขึ้นและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 3
เมตร ยาว 278 เมตร 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ถนนมีสภาพดี
ขันและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

64.  ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน – นางสาวบัวลา   แสง
สิรินทอง    ม.6 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่
ดีขึ้นและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง
2.50 ม.ยาว 67 ม. 

- - - 120,000 - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ถนนมีสภาพดี
ขันและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

65.  ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แปลง
การเกษตร เส้นหนองตอกแป้น – 
นานายบญุแรง   ข่วงทิพย์ ม.6 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,751 ม. 

- - - - 150,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางสัญจรไป
มาเดินทางได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

66.  ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แปลง
การเกษตร เส้นนาค าม่อง – 
เขื่อน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง4
เมตรยาว1,000ม. 

- - - - 100,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางสัญจรไป
มาเดินทางได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

67.  ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แปลง
การเกษตร เส้นสายหนองขี้เห็น  
ม.6 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง3
เมตรยาว1,000ม. 

- - - - 80,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

68.  ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แปลง
การเกษตร เส้นสายหนองบัว     
ม.6 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง3
เมตรยาว300เมตร 

- - - - 50,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

69.  ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แปลง
การเกษตร เส้นสายหนองแบะ   
ม.6 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 

- - - - 150,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

70.  ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบา้น
นายสรสิน – ทีพ่ักสงฆ์ ม 7    
(ซอยปรารถนา) 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้นและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 90 เมตร 

- - - - 227,000 ประชาชนทั้ง 2 
หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ถนนมี
สภาพที่ดีขึ้นและ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-1๑9-  

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

71.  ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง 
แยกถนน สปก.สายสน๐๗2๐๒ (บ้าน
ง้ิว-บ้านค้อใหญ่) ถึงแปลงเกษตรกรรม 
บ้านค้อใหญ่ หมู่ที ่๗ 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวก 

 ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๔ เมตร 
ยาว ๙๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ 
ตารางเมตร 

- 326,000 - - - ประชาชน    
ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้ 

กองช่าง 

72.  ก่อสร้างถนนลูกรังซอยปู่ตา – นาเหลา่ 
ม. 7 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้ 

ก่อสร้างถนนลูกรังกวา้ง 3 ม.
ยาว3,000 ม. 

- - - 

 

- ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ทั้ง 2 
หมู่บ้าน
ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้นและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

73.  ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบา้นนางทุม 
มณีบู ่– บ้านนายนิพลตพุิลา  ซอยปราบ
ศึก ม 7 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้นและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว184 เมตร 

- 340,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ95
ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้นและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

74.  ก่อสร้างถนนลูกรัง แยกคลอง
ชลประทานสาย 4 – แปลงเกษตรกรรม 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวก 

ก่อสร้างคันดินลูกรัง  กวา้ง 4 
เมตร ยาว1,200 เมตร 

- - - - 500,000 ประชาชน
ร้อยละ 90
ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

75.  ปรับปรุงคันดินเป็นผิวจราจรลูกรัง
สายค าปลากะเดิด    บา้นค้อใหญ่  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรลูกรัง
ปรับเกลี่ยแต่งกวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๑,๑๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 
เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๔,๔๐๐ ตารางเมตร  

192,000 - - - 

 

- ประชาชนร้อย
ละ 90ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้ 

กองช่าง 

76.  ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนาย
แดง แสนอุบล– บา้นนายตัดสิน  
พะยอม ม.8 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดน้ าท่วมขัง
ภายในหมูบ่้านและตาม
ถนน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
กว้าง0.50*0.50ม.
ระยะทาง 140 ม. 

- - -  - 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 95 ได้รับ
ประโยชน ์

เป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน
และตามถนน 

กองช่าง 

77.  ซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 8 เพื่อประชาชนใช้ในการ
คมนาคมสัญจรสะดวก
มากขึ้น 

ซ่อมแซมสะพานไม้ - - - 50,000 - ประชาชนร้อย
ละ 95 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

78.  ก่อสร้างถนนลูกรังจากวัด    พระธาตุ
คูณค าวิปัสนา – นา นายสมาน 
พะยอม  ม.8 

เพื่อประชาชนใช้ในการ
คมนาคมสัญจรสะดวก
มากขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังกวา้ง 
4เมตร ยาว 500 เมตร 

- - - 124,000 - ประชาชนร้อย
ละ 95 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

79.  ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
เส้นนาดานกลาง ม.9 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังกวา้ง 4
เมตร ยาว 850 เมตร 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อย
ละ95ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาเดินทางได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

80.  ก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้นฮ้าง– 
ริมน้ าอูน หมู่ที ่๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังกวา้ง4.50 
เมตร ยาว 800เมตร 

- - - - 50,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ท าให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
เดินทางได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

81.  ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนอนามัย
ม.๑๐ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดน้ าท่วมขัง
ภายในหมูบ่้านและตาม
ถนน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ากว้าง 
0.50*50 ม. ยาว227 ม. 

- - - 250,000  ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

เป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิดน้ า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน
และตามถนน 

กองช่าง 

82.  ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาย 
อดุลศักดิ์ แกว้อุนเรือน – นานาย
ทองแนน ไพค านาม  ม.๑๐ 

เพื่อประชาชนใช้ในการ
คมนาคมสัญจรสะดวก
มากขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรงักวา้ง3 
เมตร ยาว 180 เมตร 

- - - - 110,000 ประชาชนร้อย
ละ 95 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

83.  ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนาย
วิมล ไพค านาม – นางครองมา   
นนสุราช ถนน  ศรีมงคล  หมู ่๑๐ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าความ
ยาวสองข้างทาง0.40*0.40 
ม. ยาว92*2 ม. 

- - - 460,000 - ประชาชนร้อย
ละ 95 ได้รับ
ประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังและ
สามารถระบายน้ าได้ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

84.  ก่อสร้างถนนลูกรังห้วยเม่า  ม.๑๐  เพื่อประชาชนใช้ในการ
คมนาคมสัญจรสะดวก
มากขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง4 
เมตร ยาว 300 เมตร 

- - - - 240,000 ประชาชนร้อย
ละ 95 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-122- 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

85.  ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทาง
หลวง 2218 - บา้นกุดไห หมู่ที่ 
๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรและขน 
ส่งผลผลิตทาง
การเกษตรได้อย่าง 
สะดวกสบายขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 3.5๐ เมตร 
ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 
.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 945 
ตารางเมตร 

๔๙๙,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ - - 500,000 ประชาชนร้อย
ละ95ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้ใช้
สัญจรและขน 
ส่งผลผลิตทาง
การเกษตร ได้
อย่างสะดวก 
สบายขึ้น 

กองช่าง 

86.  ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูจาก
แดนมาตร – บึงอาคะ ม.11 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดน้ าท่วม 

สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
0.50*0.50ม.ยาว 195ม. 

- - 100,000 - - ประชาชนร้อย
ละ95ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขังและสามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

87.  ก่อสร้างถนน คสล. เส้นกุดไห – 
กุดบาก – ไปวัดโนนสังข์  
จากบา้นถนน บา้นนายอุดม ลาม
ค า – กุดบาก ม.11 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรและขน 
ส่งผลผลิตทาง
การเกษตรได้อย่าง 
สะดวกสบายขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง4
เมตรยาว393เมตร 

- 950,000 
 

- 950,000 
 

- ประชาชนร้อย
ละ95ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรและขน 
ส่งผลผลิตทาง
การเกษตรได้
อย่าง 
สะดวกสบายขึ้น 

กองช่าง 

88.  ปรับปรุงถนนลูกรังสายด่านแต้ 
บ้านค้อใหญ่  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้การสัญจรได้รับ
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายด่าน
แต้  กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,500 ม.  หมู ่4 

235,000 - - - - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ  90 

ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรมากยิ่งขึ้น 
 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายด่าน
แต้ บ้าน  ค้อ
ใหญ่  หมู่ที ่๔ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
-123- 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

89.  ก่อสร้างเสาธงเทศบาลต าบลกุดไห เพื่อให้เทศบาลต าบลกุด
ไหมีเสาธงประจ าที่
ส านักงานเทศบาลต าบล
กุดไห 

ส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห - - 200,000 - - คณะผู้บริหาร,
ข้าราชการ,พนักงาน
จ้าง,ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดี จ านวน 
๑๐๐ คนขึ้นไป 
 

ท าให้เทศบาล
ต าบลกุดไหมี
เสาธงประจ าที่
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
กุดไหในการ
ประกอบพธิี
ต่างๆ 

90.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สุขใจ ซอย ๑  บา้นกลาง      หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้น  การสัญจรไป-มา
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ช่วงที่ ๑ ผิวจรจรกวา้ง ๓ เมตร 
ยาว ๑๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๓๕๔ ตารางเมตร  
ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
124 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๐.๔๐ เมตร จ านวน ๗ ทอ่น 
รวมระยะทางด าเนินการ ถนน 
คสล. ๑๔๙ เมตร หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๔๗๘ ตารางเมตร 

266,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ  
90 

ประชาชนได้
ใช้สัญจรและ
ขน ได้อย่าง
สะดวก สบาย
ขึ้น 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-1๒4- 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสุขสันต์เชื่อม เช่ือม
สาย สปก. 
ค้อน้อย-ทรายแก้ว 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น  
การสัญจรไป-มาสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

ผิวจราจร กวา้ง ๔ เมตร ยาว 
๑๑ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๔๔ ตาราง
เมตร 

๒๔,๐๐๐ - - - - ถนน คสล, จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยประชาร่วมใจ ๓ 
บ้านค้อน้อย   หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น  
การสัญจรไป-มาสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

ผิวจราจร กวา้ง ๓ เมตร ยาว 
๖๕ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร   หรือพื้นที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร 

๑๐๓,๐๐๐ - - - - ถนน คสล, จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอัศวิน บา้นค้อใหญ่ 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น  
การสัญจรไป-มาสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

ผิวจราจร กวา้ง ๓ เมตร ยาว 
๑๐๑ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร   หรือพื้นที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า ๓๐๓ ตารางเมตร 

164,๐๐๐  - - - - ถนน คสล, จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนอนามัย ซอย ๗ 
บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น  
การสัญจรไป-มาสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

ผิวจราจร กวา้ง ๔ เมตร ยาว 
๒๒ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร   ไหล่ทางลูกรังกว้างขา้ง
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๘๘ ตาราง
เมตร 

49,๕๐๐ - - - - ถนน คสล, จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-1๒5- 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยปราบศึก บ้านค้อ
ใหญ่ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น  
การสัญจรไป-มาสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

ผิวจราจร กวา้ง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๘๒ เมตรหนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร   ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๔๕๕ ตารางเมตร 

๒๔๒,๐๐๐ - - - - ถนน คสล, จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนศรีมงคล บ้านกลาง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น  
การสัญจรไป-มาสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

ผิวจราจร กวา้ง ๓ เมตร ยาว 
๑๐ เมตร  หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ 
เมตร   หรือพื้นที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร 

๒๐,๔๐๐  - - - - ถนน คสล, จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

130 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ถนน
สุขใจ ซอย ๑  บา้นกลาง     
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น  
การสัญจรไป-มาสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

ผิวจราจร กวา้ง ๓ เมตร ยาว 
๖๐ เมตร  หนาเฉลีย่ ๐.๒๐ 
เมตร   หรือพื้นที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร 

๘,๐๐๐ - - - - ถนนลูกรังจ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

131 ปรับปรุงถนนลูกรังถนนสุขใจ 
ซอย ๒ บา้นกลาง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น  
การสัญจรไป-มาสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังปรับ
เกลี่ยแต่งกวา้ง ๓ เมตร ยาว 
๒๐๖ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 
เมตร   หรือพื้นที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า ๖๑๘ ตารางเมตร 

๒๙,๐๐๐ - - - - ถนนลูกรังจ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
-1๒6- 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

       ช่วงที่ ๒  ผวิจราจรลูกรังปรับ
เกลี่ยแต่งกวา้ง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๔ เมตร  หนาเฉลีย่ 
๐.๒๐ เมตร   หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๓๕ ตาราง
เมตร รวมระยะทาง ๒๒๐ 
เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่
น้อยกว่า ๖๕๓ ตารางเมตร 

                

132 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง 
สายแยกถนนศรีมงคล – หลุม
หิน บ้านกลาง หมู่ที ่๑๐  

 

 เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ย
แต่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร  

๔๓,๐๐๐ - - - - ถนนลูกรังจ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

  133 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านฮา้ง บ้านกลาง  หมู่ที่ 
๑๐ 

 เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ย
แต่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.1๐ 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร  

๙๙,๐๐๐  -  - -  -  ถนนลูกรังจ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

134 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายสะพานหิน บา้น
ค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔,๗ 

 เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

 ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๘๔๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ 
ตารางเมตร  งานปรับเกรด
แต่งผิวจราจรเดิม กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔,๔๖๐ เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑,๑๖๐ 
เมตร พร้อมวางท่อ ชว่งที่ ๑ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ 
เมตร จ านวน ๑๗ ท่อน 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ถนนลูกรังจ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

  135 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
รูปตัวยู ถนนราษฎร์บ ารุง  
บ้านกุดไห  หมู่ที่ ๑ 

 

เพื่อให้สามารถระบายน้ า
ได้ดีไม่ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง
บริเวณถนน 

 รางระบายน้ ากว้าง ๐.๔๐ 
เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๑๙๕ เมตร พร้อมบ่อพกั 
จ านวน  ๒  บ่อ 

 

๔๙๒,๓๐๐  -  - -  -  ถนนลูกรังจ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

136 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพกั ถนน สปก.บ้าน
ค้อใหญ่ – บา้นง้ิว            
บ้านค้อใหญ่ หมู่ที ่๔ 

เพื่อให้สามารถระบายน้ า
ได้ดีไม่ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง
บริเวณถนน 

วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๘๐ เมตร  
พร้อมบ่อพกั     ยาว ๒๗๖ 
เมตร   

๓๖๒,๔๐๐ 

(๑๐๐ ม.) 

๓๖๒,๔๐๐ 

(๑๐๐ ม.) 

 -  ๒๗๕,๔๐๐ 

(๗๖ ม.) 

- ถนนลูกรังจ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
และขน ได้อยา่ง
สะดวก สบายขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-1๒8- 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

137 ก่อสร้างหอประชุม
อเนกประสงค์เทศบาลต าบล
กุดไห 

 เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ประชุมจัดงานต่างๆที่
สามารถรองรับประชาชน
ได้จ านวนมาก 

ขนาดกวา้ง ๒๑ เมตร ยาว 
๓๖ เมตร  

-  

 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 - 

 

 

- 

 

   

  138 ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน 
บ้านกุดไห       หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 
๑,๖,๑๑ มีน้ าประปาใช้
บริโภค อุปโภคอย่างทั่วถึง 

 วางท่อเมนประปา
หมู่บ้าน  ความยาวไม่น้อย
กว่า ๒,๖๖๕ เมตร  

- ๔๐๐,๐๐๐  

  

 - -  -  มีท่อเมน
ประปา  
จ านวน ๑ 
หลัง 

เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ ๑,๖,๑๑ มี
น้ าประปาใช้
บริโภค อุปโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

139 ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิว
ทางลูกรังแยกถนนสาย สน.
๐๗๒๑๖ – บา้นง้ิว  เช่ือมถนน
บ้านง้ิว – บ้านบวั บา้นง้ิว  หมู่
ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางเดินทางได้สะดวก
ขึ้น 

ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น  
กว้าง  ๔ เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ ๑๖๐ ตาราง
เมตร 

- ๔๑,๐๐๐ 

  

- - - ถนนลูกรัง
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชนได้ใช้
สัญจรและขน ได้
อย่างสะดวก สบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

140 ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ค้อนอ้ย 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน ค้อน้อย หมู่ที ่
๕ 

ซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อน้อย 

1. งานรื้อกระเบื้อง
หลังคา จ านวน 
516  แผ่น 

2. งานมุงหลังคา 
2.1 มุงหลังคา

เหล็กรีด
ลอน ความ
หนาไม่น้อย  

- ๓๑๔,๗๐๐ 

  

- - - ปรับปรุงหลังคา 
อาคาร ศพด.
บ้านค้อน้อย 
จ านวน ๑ หลัง 

ให้ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ค้อน้อย หมู่ที ่๕ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดไห ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการ 
        4.2 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

25 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 

เพื่อควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้านใน
พื้นที่ต าบลกุดไห 

สุนัข จ านวน ๑,๓๗๙ 
ตัว และแมว จ านวน 
๖๑ ตัว ในพ้ืนท่ีต าบล 
กุดไห ท้ัง ๑๑ หมู่บ้าน     

 ๕๕,๐๐๐ 

 

 

 ๕๕,๐๐๐ 

 

 

 ๕๕,๐๐๐ 

 

 

 ๕๕,๐๐๐ 

 

 

๕๕,๐๐๐ สุนัข ๑,๓๗๙ ตัว 
แมว ๖๑ ตัว 

ท าให้ต าบลกุดไห
ปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 ส านักปลัด 

 26 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน       
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้าน 

ถนนและบรเิวณหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ จ านวน  ๙๙๘ 
ครัวเรือน 

 ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑  

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

   
27 

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อเดินรณรงค์แกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๑๐๐ คน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้ร่วมเดินรณรงค์
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑  

 28  โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่  หมู่ที่ ๑ 

 

 เพื่อตรวจคัดกรองโรค
ความดันโลหิตและ
เบาหวาน 

ประชาชนบ้าน    กุดไห 
หมู่ที่ ๑ จ านวน  ๓๔  
คน 

 

 ๕,๐๐๐ 

 

 

  ๕,๐๐๐ 

 

 

  ๕,๐๐๐ 

  

 

 ๕,๐๐๐ 

 

 

 ๕,๐๐๐ 

 

 

ตรวจคัดกรองโรค
ความดันโลหิต
และเบาหวานให้
ประชาชนบ้านกุด
ไห หมู่ ๑ ร้อยละ 
๙๐ 

เพื่อตรวจคัดกรอง
โรคความดันโลหิต
และเบาหวาน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑  

 29 โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน  หมู่ที่ ๒ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัเกลือไอโอดีนและ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกบัการ
ควบคุมโรคขาดสารไอดีน 

ทุกครัวเรือน  ภายในบา้นง้ิว    
หมู่ที่ ๒  จ านวน  ๓๐  
ครัวเรือน 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ ๙๐ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
เกลือไอโอดีนและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒ 

 30 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (Tobe  
Number Qne) หมู่ที่ ๒ 

เพื่อรณรงค์และ ส่งเสริม
การออกก าลังกายดว้ย
วิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายในบา้นง้ิว    
หมู่ที่ ๒  จ านวน  ๓๐  
ครัวเรือน 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ ๙๐ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
รณรงค์และ ส่งเสริม
การออกก าลังกาย
ด้วยวธิีการวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

31 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ความรู้แก่หญิง
วัยเจรญิพันธ์ุและเด็ก
อายุ ๐-๕ ปี 

หญิงวัยเจรญิพันธ์ุและ
เด็กอายุ ๐-๕ ปี  
จ านวน  ๕๐  คน 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และ
สามารถน าไปปรับ
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

๒ 

 32 โครงการการควบคุม
หนอนพยาธิ หมู่ท่ี ๓ 

 เพื่อตรวจหา
หนอนพยาธิของ
ประชาชน            
หมู่ที่ ๓ 

ประชาชน หมู่ที่ ๓ 
จ านวน  ๕๐  คน  

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๕๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนได้
ตรวจหา
หนอนพยาธิ       
หมู่ที่ ๓ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

๓ 

33 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนบ้าน
กลาง หมู่ที่ ๓ 

ประชาชน หมู่ที่ ๓ 
จ านวน  ๑๐๐  คน  

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๑๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ
แนวทางปฏบิัติเพื่อ  
ป้องกันการเกิดโรค
และมีวิธีรกัษาได้
ทันเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

๓ 

34 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกลาง   หมู่ที่ ๓  
จ านวน  ๕๐  คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
รณรงค์และ ส่งเสริม
การออกก าลังกาย
ด้วยวธิีการวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

๓ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

   
35 

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน  หมู่ที่ 
๔ 

 เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้าน 

 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔  
จ านวน  ๑๕๐  
ครัวเรือน 

 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และ
สามารถน าไปปรับ
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

๒ 

 36 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนบ้านค้อ
ใหญ่ หมู่ที่ ๔ 

ประชาชน หมู่ที่ ๔ 
จ านวน  ๑๐๐  คน  

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔  

37 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านค้อใหญ่   หมู่ที่ ๔ 
จ านวน  ๑๐๐  คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๑๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อ  ป้องกันการ
เกิดโรคและมีวิธี
รักษาได้ทันเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

38 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  หมู่ที่ ๕ 

 เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านและโรงเรียน 

 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน และในบริเวณ
โรงเรียนบ้านค้อน้อย      
หมู่ที่ ๕ จ านวน  ๒๐๐  
ครัวเรือน 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๕ 

39 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนบ้านค้อ
น้อยหมู่ที่ ๕ 

ประชาชน หมู่ที่ ๕ 
จ านวน  ๑๐๐  คน  

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๑๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อ  ป้องกันการ
เกิดโรคและมีวิธี
รักษาได้ทันเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๕ 

40 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ประชาชนภายในบ้าน
ค้อน้อย หมู่ที่ ๕  
จ านวน  ๓๐  คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วม
รณรงค์และ 
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วย
วิธีการวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๕ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

41 โครงการการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ ๖ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกลือไอโอดีน
และจัดกจิกรรม
เกี่ยวกับการควบคมุ
โรคขาดสารไอดีน 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกุดไห  จ านวน  

๒๒๖ ครัวเรือน  หมู่ที่ ๖ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเกลือ
ไอโอดีนและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมโรค
ขาดสารไอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๖ 

42 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกุดไห  จ านวน 
๑๐๐ คน  หมู่ที่ ๖ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วม
รณรงค์และ 
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วย
วิธีการวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๖ 

43 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน      
หมู่ที่ ๖ 

 เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้าน 

 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน จ านวน  ๒๐๐ 
ครัวเรือน   หมู่ที่ ๖ 

 

 ๗,๐๐๐  ๗,๐๐๐  ๗,๐๐๐  ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๖ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

44 โครงการการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ ๗ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกลือไอโอดีน
และจัดกจิกรรม
เกี่ยวกับการควบคมุ
โรคขาดสารไอดีน 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านค้อใหญ่จ านวน  

๒๗๐ ครัวเรือน  หมู่ที่ ๗ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเกลือ
ไอโอดีนและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมโรค
ขาดสารไอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๗ 

45 โครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก   หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับความรู้
ด้านโภชนาการ 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านค้อใหญ่  จ านวน  

๒๗๐ ครัวเรือน  หมู่ที่ ๗ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๗ 

46 โครงการส่งเสริม
โภชนาการส าหรับแม่และ
เด็ก  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อส่งเสริม
โภชนาการส าหรับแม่
และเด็กในหมู่บ้าน 

หญิงวัยเจรญิพันธ์ุและ
เด็กภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๗ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้เด็กและหญิง
วัยเจรญิพันธ์ุไดร้ับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๗ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

47 โครงการการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ ๘ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกลือไอโอดีน
และจัดกจิกรรม
เกี่ยวกับการควบคมุ
โรคขาดสารไอดีน 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกลาง  จ านวน  

๑๘๙ ครัวเรือน  หมู่ที่ ๘ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเกลือ
ไอโอดีนและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมโรค
ขาดสารไอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๘ 

48 โครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก   หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับความรู้
ด้านโภชนาการ 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกลาง  จ านวน  

๑๘๙ ครัวเรือน  หมู่ที่ ๘ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๘ 

49 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก  หมู่ที่ 
๘ 

เพื่อส่งเสริม
โภชนาการส าหรับแม่
และเด็กในหมู่บ้าน 

หญิงวัยเจรญิพันธ์ุและ
เด็กภายในหมู่บ้าน 

จ านวน ๕๐ คน หมู่ที่ ๘ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้เด็กและหญิง
วัยเจรญิพันธ์ุไดร้ับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๘ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- 181 - 
 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

50 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในวัดและชุมชน  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านและวัด 

 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน และในบริเวณ
วัดบ้าน   ค้อน้อย  หมู่ที่ 
๙  จ านวน  ๕๐  
ครัวเรือน 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙ 

51 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๙ 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนบ้านค้อ
น้อย หมู่ที่ ๙ 

ประชาชน หมู่ที่ ๙ 
จ านวน  ๔๘ คน  

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๑๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อ  ป้องกันการ
เกิดโรคและมีวิธี
รักษาได้ทันเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙ 

52 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๙ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านค้อน้อยจ านวน  ๒๕ 
คน  หมู่ที่ ๙ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วม
รณรงค์และ 
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วย
วิธีการวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

53 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในบ้านและ
ชุมชน  หมู่ที่ ๑๐ 

 เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านและโรงเรียน 

 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน และในบริเวณ
โรงเรียนบ้านกลาง        
หมู่ที่ ๑๐ จ านวน  ๑๗๒ 
ครัวเรือน 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๐ 

 

54 

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนบ้าน
กลาง หมู่ที่ ๑๐ 

ประชาชน ในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๐  จ านวน  ๕๐  
คน     

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๑๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อ  ป้องกันการ
เกิดโรคและมีวิธี
รักษาได้ทันเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๐ 

55 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกลางจ านวน  ๒๕ 
คน  หมู่ที่ ๑๐ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วม
รณรงค์และ 
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วย
วิธีการวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๐ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

   
56 

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  หมู่ที่ ๑๑ 

 เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านและโรงเรียน 

 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน และในบริเวณ
โรงเรียนบ้านกุดไห         
หมู่ที่ ๑๑ จ านวน ๑๐๐ 
ครัวเรือน 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๑๑ 

57 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก  หมู่ที่ 
๑๑ 

เพื่อส่งเสริม
โภชนาการส าหรับแม่
และเด็กในหมู่บ้าน 

หญิงวัยเจรญิพันธ์ุและ
เด็กภายในหมู่บ้าน 
จ านวน ๕๐ คน หมู่ที่ 
๑๑ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้เด็กและหญิง
วัยเจรญิพันธ์ุไดร้ับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๑๑ 

58 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนบ้านกุด
ไห หมู่ที่ ๑๑ 

ประชาชน ในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑  จ านวน  
๑๔๙  คน    

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๑๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อ  ป้องกันการ
เกิดโรคและมีวิธี
รักษาได้ทันเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๑๑ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

59 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกุดไห   หมู่ที่ ๑๑  
จ านวน  ๕๐  คน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วม
รณรงค์และ 
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วย
วิธีการวิ่ง 

 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



138 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
เทศบาลต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการวันผู้สูงวัยเป็น
หลักชัยของครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ 
ได้มโีอกาสท ากิจกรรม
ร่วมกัน และใช้กิจกรรม
โครงการเป็นการสร้าง
ความรัก ความสามัคคี  

ผู้สูงอายุใน
ต าบลกุดไห  

5o,000 5o,000 
 

5o,000 5o,000 5๐,๐๐๐ มผีู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 8๐ ผูสู้งอายุ
ได้ท ากิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้สูงอายุใช้กิจกรรม
เป็นการสร้างความรัก 
ความสามัคคี  

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

๒ โครงการอบรมเยาวชน
ไทยห่างไกลยาเสพตดิ 

เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน 
เกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติด  

เด็กและเยาวชน
ในเขตต าบล- 
กุดไห 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน 
จ านวน 60 ราย 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้มี
ความรู้เกี่ยวกับโทษ 
ของยาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
3 โครงการสนับสนุน-

ส่งเสริมวันผู้พิการสากล 
เพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของผู้พิการ 

ผู้พิการภายใน
เขตต าบลกุดไห 

15,000 15,000 30,000 30,000 30,000 ผู้พิการร่วม   
โครงการ  ร้อย
ละ 80 ของ 
ผู้พิการใน 
ต าบลกุดไห 

สังคมเล็งเห็น
ความส าคญัขอองผู ้
พิการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

4 โครงการถ่ายทอดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
แนวทางปฏิบัต ิ

เพื่อถ่ายทอดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

ประชาชนในเขต
ต าบลกุดไห 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
จ านวน 60 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงกากรมี
ความรู้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ขั้นตอนการ
ปฏิบัต ิ

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

  

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

เทศบาลต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม-
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
สตร ี

ส่งเสริม-สนับสนุน
พัฒนาศักยภาพสตร ี

กลุ่มสตรี ในเขต
ต าบลกุดไห 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มสตรีในเขต
ต าบลกุดไห 

สตรมีีความรู้ 
ความสามารถมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
6 โครงการสร้างความ

เข้มแข็งของครอบครัว 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ในครอบครัว 
ครัวเรือนในเขต

ต าบลกุดไห 
- - 30,000 30,000 30,000 ครอบครัวที่เข้า

ร่วมโดรงการ 
55 คน 

ครอบครัวอบอุ่น เกิด
ความรัก ความสามัคคี 
มีความเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
7 โครงการอบรมส่งเสรมิ

อาชีพ กลุ่มผ้าย้อมคราม 
เพื่อส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกร 

กลุ่มแม่บ้าน    
เกษตรกรในเขต

ต าบลกุดไห 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรในเขต

ต าบลกุดไห 

แม่บ้านเกษตรกรได้มี
อาชีพเสริม สร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

  





 



 - ๑๔๔ -
ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

      ๓.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันส าหรับ 1,020,000   1,020,000   1,100,000 1,150,000 1,200,000  นักรียน ศพด.ในสังกัด นักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียนศพด. เด็กนักเรียน ทต.กุดไห กลางวัน

13 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจัดหาอาหารกลาง จัดหาอาหารกลางวันส าหรับ 3,110,000   3,110,000   3,180,000 3,250,000 3,300,000  นักเรียน ร.ร.ในเขต นักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา

วันส าหรับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียน ทต.กุดไห กลางวัน

ร.ร.ในเขต ทต.กุดไห

14 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดหาอาหารเสริม จัดหาอาหารเสริม 421,564     421,564     432,000   441,000   450,000     นักรียน ศพด.ในสังกัด นักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา

(นม)ส าหรับเด็กนักเรียน (นม)ส าหรับเด็กนักเรียน เสริม (นม)

ศพด.

15 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดหาอาหารเสริม จัดหาอาหารเสริม 1,532,960   1,532,960   1,550,000 1,632,000 1,650,000  นักเรียน ร.ร.ในเขต นักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา

(นม)ส าหรับเด็กนักเรียน (นม)ส าหรับเด็กนักเรียน ทต.กุดไห เสริม (นม)

ร.ร.ในเขต ทต.กุดไห

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณที่ผ่านมา

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๔.ด้านบริหารจัดการ 
            ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๑ โครงการเสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

เพื่อเสรมิพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ  
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลกุดไห 

๒๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน
จ านวน 
๑๐๐ คน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนท่ีเข้าร่วมฝึกอบรม
ได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

ส านักปลดั 

๒ โครงการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน 

เพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ต าบลกุดไห 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลกุดไห 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 
๒๓๐ คน 

จัดล าดับปัญหาความ
ต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ต าบลกุดไห 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

 แบบ ผ ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๓ การเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิ
สภาท้องถิ่น 

ประชาชนในพื้นที่
เขตเทศบาลต าบล
กุดไห 

๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนผู้
มีสิทธิ์
เลือกตั้งร้อย
ละ ๘๐ 

ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิ
สภาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๔ โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนในพื้นที่
เขตเทศบาลต าบล
กุดไหและพนักงาน
เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ในพื้นที่เขต
เทศบาล
ต าบลกุดไห
และ
พนักงาน
เทศบาล 
จ านวน 
๑๐๐ คน 

ได้เพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๕ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

เพื่อติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ของ ทต. กุดไห 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ การน า
แผนพัฒนา
ฯ ไปปฏิบัติ
จริงในเทศ
บัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าป ี

ได้ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของทต.
กุดไห 

ส านักปลัด 

๖ โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่อ าเภอกุดบาก 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ ร้อย
ละ ๘๕ 

ได้สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ 

ส านักปลัด 

 

 แบบ ผ ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลกุดไห 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คนมี
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 

 ท าให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๘ สนับสนุนโครงการวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อสนับสนุนโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

ผู้ปฏิบัติงานใน ทต. 
กุดไห 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้และแสดง
ความสามารถดา้นต่างๆ
ร้อยละ ๙๐ 

เพื่อสนับสนุน
โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 

ส านักปลัด 

๙ ประชุมสัมมนาปัญหาการทุจริต 
คอรัปชั่น 

เพื่อประชุมสัมมนาปัญหา
การทุจริต คอรัปชั่น 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลกุดไห 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
๘๕  ได้รับประโยชน ์

ได้จัดเวทีการ
ประชุมสัมมนา
ปัญหาการทุจริต 
คอรัปชั่น 

ส านักปลัด 

๑๐ อบรมให้ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นส าหรับประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
และได้รับความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน ๗๐ คน 

- - ๒๐,๐๐๐ - - ท าให้ประชาชน จ านวน 
๗๐ คนได้น าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนรับทราบ
และได้รับความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลัด 

๑๑ ทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนฯ,
คณะกรรมการพัฒนาฯ
และประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลกุดไห 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบลกุดไห 
จ านวน ๑๑ หมูบ่้านได้
ร่วมโครงการ 

ได้จัดประชุม
คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ,
คณะกรรมการ
พัฒนาฯและ
ประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน 
ระดับต าบล 

ส านักปลัด 

 

] 

 แบบ ผ ๐๒ 



-๑๕๐- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ,
คณะกรรมการพัฒนา
ฯและประชุม
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน ระดับต าบล 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลกุดไห 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ
อย่างน้อย ๑๐๐ 
คน 

ได้จัดประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนฯ,
คณะกรรมการพัฒนาฯ
และประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล 

ส านักปลัด 

๑๕ การจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธีต่างๆ 

 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกุดบาก 

 ๑๑,๐๐๐  ๑๑,๐๐๐  ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐  ๑๑,๐๐๐  ประชาชน
ผู้เข้าร่วมงานรัฐ
พิธี ร้อยละ ๙๐ 

ได้สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธีต่างๆ ของอ าเภอให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๖ สนับสนุนการรับบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนการรับ
บริจาคโลหิต 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกุดบาก 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชน
ผู้เข้าร่วมงานรัฐ
พิธี ร้อยละ ๙๐ 

ได้สนับสนุนการรับบริจาค
โลหิต  มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๗ สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือหรือการ
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอ    กุดบาก 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ประชาชน
ผู้เข้าร่วมงานรัฐ
พิธี ร้อยละ ๙๐ 

ได้สนับสนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
หรือการจา้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดไห ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการ 
        4.2 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 

เพื่อควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้านใน
พื้นที่ต าบลกุดไห 

สุนัข จ านวน ๑,๓๗๙ 
ตัว และแมว จ านวน 
๖๑ ตัว ในพ้ืนท่ีต าบล 
กุดไห ท้ัง ๑๑ หมู่บ้าน     

 ๕๕,๐๐๐ 

 

 

 ๕๕,๐๐๐ 

 

 

 ๕๕,๐๐๐ 

 

 

 ๕๕,๐๐๐ 

 

 

๕๕,๐๐๐ สุนัข ๑,๓๗๙ ตัว 
แมว ๖๑ ตัว 

ท าให้ต าบลกุดไห
ปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 ส านักปลัด 

 2 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน       
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้าน 

ถนนและบรเิวณหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ จ านวน  ๙๙๘ 
ครัวเรือน 

 ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑  
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

   3 โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อเดินรณรงค์แกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๑๐๐ คน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้ร่วมเดินรณรงค์
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑  

4 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่  หมู่ที่ ๑ 

 

 เพื่อตรวจคัดกรองโรค
ความดันโลหิตและ
เบาหวาน 

ประชาชนบ้าน    กุดไห 
หมู่ที่ ๑ จ านวน  ๓๔  
คน 

 

 ๕,๐๐๐ 

 

 

  ๕,๐๐๐ 

 

 

  ๕,๐๐๐ 

  

 

 ๕,๐๐๐ 

 

 

 ๕,๐๐๐ 

 

 

ตรวจคัดกรองโรค
ความดันโลหิต
และเบาหวานให้
ประชาชนบ้านกุด
ไห หมู่ ๑ ร้อยละ 
๙๐ 

เพื่อตรวจคัดกรอง
โรคความดันโลหิต
และเบาหวาน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑  

5 โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน  หมู่ที่ ๒ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัเกลือไอโอดีนและ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกบัการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ทุกครัวเรือน  ภายในบา้นง้ิว    
หมู่ที่ ๒  จ านวน  ๓๐  
ครัวเรือน 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ ๙๐ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
เกลือไอโอดีนและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒ 

6 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (Tobe  
Number Qne) หมู่ที่ ๒ 

เพื่อรณรงค์และ ส่งเสริม
การออกก าลังกายดว้ย
วิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายในบา้นง้ิว    
หมู่ที่ ๒  จ านวน  ๓๐  
ครัวเรือน 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ ๙๐ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
รณรงค์และ ส่งเสริม
การออกก าลังกาย
ด้วยวธิีการวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ความรู้แก่หญิง
วัยเจรญิพันธ์ุและเด็ก
อายุ ๐-๕ ปี 

หญิงวัยเจรญิพันธ์ุและ
เด็กอายุ ๐-๕ ปี  
จ านวน  ๕๐  คน 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และ
สามารถน าไปปรับ
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

๒ 

 8 โครงการการควบคุม
หนอนพยาธิ หมู่ท่ี ๓ 

 เพื่อตรวจหา
หนอนพยาธิของ
ประชาชน            
หมู่ที่ ๓ 

ประชาชน หมู่ที่ ๓ 
จ านวน  ๕๐  คน  

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๕๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนได้
ตรวจหา
หนอนพยาธิ       
หมู่ที่ ๓ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

๓ 

9 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนบ้าน
กลาง หมู่ที่ ๓ 

ประชาชน หมู่ที่ ๓ 
จ านวน  ๑๐๐  คน  

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๑๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ
แนวทางปฏบิัติเพื่อ  
ป้องกันการเกิดโรค
และมีวิธีรกัษาได้
ทันเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

๓ 

10 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกลาง   หมู่ที่ ๓  
จ านวน  ๕๐  คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
รณรงค์และ ส่งเสริม
การออกก าลังกาย
ด้วยวธิีการวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

๓ 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

   
11 

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน  หมู่ที่ 
๔ 

 เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้าน 

 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔  
จ านวน  ๑๕๐  
ครัวเรือน 

 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และ
สามารถน าไปปรับ
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

๒ 

12 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนบ้านค้อ
ใหญ่ หมู่ที่ ๔ 

ประชาชน หมู่ที่ ๔ 
จ านวน  ๑๐๐  คน  

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔  

13 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านค้อใหญ่   หมู่ที่ ๔ 
จ านวน  ๑๐๐  คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๑๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อ  ป้องกันการ
เกิดโรคและมีวิธี
รักษาได้ทันเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

14 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  หมู่ที่ ๕ 

 เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านและโรงเรียน 

 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน และในบริเวณ
โรงเรียนบ้านค้อน้อย      
หมู่ที่ ๕ จ านวน  ๒๐๐  
ครัวเรือน 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๕ 

15 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนบ้านค้อ
น้อยหมู่ที่ ๕ 

ประชาชน หมู่ที่ ๕ 
จ านวน  ๑๐๐  คน  

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๑๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อ  ป้องกันการ
เกิดโรคและมีวิธี
รักษาได้ทันเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๕ 

16 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ประชาชนภายในบ้าน
ค้อน้อย หมู่ที่ ๕  
จ านวน  ๓๐  คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วม
รณรงค์และ 
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วย
วิธีการวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๕ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

17 โครงการการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ ๖ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกลือไอโอดีน
และจัดกจิกรรม
เกี่ยวกับการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกุดไห  จ านวน  

๒๒๖ ครัวเรือน  หมู่ที่ ๖ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเกลือ
ไอโอดีนและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๖ 

18 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกุดไห  จ านวน 
๑๐๐ คน  หมู่ที่ ๖ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วม
รณรงค์และ 
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วย
วิธีการวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๖ 

19 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน      
หมู่ที่ ๖ 

 เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้าน 

 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน จ านวน  ๒๐๐ 
ครัวเรือน   หมู่ที่ ๖ 

 

 ๗,๐๐๐  ๗,๐๐๐  ๗,๐๐๐  ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๖ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

20 โครงการการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ ๗ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกลือไอโอดีน
และจัดกจิกรรม
เกี่ยวกับการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านค้อใหญ่จ านวน  

๒๗๐ ครัวเรือน  หมู่ที่ ๗ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเกลือ
ไอโอดีนและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๗ 

21 โครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก   หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับความรู้
ด้านโภชนาการ 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านค้อใหญ่  จ านวน  

๒๗๐ ครัวเรือน  หมู่ที่ ๗ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๗ 

22 โครงการส่งเสริม
โภชนาการส าหรับแม่และ
เด็ก  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อส่งเสริม
โภชนาการส าหรับแม่
และเด็กในหมู่บ้าน 

หญิงวัยเจรญิพันธ์ุและ
เด็กภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๗ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้เด็กและหญิง
วัยเจรญิพันธ์ุไดร้ับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๗ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

23 โครงการการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ ๘ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกลือไอโอดีน
และจัดกจิกรรม
เกี่ยวกับการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกลาง  จ านวน  

๑๘๙ ครัวเรือน  หมู่ที่ ๘ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเกลือ
ไอโอดีนและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมโรค
ขาดสารไอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๘ 

24 โครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก   หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับความรู้
ด้านโภชนาการ 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกลาง  จ านวน  

๑๘๙ ครัวเรือน  หมู่ที่ ๘ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๘ 

25 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก  หมู่ที่ 
๘ 

เพื่อส่งเสริม
โภชนาการส าหรับแม่
และเด็กในหมู่บ้าน 

หญิงวัยเจรญิพันธ์ุและ
เด็กภายในหมู่บ้าน 

จ านวน ๕๐ คน หมู่ที่ ๘ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้เด็กและหญิง
วัยเจรญิพันธ์ุไดร้ับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๘ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

26 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในวัดและชุมชน  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านและวัด 

 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน และในบริเวณ
วัดบ้าน   ค้อน้อย  หมู่ที่ 
๙  จ านวน  ๕๐  
ครัวเรือน 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙ 

27 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๙ 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนบ้านค้อ
น้อย หมู่ที่ ๙ 

ประชาชน หมู่ที่ ๙ 
จ านวน  ๔๘ คน  

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๑๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อ  ป้องกันการ
เกิดโรคและมีวิธี
รักษาได้ทันเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙ 

28 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๙ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านค้อน้อยจ านวน  ๒๕ 
คน  หมู่ที่ ๙ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วม
รณรงค์และ 
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วย
วิธีการวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

29 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในบ้านและ
ชุมชน  หมู่ที่ ๑๐ 

 เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านและโรงเรียน 

 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน และในบริเวณ
โรงเรียนบ้านกลาง        
หมู่ที่ ๑๐ จ านวน  ๑๗๒ 
ครัวเรือน 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๐ 

 

30 

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนบ้าน
กลาง หมู่ที่ ๑๐ 

ประชาชน ในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๐  จ านวน  ๕๐  
คน     

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๑๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อ  ป้องกันการ
เกิดโรคและมีวิธี
รักษาได้ทันเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๐ 

31 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกลางจ านวน  ๒๕ 
คน  หมู่ที่ ๑๐ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วม
รณรงค์และ 
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วย
วิธีการวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๐ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

   
32 

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  หมู่ที่ ๑๑ 

 เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านและโรงเรียน 

 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน และในบริเวณ
โรงเรียนบ้านกุดไห         
หมู่ที่ ๑๑ จ านวน ๑๐๐ 
ครัวเรือน 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านมีความ
สะอาดขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๑๑ 

33 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก  หมู่ที่ 
๑๑ 

เพื่อส่งเสริม
โภชนาการส าหรับแม่
และเด็กในหมู่บ้าน 

หญิงวัยเจรญิพันธ์ุและ
เด็กภายในหมู่บ้าน 
จ านวน ๕๐ คน หมู่ที่ 
๑๑ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้เด็กและหญิง
วัยเจรญิพันธ์ุไดร้ับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๑๑ 

34 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนบ้านกุด
ไห หมู่ที่ ๑๑ 

ประชาชน ในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑  จ านวน  
๑๔๙  คน    

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
๑๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อ  ป้องกันการ
เกิดโรคและมีวิธี
รักษาได้ทันเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๑๑ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

35 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อรณรงค์และ 
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายด้วยวิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  ภายใน
บ้านกุดไห   หมู่ที่ ๑๑  
จ านวน  ๕๐  คน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ครัวเรือนร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วม
รณรงค์และ 
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วย
วิธีการวิ่ง 

 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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                                              แบบ ผ.๐๒ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภบิาลและความมั่นคง  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ดา้นการบริหารจัดการ 

 4.2 แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ไดรับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๑ โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

เพื่อด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐและการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมีปลอดภัย
และไม่เกิดอุบัติเหตุ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ปลอดภัยและไม่
เกิดอุบัติเหตุ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

๒ โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐและการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมีปลอดภัย
และไม่เกิดอุบัติเหตุ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ปลอดภัยและไม่
เกิดอุบัติเหตุ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

๓ โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง
และเตรียมการป้องกันไฟป่า 
(จัดท าแนวกันไฟ) 
 
 

เพื่อป้องกันไฟป่า การสูญเสีย
โครงสร้างของป่า สัตว์ป่า
และระบบนิเวศป่าไม้ ลด
ปัญหาการเกิดหมอกควัน 

สามารถป้องกันและลดการ
เกิดไฟป่าได้และควบคุม
ปัญหาการเกิดหมอกควัน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนการ
เกิดไฟป่า 

โครงสร้างของป่า 
สัตว์ป่าและระบบ
นิเวศป่าไม้
สามารถ
ปฏิบัติงานควบคุม 
ไฟป่าในพื้นที่ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
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                                              แบบ ผ.๐๒ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภบิาลและความมั่นคง  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ดา้นการบริหารจัดการ 
  4.2 แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได
รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒(บาท) ๒๕๖๓(บาท) ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

๔ โครงการอบรมทบทวน อปพร. 

 

เพื่อทบทวนความรู้ในด้าน
ต่างๆเพื่อให้เป็นการเพิ่มทักษะ
และการปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกันในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกับหนว่ยงาน ในการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั ตลอดจนภัยพิบัติ
ต่าง ๆ 

จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ อปพร.
สามารถใช้
ความรู้ด้าน
ต่างๆ ในการ
ช่วยปฏิบัติงาน 

อปพร.มีความรู้ใน
การฝึกปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ เช่นการ
ดับเพลิง การ
ช่วยชีวิต 
และมีระเบียบวินัย 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

๕ โครงการเพิ่มความรู้การ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั 

 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ประชาชนในชุมชน ให้เกิด
ความรู ้ความช านาญ เกิด
ความตระหนักในความ
ปลอดภัยดา้นอัคคีภัย และเกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการ
ป้องกันอัคคีภัยของประชาชน
ทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ อย่างปลอดภยัและยั่งยืน
ตลอดไป 
 

ฝึกอบรมและสาธิตวธิีการใช้
เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น
ให้กับประชาชนในพื้นที ่ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การเกิด
อัคคีภัยใน
พื้นที่ 

ประชาชนในชุมชน 
ให้เกิดความรู ้
ความช านาญ เกิด
ความตระหนักใน
ความปลอดภยัด้าน
อัคคีภัย และเกิด
ความร่วมมือร่วมใจ
ในการป้องกัน
อัคคีภัยของ
ประชาชนทุกระดับ 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ อยา่ง
ปลอดภัยและยั่งยืน
ตลอดไป 
 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
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                                              แบบ ผ.๐๒ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภบิาลและความมั่นคง  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ดา้นการบริหารจัดการ 
 4.2 แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได
รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒(บาท) ๒๕๖๓(บาท) ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

๖ โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากภัยหนาว 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยหนาวให้กับประชาชน
ที่ยากจน ยากไร้ ผู้สูงอายุ
และผู้ที่ขาดแคลน
เครื่องนุ่งห่มกันหนาว 

 

จัดซ้ือผ้าห่มกันหนาว 
ให้กับผู้สูงอายุ ประชาชนที่
มีฐานะยากจน ยากไร้ ใน
เขตพื้นที่ต าบลกุดไห 
จ านวน   ๑๑   หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนที่
ยากจน ยากไร้ 
ผู้สูงอายุละผู้ที่
ขาดแคลน
เครื่องนุงห่ม
กันหนาว 

ช่วยให้ผู้ขาดแคลน
เครื่องนุงห่มกัน
หนาวประชาชนที่
ประสบภัยหนาว
ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างรวด
เร็งและทันท่วงที 
เป็นการสร้าขวัญ
และก าลังใจที่ดียิ่ง
แก่ประชาชน 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

๗ 
 

โครงการฝึกอบรมอาสา 
สมัครป้องกันไฟป่า 
 

เพื่อลดความสูญเสียของป่าไม้ 
ไม่ให้มีการบุกรุกหรือท าลาย 

เพื่อสนองนโยบายการับมอบ
การถ่ายโอนภารกจิการควบคุม
ไฟป่า 

อปพร.  เจ้าหน้าที ่
พนักงานเทศบาล 
ประชาชนทั่วไป 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อปพร.  
เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน
เทศบาล 
ประชาชน
ทั่วไป 
 

ลดความสูญเสีย
ของป่าไม้ ไม่ให้มี
การบุกรุกหรือ
ท าลาย มีความ
เข้าใจ ด้าน
กฎหมาย สิทธิ 
หน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติ
ของป่าไม้ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

 



-166- 

                                              แบบ ผ.๐๒ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภบิาลและความมั่นคง  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ดา้นการบริหารจัดการ 
 4.2 แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได
รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒(บาท) ๒๕๖๓(บาท) ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

๘ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ  
สาธารณภยั 

 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
จากสาธารณภัยตา่งๆ 

จัดซ้ือ ซ่อม หรือการ
ชดเชยให้กับผู้สูงอายุ 
ประชาชนที่มีฐานะยากจน 
ยากไร้ หรือประชาชนที่
ประสบภัยในเขตพื้นที่
ต าบลกุดไห จ านวน   ๑๑   
หมู่บ้าน 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนที่
ประสบภัยใน
เขตพื้นที่
ต าบลกุดไห 

ช่วยให้ผู้ที่ขาด
แคลน ประชาชน
ที่ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็งและ
ทันท่วงที เป็นการ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ดียิ่งแก่
ประชาชน  
 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

๙ โครงการฝึกอบรมจราจรแก่
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย   
พลเรือน 

เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุทางถนน   เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย  อย่างเคร่งครัดมี
วินัยมีความรับผิดชอบ 

 
 

จัดให้มีการฝึกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน(อปพร.) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สมาชิก
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือน(อป
พร.) 

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
และ หนว่ย
การแพทย์ฉุกเฉิน 
มีความเข้าใจและ
ปฏิบัติการจราจร
ได้อย่างถูกต้อง 
 ลดอัตราการ
บาดเจ็บ  การ
สูญเสียชีวิตและ
การสูญเสีย
ทรัพย์สิน 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
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                                              แบบ ผ.๐๒ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมมาภิบาลและความมั่นคง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 
 4.2 แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได
รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒(บาท) ๒๕๖๓(บาท) ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

๑๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และซ้อมแผนวธิีการดับเพลิง 

 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ประชาชนในชุมชน ให้เกิด
ความรู ้ความช านาญ เกิด
ความตระหนักในความ
ปลอดภัยดา้นอัคคีภัย และเกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการ
ป้องกันอัคคีภัยของประชาชน
ทุกระดับ   

ฝึกอบรมและสาธิตวธิีการใช้
เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น
ให้กับเจ้าหนา้ที่ พนกังาน
เทศบาล อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน หนว่ย
การแพทย์ฉุกเฉินประจ า
ต าบล และประชาชนใน
ชุมชน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อปพร.  
เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน
เทศบาล 
ประชาชน
ทั่วไป 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับจา
การฝึกอบรม น าไป
ปฏิบัติและแก้ไข
เหตุการณ์เมื่อ
ประสบภัยได้อย่าง
ปลอดภัย   

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

๑1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน      

(อปพร.) 
หลักสูตรจัดตั้ง 

เพ่ือจดัตัง้ อปพร.รุ่นใหม ่
เพ่ือให้เป็นการเพิ่มทกัษะและ
การปฏิบตัิเป็นแนวทาง
เดียวกนัในการปฏบิตัิงาน 

ร่วมกบัหน่วยงาน ในการ
เตรียมการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ตลอดจนภยั
พิบตัิตา่ง ๆ 

จัดตั้ง อปพร.รุ่นใหม่ทดแทน
รุ่นเก่า 

- - ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ อปพร.
สามารถใช้
ความรู้ด้าน
ต่างๆ ในการ
ช่วยปฏิบัติงาน 

อปพร.มีความรู้ใน
การฝึกปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ เช่นการ
ดับเพลิง การ
ช่วยชีวิต 
และมีระเบียบวินัย 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
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                                              แบบ ผ.๐๒ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมมาภิบาลและความมั่นคง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 
 4.2 แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได
รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒(บาท) ๒๕๖๓(บาท) ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

๑2 โครงการก่อสร้างห้องพักเวร
และห้องเก็บพัสดุ งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อใช้ส าหรับเก็บพัสดุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 
พร้อมทั้งเป็นที่พักของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เวรประจ าวัน 

มีที่เก็บพัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ พร้อมทั้งที่
พักของผู้ปฏบิัติหน้าที่เวร
ประจ าวัน 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

- - ความเป็น
ระเบียบในการ
จัดเก็บ
อุปกรณ์ 

สามารถค้นหา
อุปกรณ์ที่จัดเก็บได้
อย่างรวดเร็วเมื่อ
เกิดภัยต่างๆ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

13 โครงการปรับปรุงต่อเติม 
ห้องพักเวรและห้องเก็บพัสดุ 
งานป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภยั 

เพื่อใช้ส าหรับเก็บพัสดุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 
พร้อมทั้งเป็นที่พักของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เวรประจ าวัน 

มีที่เก็บพัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ พร้อมทั้งที่
พักของผู้ปฏบิัติหน้าที่เวร
ประจ าวัน 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความเป็น
ระเบียบในการ
จัดเก็บ
อุปกรณ์ 

สามารถค้นหา
อุปกรณ์ที่จัดเก็บได้
อย่างรวดเร็วเมื่อ
เกิดภัยต่างๆ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) 
 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ๔.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านพัฒนาแหล่งน ้า 
       7.๑ แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1.  ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน   
ม.1-11 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน ้าเพื่อการอปุโภค - 
บริโภค 

ปรับปรุงระบบ
ประปาพร้อมวางท่อ
น ้า 

700,000 - - 700,000 - ประชาชนร้อยละ 90 
ได้รับประโยชน ์

ได้แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลัด 

2.  ขุดเจาะบ่อบาดาล  ม.1-11 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน ้า 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 120,000 - - - 120,000 ประชาชนร้อยละ 90 
ได้รับประโยชน ์

ได้แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลัด 

3.  โครงการก่อสร้างฝายน า้ล้น
ห้วยทรายจุดนานางนิตยา 
บรรเทา(ฝายห้วยนาดง) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน ้าในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน า้ล้น
ห้วยทรายกว้าง 7 
เมตร     สันฝายสูง 
1 เมตร 

400,000 - - - 400,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ  
90 

มีแหล่งกักเก็บน า้ไว้
ใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลัด 

4.  โครงการก่อสร้างฝายน า้ล้น
ธรรมดานาเซียงเข็มแบบ ม.ข   
จุดนานายสอน  รกิ้าแง  ม.4 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน ้าในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างก่อสร้างฝาย
น ้าล้นธรรมดา 

๒๐๐,๐๐๐ - - - ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ  
90 

มีแหล่งกักเก็บน า้ไว้
ใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5.  ขยายท่อเมนประปา 3,000 
เมตร  หมู่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน ้าเพื่ออุปโภค – 
บริโภค 

พื นที่หมู่ท่ี 1 ต.กุดไห 
อ.กุดบาก จ.สกลนคร 

423,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ95ได้รับ
ประโยชน ์

แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

6.  ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยเม่า
จุดนานายสุรศักดิ์ ไพค้านาม 
ม.10 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน ้าล้นกว้าง
12เมตรสันฝายสูง1
เมตร 

720,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ90
ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

7.  ซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน    ม.1-11 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน ้าเพื่อการอุปโภค 
- บริโภค 

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน    ม.1-
11 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ร้อยละ 90 
ได้รับ
ประโยชน ์

ได้แก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

8.  ท่อส่งน ้าขนาด 6 นิ ว จาก
อ่างเก็บน ้าห้วยกระเฌอ – 
วัดบ้านค้อน้อยระยะทาง 
๕,๕๐๐ เมตร หมู๙่ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

ท่อส่งน ้าขนาด6นิ วยาว
5,500เมตร 

- - - - 3,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 90 
ได้รับ
ประโยชน ์

ได้แก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
-170- 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9.  ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาราง
ระบายน ้าภายในต้าบล 

เพื่อแก้ไขปัญหาราง
ระบายน ้าอดุตัน 

ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา
รางระบายน า้ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ได้เพื่อแก้ไขปญัหา
รางระบายน า้อุด
ตัน 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

10.  ขุดลอกห้วยทรายจากบึง
ผักหนาม – ห้วยอีด่อน  
ม.2 

เพื่อขุดลอกหว้ยทรายจาก
บึงผักหนาม – ห้วยอีด่อน 

ขุดลอกห้วยทราย 
ปาก6 ม. ลึก 20 ม.ท้อง
1 ม. ยาว  1,000 ม. 

- - 200,000 - - เกษตรกรร้อยละ
90ได้รับประโยชน ์

ห้วยทรายจากบึง
ผักหนาม – หว้ยอี
ด่อนมีความลึกขึ น
และสามารถกักเก็บ
น ้าได้ปริมารมากขึ น 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

11.  โครงการขุดลอกห้วย
กระเฌอ   ม.3 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

โครงการขุดลอก ห้วย
กระเชอกว้าง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร 

- 350,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ได้แก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

12.  เจาะบ่อบาดาลน ้าลึก  
2 บ่อ ม.3 

ได้แก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

เจาะบ่อบาดาลน ้าลึก 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 
นิ ว ลกึ  60 ม. 

- - - 240,000 - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ได้แก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

13.  โครงการขุดลอกห้วยทราย
จุด นานายล า้   บุญโคดม  
ม.4 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับเกบ็กัก
น ้าเพื่ออุปโภค – บริโภค  
และเพื่อการเกษตรกร 

ขุดลอกห้วยทราย
กว้างปาก 15 ม.ม.
ท้องคลอง 5 ม. ลึก 3 
เมตร ยาว1,500 ม. 

- 150,000 - - - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชนร์้อย
ละ  90 

ประชาชนมีน ้าไว้
ใช้อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

14.  ขุดลอกห้วยทรายจากนา   
หนองหอย – บ้านบัว     
ม.2 

เพื่อขุดลอกห้วยทราย
จากนาหนองหอย – 
บ้านบัวให้ลึกขึ น 

ขุดลอกห้วยทราย      
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร   

- - 200,000 - - เกษตรกรร้อยละ
90ไดร้ับ
ประโยชน ์

ห้วยทรายจากนา
หนองหอย – บา้นบัว
มีความลึกขึ นและ
สามารถกักเก็บน ้าได้
ปริมารมากขึ น 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

15.  โครงการขุดลอกล้าห้วย
ทรายจากข้างวัดป่า – 
ถนนข้างบ้านนาย
อ้านวย ตุพิลา  ม.4 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับเกบ็กัก
น ้าเพื่ออุปโภค – บริโภค  
และเพื่อการเกษตรกร 

ขุดลอกล้าห้วยทรายกว้าง
ปาก 6 ม.ท้องคลอง 1 ม. 
ลึก 3 ม. ยาว 1,500 ม. 
 

- 145,000 - - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ  90 

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

16.  โครงการขุดลอกล้าห้วย
โคกหมู – ล้าห้วยแบ่ง  
ม.4 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับเก็บ
กักน ้าเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  และเพื่อการ
เกษตรกร 

กว้าง6 ม. ท้อง 1  ม. 
ลึก 3 ม. ยาว 4,000  ม. 

- 380,000 - - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ  90 

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

17.  โครงการขุดลอกหนอง
ฉิม  ม.4 
 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับเก็บ
กักน ้าเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  และเพื่อการ
เกษตรกร 

ขุดลอกหนองฉิมและขยาย
หนองให้กว้าง ปริมาณดิน
5,000  คิว 

- - 200,000 - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ  90 

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

18.  โครงการขุดลอกกุดอั น
ถึงหนองประเจ้  ม.4 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับเก็บ
กักน ้าเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  และเพื่อการ
เกษตรกร 

กว้าง 6 ม. ท้อง 1 ม. 
ลึก 2 ม. ยาว 300 ม. 

- - 30,000 - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ  90 

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

19.  โครงการขยายท่อเมน
ประปาในหมู่บา้น  ม.4 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับเก็บ
กักน ้าเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  และเพื่อการ
เกษตรกร 

ระยะทาง 3,000 ม. - - 200,000 - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ  90 
 

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

20.  ก่อสร้างคลองส่งน ้า 
คสล.นาเทง – ห้วย
กระเฌอ  ม.5 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรฤดูแล้ง 

ก่อสร้างคลองส่งน ้า 
คสล.นาเทง – ห้วย
กระเฌอ 2,000 ม. 

 3,000,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ95ได้รับ
ประโยชน ์

สามารถกักเก็บน ้า
ไว้ใช้ในการเกษตร
ฤดูแล้ง 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

21.  ขุดลอกบึงอะคะ  ม.6 เพื่อขุดลอกหนองให้
ลึกขึ น 

ขุดลอกปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 5,000 
ลบม. 

- - - 200,000 - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้มีความลึก
และกักเก็บน ้าได้
ปริมาณมากขึ น 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

22.  ขุดลอกคลองส่งน ้า
จากบึงอาคะ – หนอง
หินแห ้ ม.6 

เพื่อขุดลอกหนองให้
ลึกขึ น 

ปาก 3 ม. 
ลึก 1 ม. 
ยาว 2,000  ม. 

- - - - 250,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้มีความลึก
และกักเก็บน ้าได้
ปริมาณมากขึ น 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

23.  ขุดลอกห้วยแสนพัน  
ม.6 

เพื่อขุดลอกหนองให้
ลึกขึ น 

ปาก 6 ม. 
ลึก 2 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

- - - -  150,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้มีความลึก
และกักเก็บน ้าได้
ปริมาณมากขึ น 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

24.  ท้าฝายน ้าล้นห้วยอี
แล้ง จ้านวน 2 จุด 
- บริเวณที่นานายสรา
ยุทธ    ข่วงทิพย์ 
- บริเวณที่นานายทอง 
ข่วงทิพย์ม.6 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน ้าล้น
กว้าง12เมตรสันฝาย
สูง1เมตร 

- - - 1,440,000 
 

- ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรฤดู
แล้ง 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

25.  ก่อสร้างฝายน ้าล้น
ข้ามห้วยกระเฌอ 2 
จุด ม.4  

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน ้าล้น 
กว้าง 12 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร 

- - - - 350,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรฤดู
แล้ง 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

26.  โครงการขยายท่อ
น ้าประปาภายใน
หมู่บ้านม.7 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

โครงการขยายท่อ
น ้าประปาภายใน
หมู่บ้าน 1,500 ม. 

- - - 
 

- 210,000 
 

ประชาชนร้อยละ
90ไดร้ับประโยชน ์

ได้แก้แก้ไขปญัหา
การขาดแคลนน ้า
การเพื่ออุปโภค-
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

27.  ท้าฝายแม้วทุ่งนา
ยาว ม.7 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรฤดูแล้ง 

ท้าฝายแม้วกว้าง 5
เมตร ปากสัน 1 เมตร 

- - - 100,000 
 

- ประชาชนร้อยละ
95ไดร้ับประโยชน ์

สามรถกักเก็บน ้า
ไว้ใช้ในการเกษตร
ฤดูแล้ง 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

28.  ขุดลอกห้วย
กระเฌอสายหนา้วัด
ม.8 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค - 
บริโภค 

กว้าง 5 เมตร ยาว
2,000 ม. 
ลึก 1 เมตร 

- 350,000 
 

- - - ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

ได้แก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

29.  เจาะบ่อบาดาลน ้า
ลึกม.8 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค - 
บริโภค 

ลึกไม่น้อยกว่า 42  ม. - - - 
 

- 90,000 
 

ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

ได้แก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

30.  ก่อสร้างฝายข้าม
ห้วยอีด่อน ม.6 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝาย กว้าง 
12 เมตร สันฝายสูง 
1 เมตร 

- - - 350,000 - ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรฤดู
แล้ง 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

-174- 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

31.  ขยายระบบท่อส่งน ้า
จากคลองส่งน ้า – เข้าที่
นา ขนาด 4 นิ ว หมู่ ๙ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 

ขยายระบบท่อส่งน ้าจาก
คลองส่งน ้าระยะทาง 
500 ม. 

- 500,000 - - - ผู้ที่ได้ใช้ครภุัณฑ์ร้อย
ละ95ได้รบั
ประโยชน ์

เกษตรกรร้อยละ
95ไดร้ับ
ประโยชน ์

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

32.  ท่อส่งน ้าห้วยกระเฌอ
เข้าที่นามาทางทิศ
ตะวันออก – นาฮ่องอี
ทา หมู่ ๙ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง 

ท่อส่งน ้าห้วยกระเฌอเข้า
ที่นาระยะทาง 7,000 ม.
ท่อขนาด 6 นิ ว 

- - - - 500,000 ผู้ที่ได้ใช้ครภุัณฑ์ร้อย
ละ95ได้รบั
ประโยชน ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า
เพื่อการเกษตร 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

33.  ขยายระบบประปา   
ท่อเมน  หมู่ ๙ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 

ขยายระบบประปาท่อเมน 
เฉลี่ย 140  ม. 
ยาว 3,000 เมตร 

- - - - 430,000 ผู้ที่ได้ใช้ครภุัณฑ์ร้อย
ละ95ได้รบั
ประโยชน ์

ได้แก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

34.  เจาะบ่อบาดาล  หมู่ ๙ เพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน ้าเพื่อการ
อุปโภค - บริโภค 

เจาะบ่อบาดาล - - - 120,000 - ประชาชนร้อยละ
95ไดร้ับประโยชน ์

ได้แก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

35.  ขุดลอกห้วยกระเฌอ 
หมู่ ๙  

เพื่อขุดลอกหนองให้
ลึกขึ น  

ขุดลอกห้วยกระเฌอ - - - 100,000 - ประชาชนร้อยละ
80ไดร้ับประโยชน ์

ห้วยกระเฌอมี
ความลึกขึ นและ
สามารถกักเก็บน ้า
ได้ปรมิาณมากขึ น 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

36.  ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อ
บาดาล  ม.10 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค - 
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 

- - - 700,000 - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ได้แก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

37.  ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 
ม.10 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค - 
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

- - - - 120,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ได้แก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

38.  โครงการขุดลอกห้วย
เม้า  ม.10 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค - 
บริโภค 

โครงการขุดลอกห้วยเม้า
กว้าง2เมตรยาว 1,000
เมตร 

- - - 100,000 - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ได้แก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

39.  ขุดลอกล้าห้วยแสน
พัน  ม.11 

เพื่อให้น ้าระบายได้
สะดวกและเข้าถึง
ฟื้นที่การเกษตร 

ขุดลอกล้าห้วยแสนพัน 
กว้าง5เมตรยาว 1,000
เมตรยาว1เมตร 

- - - - 350,000 ประชาชนร้อย
ละ90ได้รบั
ประโยชน ์

เพื่อให้น ้าระบาย
ได้สะดวกและ
เข้าถึงฟื้นที่
การเกษตร 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

40.  ก่อสร้างฝายน ้าล้น
ห้วยแสนพัน  ม.11 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วย
แสนพันกว้าง12เมตร
สันฝายสูง1เมตร 

- - - 720,000 - ประชาชนร้อย
ละ90ได้รบั
ประโยชน ์

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

41.  ก่อสร้างฝายน ้าล้น
ข้ามห้วยกระเฌอ ม.4 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน ้าล้น กว้าง 
12 เมตร ปากสันสูง 1 
เมตร 

- - - - 350,000 ประชาชนร้อย
ละ90ได้รบั
ประโยชน ์

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

42.  ก่อสร้างฝายน ้าล้น
ข้ามห้วยอีด่อน ม.8 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน ้าล้น กว้าง 
12 เมตร ปากสันสูง 1 
เมตร 

- - - 350,000 - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรฤดู
แล้ง 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

43.  ก่อสร้างฝายชะลอน ้า
ห้วยกระเฌอ จ้านวน 
๓ จุด หมู่ ๙ 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายชะลอน ้าห้วย
กระเฌอ 

- - - - 750,000 เกษตรกรร้อยละ
95ไดร้ับ
ประโยชน ์

สามารถกักเก็บน ้า
ไว้ใช้ในการเกษตร
ฤดูแล้งได ้

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

44.  ขุดลอกฝายอาจารย์
แบนฯ     หมู่ 5 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรฤดูแล้ง 

ขุดลอกฝายอาจารย์แบนฯ 
จ้านวน 1 บ่อ ขนาดกว้าง
๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร 
ลึก ๓ เมตร 

- - 5๐๐,๐๐๐ - - เกษตรกรร้อยละ
95ไดร้ับ
ประโยชน ์

สามารถกักเก็บน ้า
ไว้ใช้ในการเกษตร
ฤดูแล้งได ้

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

45.  ขุดลอกหนองบอน  หมู่ 5 เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกหนองบอน  กว้าง 
๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  
ลุก ๓ เมตร 

- - - - 350,000 ประชาชนร้อย
ละ90ได้รบั
ประโยชน ์

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

46.  ขุดลอกร่องระบายน ้า 
พร้อมท้าคันกันพังทะลาย
ของดิน สายนาเท็ง  หมู่ 
5  

เพื่อให้น ้าสามารถ
ระบายไดด้ ี

ขุดลอกร่องระบายน ้า 
ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว 
๒.๐๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ90ได้รบั
ประโยชน ์

น ้าไม่ท่วมนาข้าว
และสามารถ
ระบายไดด้ ี

แผนงาน
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

-178- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) 
 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ๔.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านพัฒนาแหล่งน ้า 
       7.๑ แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกอ่างค้า
เม่น บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕ 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
น ้าในการท้าเกษตรกรรม 

ขุดลอกอ่างค้าเมน่ 
กว้าง 40 เมตร ยาว 
40 เมตร ลึก 4 เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชน  
ร้อยละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน ้าใชท้้า
การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะผิวจราจรลูกรัง
เป็นผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
ถนน สปก.สน.07202 -
แยกถนนรพช.(บ.งิ ว) -  
ค้อใหญ่ หมู่ที ่2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ น 

โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะผวิจราจร
ลูกรังเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,495 เมตร ไหล่ทาง 
0.50 เมตร 
 
 
 
 
 

- - 4,663,000 - - ประชาชน  
ร้อยละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
-179-  

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะผิวจราจรลูกรัง
เป็นผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ.ค้อน้อย หมู่
ที่ 9 -  บ.ค้อใหญ่ หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ น 

โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะผวิจราจร
ลูกรังเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,820 เมตร ไหล่ทาง 
0.50เมตร 

- - 5,677,000 - - ประชาชน  
ร้อยละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน ้าใชท้้า
การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะผิวจราจรลูกรัง
เป็นผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนรัฐพัฒนา 
บ.กุดไห หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ น 

โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะผวิจราจร
ลูกรังเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 
500เมตร ไหล่ทาง 
0.50เมตร 

- - 1,559,000 - - ประชาชน  
ร้อยละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะผิวจราจรลูกรัง
เป็นผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนแยก
2218 - สุวรรณคาม    
บ.กลาง หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ น 

โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะผวิจราจร
ลูกรังเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 
800เมตร ไหล่ทาง 
0.50เมตร 

- - 2,495,000 - - ประชาชน  
ร้อยละ 90 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

  
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (จัดซื้อโดยตรง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  

 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

จัดซื้อกล้องดิจติอล - 38,890 - - - ส านักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโทรศัพท์  จ านวน  7  
เครื่อง 

- - 8,750 - - ส านักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเต็นท์  จ านวน  ๔  
หลัง 

- 74,000 - - - ส านักปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน   จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  
จ านวน  ๒๐๐  ตวั 

- - 40,000 - - ส านักปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา - - 8,500 - - ส านักปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

จัดซื้อล าโพงฮอร์นปากกลม
ขนาด 15 น้ิว สายล าโพง
ขนาด 2 x 1.5 ,,”พร้อมชุด
ลูกข่ายรับสัญญาณ 

- - 230,000 - - ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (จัดซื้อโดยตรง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) 

- - 2,600 - - ส านักปลัด 

8 
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก 

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank) จ านวน ๑ 
เครื่อง 

- - 4,300 - - ส านักปลัด 

๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 16,000 - - ส านักปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 พัดลมอุตสาหกรรม 
ขนาด 25 นิ้ว 

- 10,000 - - - ส านักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (จัดซื้อโดยตรง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 

โต๊ะพับเอนกประสงค์
แบบหน้าเหล็ก จ านวน 
20 ตัว 

- 48,000 - - - ส านักปลัด 

12 
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 

ถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจิตอล 
ขนาด 21 ลิตร 

- 24,980 - - - ส านักปลัด 

13 
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี 

- 39,000 - - - ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (จัดซื้อโดยตรง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานแบบมี

ล้อหมุน จ านวน 4 ตวั 
- - 4,800 - - กองคลัง 

15 
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องวัดระยะเลเซอร์  

จ านวน 1 เครื่อง 
- 3,280 - - - กองคลัง 

16 
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน GPS เครื่องวัดพื้นที่ระยะ

สัมผสั  จ านวน ๑ เครื่อง 
- 6,700 - - - กองคลัง 

17 
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ

ส านักงาน (ขนาดหน้าจอไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) 

- 17,000 - - - กองคลัง 

15 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ วิทยุชนิดมือถือ ๕ วัตต ์

 จ านวน  ๕ เครื่อง 

- - ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (จัดซื้อโดยตรง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก  

จ านวน ๑ เครื่อง 
- - 7,100 - - ส านักปลัด 

17 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน  า (เครื่องยนต์
ดีเซล สูบน  าได้ ๑,๗๕๐ ล/
นาที  จ านวน ๑ เครื่อง 

- - ๔๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

 

18 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

ตู้เย็นขนาด ๕ คิว      
จ านวน ๑ เครื่อง 

- - - - ๖,๕๐๐ แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

 

18 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน ๑ เครื่อง 

- - ๙,๕๐๐ - ๙,๕๐๐ แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (จัดซื้อโดยตรง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์Multifunction 
ชนิดเลเซอร/์ชนิดLED ส ี
ตามมาตรฐานครุภณัฑ ์ICT 

จ านวน 1 เครื่อง 

- - - ๑๗,๐๐๐ - แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

20 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ ว)  จ านวน  
1  เครื่อง(ตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์กระทรวง
ICT) 

- - - ๑๖,๐๐๐ - แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

21 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน แม่แรงตะเฆ่ ขนาด ๒ ตัน - ๒๕,๐๐๐ - - ๑,๑๐๐๐ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 

22 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด 

ขนาด ๖ นิ้ว 

- - ๕,๘๐๐ - ๕,๘๐๐ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (จัดซื้อโดยตรง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 

ขนาด ๒.๕ มิลลิเมตร 
- - - ๑๘,๐๐๐ - แผนงานการ

รักษาความสงบ
ภายใน 

 

24 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เครื่องเชื่อมโลหะ  

ไม่ต่ ากว่า ๑๔๐ แอมป ์

- - - ๑๐,๐๐๐ - แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

 

25 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เรือกู้ภัย 

(ชนิดท้องแบน)  

พร้อมเทรลเลอร์ลากเรือ 

ขนาด ๓๐ แรง ๒ จังหวะ 

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (จัดซื้อโดยตรง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

26 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถดับเพลิง 

ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
- - - - ๕,๐๐๐,๐๐

๐ 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 

27 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน กระจกมองมุม  
(กระจกโค้งจราจร)  

ขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อมเสา 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 

28 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (ชนิดติดผนัง) 

ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทีย ู

จ านวน ๒ เครื่อง 

- - - ๔๐,๐๐๐ - แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 

29 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมตดิฝาผนัง 

ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว 

จ านวน ๒ ตัว  

- - - ๓,๐๐๐ - แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (จัดซื้อโดยตรง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

30 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 
จ านวน ๑ หลัง 

- - - ๖,๙๐๐ - แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

31 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะส าหรับตั้งคอมพิวเตอร ์

พร้อมเก้าอี้  
จ านวน ๑ ชุด 

- - - ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

32 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้หมุน มีล้อ 

จ านวน ๒ ตัว 
- - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

33 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เครื่องเจียรไฟฟ้า  จ านวน  
2  เครื่อง 

- 2,000 - - - แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

34 
การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์งานบ้าน 

งานครัว  

ถังขยะพลาสติกแบบมลี้อ  
ขนาด 200 ลติร มลี้อ  
จ านวน 3 ถัง 

- - 5,100 - - กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (จัดซื้อโดยตรง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ระบบ 
Inverter แบบติดผนัง 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - ๒๑,๐๐๐ - - กองการศึกษา 

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 1 ชุด 

- - 2,500 - - กองการศึกษา 

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 16,000 - - กองการศึกษา 

38 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  จ านวน 1 เครื่อง 

- - 8,000 - - กองการศึกษา 

39 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  จ านวน  ๑  
เครื่อง 

- - 8,000 - - กองช่าง 

40 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง  

รถกระเช้า  จ านวน  1  คัน - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (จัดซื้อโดยตรง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

41 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน  
จ านวน 1 เครื่อง 

- 59,000 - - - แผนงาน
สาธารณสุข 

42 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง จ านวน 3 
เครื่อง 

- - 51,000 - - แผนงาน
สาธารณสุข 

53 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน กระติกน้ าร้อน  จ านวน 1 
เครื่อง 

- - 1,000 - - แผนงาน
สาธารณสุข 

54 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องท าน้ าเย็น  จ านวน 1 
เครื่อง 

- - 4,000 - - แผนงาน
สาธารณสุข 

55 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้แถวเหล็ก มีพนักพิง
แบบ 3 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ชุด 

- - 10,000 - - แผนงาน
สาธารณสุข 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (จัดซื้อโดยตรง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

56 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 1 
ตัว 

- - 2,000 - - แผนงาน
สาธารณสุข 

57 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน ฉากก้ันห้อง pvc จ านวน 1 
แผ่น 

- - 4,000 - - แผนงาน
สาธารณสุข 

58 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน แถบพลาสติกผ้ามา่นประตู  
จ านวน  4  บาน 

- - 2,000 - - แผนงาน
สาธารณสุข 

59 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ โนต๊บุ๊ค  
จ านวน  1  เครื่อง 

- - 16,000 - - กองสวัสดิการสังคม 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

60 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้บานเลื่อนพร้อมชั้นวางของขนาด 
1500*450*1,100 ม.ม. จ านวน 1 หลัง - - 7,000 - - 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

61 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)  จ านวน  1  เครื่อง 

- - 7,900 7,900 - กองสวัสดิการ
สังคม 

 

62 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างานเหล็กขนาด 5 ฟุต                  
-เพื่อจัดหาโตะ๊ท างานส าหรับพนักงาน     
เทศบาลที่ปฏิบตัิงานราชการ 

 

 - 

- 7,000 7,000 - กองสวัสดิการ
สังคม 

 

63 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีท างานเบาะหนังมีพนักนั่ง มีท้าว
แขน 2 ข้าง และล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ า
ได้ จ านวน 1 ตัว 
-เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
ในการบริหารงานของเจ้าหน้าท่ีในการ
ให้บริการประชาชน 
 

- - 2,500 - - 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

64 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จ านวน  
๑  เครื่อง 

- - 8,000 - - กองช่าง 

65 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง  

รถกระเช้า  จ านวน  1  คัน - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง 

66 การเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

หม้อหุงข้าว ขนาด ๕ ลติร - - ๓,๐๐๐ - - ส านักปลัด(แผนงาน
การเกษตร) 

67  การเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

ตู้เขี่ยเชื อพร้อมอุปกรณ์เขีย่เชื อ - - - ๑๕,๐๐๐ - ส านักปลัด(แผนงาน
การเกษตร) 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 

 

 
 

 

 

 

 



     

 

ส่วนที่ 5 
 การติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559)  เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)      
ประเด็นการพิจารณาคะแนน  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        20 
2. การวิเคราะห์ (สภาวการณ์และศักยภาพ)                                                                                        15 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย                                                                                                        65 
    3.1 ยุทธศาสตร์(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                             (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                                                              (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด                                                                                                           (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์                                                                                                                       (5) 
    3.5 กลยุทธ์                                                                                                                         (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                                                                                     (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์                                                                                                        (5) 
    3.8 แผนงาน                                                                                                                       (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                                                                                (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ                                                                                                            (5) 

รวมคะแนน 100 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูล ควรประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้ 
พ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยดังนี้ 
(1) ขอ้มูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ส่วนท้องถิ่นชุมชน/ตําบลลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวน 

20 
(3) 

 

 



     

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูล ควรประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้ 
พ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ประชากร และช่วงอายุและจํานวนประชากร 
ฯลฯ 
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษาสาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงาน
ประจําปี ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น ภาษาถ่ินสินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา  
ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

(2)  

 (8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทํา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล  จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทํา รว่ม 
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ รว่ม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
แก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิน่ตามอํานาจ
หนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3)  

 

 

 



     

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 . การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้   ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษาสาธารณสุขความยากจน
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติดเทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

(2)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายไดค้รัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุม่ทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มตา่งๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ั่วไป  
เป็นต้น 

(2)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มผีลต่อสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา 

(2)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOTAnalysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงาน
ไดแก่ S-Strength (จุดแข็ง) 
WWeakness (จุดออ่น) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

 



     

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 . การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการนําเสนอปัญหา คน้หา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา 
แนวทางการแกไ้ขปญัหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแกไ้ข 
ปัญหา 

(2)  

 (8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่
ไดร้ับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ   
การเบิกจา่ยงบประมาณ  การประเมินผล 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

 (9) ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่น ผลที่
ไดร้ับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนว 
ทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนทองถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและThailand 4.0   

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
4.0 

(10)  

 



     

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องทําตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่นท่ีจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึน้ 
มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5)  

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต  กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นาไปสู่การจัดทําโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

 

 



     

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เปน็ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกันเป็นตน เพ่ือนําไปสู่การจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

(10)  

รวมคะแนน 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณ
ไดถู้กตอ้ง 

e 

     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8 โครงการแกไ้ขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

(5) 

     5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 

 
              คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

 

 

 



     

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์ 
(การพัฒนา) 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand และ 
Trend ปจัจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือ
นํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจํานวน
โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได้กําหนดไว้
เทา่ไหร่ จํานวนที่ไม่สามารถดําเนินการได้มี 
จํานวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้
เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่  และเป็นไปตามอํานาจ
หนาที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ 
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์  การดําเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ  ตามท่ี
ไดร้ับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ        
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10  

 



     

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 

โครงการ ที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา   

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การ
จัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand(Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน        2) 
วิเคราะหแ์ผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา                                
ประกอบด้วย 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้                                                
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กําหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ  

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการ  ดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

 

 

 



     

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ
จํานวนเท่าไร  การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ดําเนินงานและระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทํา
ทีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่คง             
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน                
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน             
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                     
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)  มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับ สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้ 
แนวทางการพัฒนา 
 (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(5)  

 



     

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)  มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
แห่งชาติ 
 

(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม                
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง                                                        
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคม อย่างเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม               
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง กับ Thailand 
4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value –
Based Econom หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก เช่น                   
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่
สินคา้ เชิงนวัตกรรม  (2) เปลีย่นจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิด
สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อ 
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
กําหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

 

 

 



     

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ  

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วม
ดําเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ดา้นการเกษตร
และแหล่งน้ํา)  (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลัก
สําคัญ ประการในการจัดทําโครงการได้แก่                                      
(1) ความประหยัด (Economy) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)                 
(4) ความยุติธรรม(Equity)                                       
(5) ความโปร่งใส  (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคา ถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกตอ้งตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได้ใน
เชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไมต่่ํากว่ารอ้ยละห้าของการนําไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในขอ้บัญญัติ/เทศบัญญัติ
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน                       
(Key Performance Indicator : KPI)ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได เช่น การกําหนด
ความพึงพอใจการกําหนดร้อยละ  การกําหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

  

 

 



     

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะไดรับผล
ที่ได้สอดคลองกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การไดผ้ลหรือผลที่เกิดข้ึน
จะตอ้งเทา่กับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร 
คํานึงถึง                                                    
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติ
ได้                                                      
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
           3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
     ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  กําหนดว่าผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  และ ขอ้ 29 (3) กําหนดว่า ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาทอ้งถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม้น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอยา่งน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา  ซ่ึง
สามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
       1. ใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
          (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
          (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
          Kaplan & Norton 
          (3) แบบมุง่วัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
          (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
          (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
          (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
          (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปญัหาที่เกิดข้ึนหรือ  ProblemSolving  

Method 
          (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
          (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
          (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
          (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
          (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น  ทั้งนี้ตอ้งอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10)  

หรอืเป็นแบบผสมก็ได้ 
       2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่ 
       3. ประชาชนไดป้ระโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
       4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่  หรือวัดไดเ้ทา่ไหร่  (Key Performance Indicators : KPIs) 
       5. ผลกระทบ (Impact) 
 



     

 

 4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
มีการกําหนดห้วงเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่นั้น ควรมีการวางแผนในด้านการเตรียมความพร้อม
สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและควรมีซักซ้อมแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก่อนที่จะมีการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อๆ ไป เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และความเร่งรีบจากห้วงเวลาที่ไม่ได้มีการกําหนดและแจ้งล่วงหน้า ส่งผลให้การดําเนินการมีความ
ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
ควรมีซักซ้อมแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนที่จะมีการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นใน

ครั้งต่อๆไป 
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