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 กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปี 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้มีการ

จัดท า โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน าไปเป็นกรอบ

แนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละ

ปีงบประมาณของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เทศบาลต าบลเมืองเพีย ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และต าบลคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย ผู้น าชุมชน ส่วน

ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจนข้าราชการและพนักงานจ้างทุกท่าน ที่ได้

ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) จนส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

 
เทศบาลต าบลเมืองเพีย ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 10 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่

ทางทิศเหนือของอ าเภอกุดจับไปเป็นระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 31,875 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่าง ๆดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อต าบลปะโค  อ าเภอกุดจับ     จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะใต ้ ติดต่อต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลเชียงยืน  อ าเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลกุดจับ ต าบลขอนยูง ต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของเทศบาลต าบลเมืองเพีย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า อยู่ใต้เขื่อนห้วยหลวง 

มีล าห้วยหลายสายที่ไหลผ่าน และมีคลองชลประทานไหลผ่าน สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ สามารถปลูกพืชนอกฤดูกาลได้ 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และถ่ัวลิสง 
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          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าห้วยหลวง  ล าห้วยหิน  ล าห้วยหมากผึ้ง ล าห้วยหินลาด ล าห้วย

โสกแก ล าห้วยแล้ง ล าห้วยน้ าค่าง ล าห้วยน้ าพาด 
          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

เทศบาลต าบลเมืองเพียไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลเมืองเพียประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน เต็มทั้งหมู่บ้านจ านวน 5 หมู่ คือ หมู่ 

4,5,6,10,12 และบางส่วนอยู่คาบเกี่ยวกับเขตเทศบาลต าบลกุดจับ จ านวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่1,2,7,8,9,11  
          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2557 มีจ านวน 
2 เขตเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) จ านวน 1 คน จะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขตละ 6 คน รวมเป็น 12 คน 

 

3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  5,589 คน แยกเป็นชาย  2,828 คน หญิง  2,761 คน มีความหนาแน่น

เฉลี่ย  109.58  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ 30 เดือน พฤษภาคม 2562) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 เพีย 123 108 231 223 

2 หัวขัว 243 233 476 185 

4 ดงน้อย 582 571 1,153 321 

5 โสกแก 450 452 902 217 

6 ข่า 425 415 840 222 

7 หัวขัวน้อย 8 6 14 23 

8 โนนเมือง 137 140 277 146 
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9 โนนส าราญ 111 119 230 145 

10 ศรีวิไล 246 214 460 177 

11 ดงเค็ง 17 15 32 38 

12 ค าเจริญ 486 488 974 268 

 รวม 2,828 2,761 5,589 1,965 

 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
 
 
 

4.สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา      3    แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านข่า  จ านวนนักเรียนประมาณ       59   คน 

2.โรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ จ านวนนักเรียนประมาณ       95   คน 

3.โรงเรียนบ้านดงน้อย  จ านวนนักเรียนประมาณ       60   คน 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง ได้แก่ 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเรียบทายราม  จ านวนนักเรียนประมาณ       70   คน 
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีหนาราม  จ านวนนักเรียนประมาณ       26   คน 
 

          ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.เมืองเพีย)  1  แห่ง 
 4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโสกแก  1 แห่ง 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลเมืองเพีย   1        แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    5 แห่ง 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 - 
 4.3 ยาเสพติด 
 - 
 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
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 - 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมู่ที ่

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 3 - 1 2 - 

2 9 2 2 5 - 
4 12 - 2 10 - 

5 9 - 1 8 - 
6 8 - 3 5 - 

7 - - - - - 

8 7 - 2 5 - 
9 7 - 2 5 - 

10 7 - 2 5  

11 - - - - - 
12 8 - 2 6 - 

รวม 70 2 17 51 - 
ถนนเช่ือมระหว่างต าบล - - 4 - 

ถนนในการรับผดิชอบของ
หน่วยงานอ่ืน 

- - - - 

          5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 99 % ส่วนที่เหลือ 1 % เป็นบ้านเรือนที่
อยู่ห่างไกลจากถนน ยังไม่สามารถปักเสาไฟฟ้าแรงต่ าเข้าถึงได้    
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,4,5,6,8,9,10,12 
ส่วนหมู่บ้านที่เหลือบางส่วนใช้ระบบน้ าบาดาล หรือ น้ าบ่อที่ขุดขึ้นใช้เอง และใช้ระบบประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้านผือ 
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          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอกุดจับ ตั้งอยู่ หมู่ 9 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี ห่างจากเทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง อ้อย ถั่วลิสง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

          6.2 การประมง 
ต าบลเมืองเพีย มีการประมงที่ขึ้นชื่อคือ บ่อเลี้ยงกุ้ง และบ่อเลี้ยงปลา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 บ้านค าเจริญ 
ต าบล   เมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลเมืองเพีย มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงไก ่และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ 

         ต าบลเมืองเพีย อ าเภอ กุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 

          6.4 การบริการ 
มีร้านบริการซ่อมรถยนต์ขนาดกลาง  1  แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ 9 บ้านโนนส าราญ 
มีร้านบริการซ่อมรถจักรยานยนต์  1 แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ 10 บ้านศรีวิไล    
มีรีสอร์ท ในพ้ืนที่ จ านวน 4 แห่ง  
มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่  จ านวน 1 แห่ง มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่ จ านวน  6 แห่ง        

          6.5 การท่องเที่ยว 
เขื่อนห้วยหลวง 

          6.6 อุตสาหกรรม 
ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่ม แปรรูปถั่วลิสง     2 กลุ่ม 
- กลุ่มสมุนไพร      1 กลุ่ม 
- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์     1 กลุ่ม  
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- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า     2 กลุ่ม 
- กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน    1 กลุ่ม 
- กลุ่มจักรสาน      2 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรเลี้ยงวัว     1 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรจัดหาปุ๋ยเพื่อเกษตรกร   1 กลุ่ม 
 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว อ้อย มัน

ส าปะหลัง ข้าวโพด  ถั่วลิสง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ านวน 11 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 เพีย 123 108 231 223 

2 หัวขัว 243 233 476 185 

4 ดงน้อย 582 571 1,153 321 

5 โสกแก 450 452 902 217 

6 ข่า 425 415 840 222 

7 หัวขัวน้อย 8 6 14 23 

8 โนนเมือง 137 140 277 146 

9 โนนส าราญ 111 119 230 145 

10 ศรีวิไล 246 214 460 177 

11 ดงเค็ง 17 15 32 38 

12 ค าเจริญ 486 488 974 268 

 รวม 2,828 2,761 5,589 1,965 

 
          7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
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ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด  ถั่วลิสง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
          แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่  ล าห้วยหลวง  ล าห้วยหิน  ล าห้วยหมากผึ้ง ล าห้วยหินลาด ล าห้วย
โสกแก ล าห้วยแล้ง ล าห้วยน้ าค่าง ล าห้วยน้ าพาด         
          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน  8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  2,4,5,6,8,9,10,12 
และมีราษฎรบางส่วนใช้น้ าประปาจากระบบประปาส่วนภูมิภาค 

 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชน ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และมี ร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์ 
           โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน   7    วัด ได้แก่     
1. วัดสีหนาราม 
2. วัดป่าหนองสีดา 
3. วัดเรียบทายราม    
4. วัดป่าค าเจริญ 
5. วัดป่าเทพปัญญาราม 
6. วัดป่าวิปัสสนาชัยยาราม  
7. วัดศรีสุธรรมมาราม   

          8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช่วงเดือนเมษายน งานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน  

ช่วงเดือน มกราคม – เดือนมีนาคมของทุกปี งานประเพณีบุญผะเหวด  
ช่วงเดือน พฤษภาคม – เดือนมิถุนายนของทุกปี งานประเพณีบุญบั้งไฟ  
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  
กลุ่มจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หมู่ 5 

 ภาษาถ่ิน คือ  
ภาษาอีสาน  
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
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 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
ถั่วลิสงคั่วทราย ดอกไม้ประดิษฐ์ 

  
 
 
 
 

 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          9.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ล าห้วย    8  สาย 
 บึง ,  หนองน้ า  4  แห่ง 
 ล าเหมือง  -  สาย 
 เขื่อน   1  แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝาย   -  แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น  -  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน 8  แห่ง 
 คลองส่งน้ า  3  แห่ง 
          9.2 ป่าไม้ 

ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน 
          9.3 ภูเขา 
           ไม่มีภูเขาในพ้ืนที่ 
          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้แก่ ดิน และ น้ า ซึ่งมีคุณภาพดี
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ใต้เขื่อนห้วยหลวง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดอุดรธานี 
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กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น) 

1) ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1. ฝ่ายอ านวยการ 
- งานธุรการ 
- งานบริหารงานทั่วไป    
- งานการเจ้าหน้าที่   
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว   
- งานแผนและงบประมาณ   
- งานเกษตรและสัตวแพทย์   
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานพัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์   
- งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- งานนิติการ 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 1. ฝ่ายบริหารงานคลัง  
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน 
- งานทะเบียนพาณิชย์   
 

3) กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานวิศวกรรม   
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานผังเมือง 
- งานธุรการ 
- งานสาธารณูปโภค   
- งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 

 

แผนผังส่วนราชการ  
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

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

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาต ิ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชนชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของ
ชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศร ี

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน   มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต      มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถสร้างรายได้จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
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และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่มีเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา การ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อวิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริภาคโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศใน หลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
ภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ 
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของปะเทศ 
  4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

  1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความม่ันคงม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”และเปูาหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ระยะยาว ที่จะท าให้ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย 
ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และ
พัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ
เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่าง
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เหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนา ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพใน
การคิดวิเคราะห์สามารถ“รู้รับ ปรับใช้”เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบ
สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้ง ไว้ข้างหลัง 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโต  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
  1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย    
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐาน
ของหลัก     ธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ ให้
สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 

1.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง มีเปูาหมายพัฒนา ที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)“ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิง เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน”เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3)“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”ด้วย
การเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างพ้ืนฐานรายได้และการ
จ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดี
อยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
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1.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพโดยคนไทย มี
ความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย มี
ทักษะสูงเป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 

1.2.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ให้ความส าคญักับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือส่วนรวมการกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง 

1.2.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภาย ใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุก
ฝุายที่เก่ียวข้องได้เข้ามาร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การด าเนินการบนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

1.2.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การท างานให้ มุ่งผลสมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท างานที่เป็นการน าดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
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ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต   ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 

 1.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
2.1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔)อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้น   
มากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดนการพัฒนาเทคโนโลยีจะมี       
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรค   
ต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทย
ต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้
เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทย
ยังต่ า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความ
เหลื่อมล้ าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้
ขาดแคลนแรงงาน จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอ
เสื่อมโทรม อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง จึง
ส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้าง
หลัง ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน เชิงยุทธศาสตร์ 
ในทุกด้าน ได้แก่ การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการ  เปูาหมายและการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
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ทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาท สถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี 
มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปการพัฒนาต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสม
เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จาก พ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่มากข้ึน ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง   และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนในและตามแนว
จุดชายแดนหลัก 

นอกจากนั้น ๕ ปี ต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญที่ประเทศไทยยังจะต้อง
ผลักดันให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญควบคู่
ไปกับการส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความตกลงด้าน
การค้าและการลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาให้ขยายวงกว้างขึ้นทั้งในรูปของความตก
ลงทวิภาคี   กรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบ
แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้
จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่และสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
และการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการผลักดันให้
ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหว่างประเทศมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับ
ปฏิบัติการและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่
ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้านในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความ
พร้อมเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชียแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
ชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจาย
ความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัด และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืน
ภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์ เชิงรุกในการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจังเพ่ือสร้างผลตอบแทน
จากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาส าคัญส าหรับประเทศไทยในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นความร่วมมือทางการค้าและ
การลงทุนทางเศรษฐกิจความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในมิติต่างๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกทั้งการผลักดันให้เกิดการใช้
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ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากกรอบความร่วมมือทวิภาคีและ   พหุภาคีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและการท าข้อตกลง
ใหม่ๆ ในระยะต่อไปภายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกอาเซียน 
ทั้งนี ้โดยส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด้านให้เป็นบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทย และการ
สนับสนุนการแกป้ัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าใน อนุภูมิภาคและในภูมิภาค การขับเคลื่อนการ
พัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ
น ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ สิทธิแรงงาน ความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความโปร่งใส และอ่ืนๆ มาเป็น   แนวปฏิบัติและบังคับใช้ส าหรับประเทศ
ไทย 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน
ดังกล่าวท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และประเทศต่างๆ ก าลัง
เร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญใน
การต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลกและการใช้ในกายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพการพัฒนาทุนมนุษย์ และการปฏิรูปให้
การบริหารจัดการ   มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้าน
กฎระเบียบและระบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยที่แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการน าความคิด
สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการ
ผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบการด าเนินธุรกิจและการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด 
รวมถึงการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนใน วงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง ๕ ปี ต่อจากนี้ไปจะเป็น
ช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมน ามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่
ครอบคลุมทั่วถึงมากข้ึนควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดย
มีที่ยืนส าหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นการพัฒนา ที่เกิดจากการผนึกก าลังในการ
ผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand 4.0) 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดและแนวทางดังกล่าวข้างต้นเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้ตามเปูาหมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารราชการแผ่นดินส าคัญ ๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน 
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รวมถึงการปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของคนไทยในทุกภาคส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงามมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึด หลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภาพปัญหาที่
เรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซ้อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้สัมฤทธิ์
ผลได้อย่างจริงจังนั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทการพัฒนา
ระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะก ากับทิศทาง ดังนั้น ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนักร่วมกัน
ว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศใน
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560- 2579) โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักที่ต้องด าเนินการภายใต้ทุกรัฐบาลอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือจะบรรลุเปูาหมายอนาคตของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็น
กรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผน
เฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็นล าดับ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการก าหนดเปูาหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากเหง้าและการ
พัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีปรับระบบการติดตามและประเมินผลให้สามารถก ากับให้เกิดความ
เชื่อมโยงจ ากระดับยุทธศาสตร์สู่การจัดสรรงบประมาณและการด าเนินงานในระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
เปูาหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด 

การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงเป็น 5 ปี แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สู่การปฏิบัติโดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศไทยให้มีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 20 ป ี   
พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายระยะยาวของประเทศที่ได้
ก าหนดไว้โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี        
(พ.ศ. 2560 - 2579) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเปูาหมายในระยะยาวได้ในที่สุด 
โดยมีกลไกตามล าดับต่าง ๆ และกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตาม
เปูาหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเปูาหมายที่จะต้องบรรลุใน 5 ปี แรกอย่างชัดเจนทั้งใน
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีนั้น ได้พิจารณา และ
วิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน 3 แผน จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 15 ในช่วงปี พ.ศ. 2575 - 2579  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุ
เปูาหมายอนาคตประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2579 ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
เปูาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็น
รายละเอียดและองค์ประกอบของเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน 5 ปีแรกของช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่12 ผ่านไป 
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2.2 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 

ปีที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โดยมีหลักการส าคัญของแผนพัฒนา ฯ ดังนี้ 

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลมีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ  สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนิน
ชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคน
ไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลาง    พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงาน อาหารและน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี  มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่
เปูาหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมาย
ประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งเป็นการยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการ
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พัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา 
และกลุ่มเปูาหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนบนฐานการพัฒนา    ที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็น
ค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่
ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิต
ได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดด
เด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้าน
การเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและ
ปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์
ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐาน
การผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็น
อัจฉริยะ” 

5. ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่ม
ประชากร    ชั้นกลางให้กว้างขึ้นโดยก าหนดเปูาหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และ
รายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของ
การใช้ ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับ
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเปูาหมาย
ทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลางการสร้างสังคมที่มี
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับ
และ  ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและใน
แต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12  จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็น
การรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนและการก าหนดประเด็นบูรณาการของการ
พัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมาย
การพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติ
มากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่าน ๆ มา ในการก าหนดเปูาหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมาย
ระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากับเปาูหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่ง
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ต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การ
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ ในด้านต่าง ๆ 

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

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   5) ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ 
   6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ           
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

  10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

อย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิม
ปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน
เค็ม   สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่
การเกษตร  

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

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

การใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท า
แผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ       
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากินของ

ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ 
และอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดยเพ่ิม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน
การดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ  
สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยง โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน  
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี
รายได ้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่
เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  ทั้งในชุมชน
และเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก  ปลาน้ าจืดมี
เกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลใน
การคัดกรอง เฝูาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่  พ่อแม่
หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  เพ่ือ
กระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐ - ๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้
มาตรฐานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และ
สังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้
น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง 
ภูมิคุ้มกันในการปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร
แปลงใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการ
เข้าถึง        แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร 
ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู  

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด 
ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการ
ผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต 
พร้อมทั้ง ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่าง
จากสินค้า เกษตร ที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริม
กระบวนการตรวจ รับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้ง
การจัดท าโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม 
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และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท า
ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน
มาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่(Zoning)และ
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้า เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็น
สารตั้งต้นใน การแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีน าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มี
ปริมาณมากพอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูล พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรี รัมย์และ
อุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการ
ปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการ
จัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยาย
ตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ
ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที่
ใช้ ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจาก
โรงงาน อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและ
การแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี 
และสกลนคร เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูป
สมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้
มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่  และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทาง
การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล 
พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น 
รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร 
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ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม การใช้พลังงานหมุนเวียน
ในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า 
อุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้
วัตถุดิบ ในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
ธรรมการพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-
Marketing เป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี 
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา 
สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ 
พัฒนา เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
อ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบ 
และการจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ  บริการ
สังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวความ
สะอาดและดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของพ้ืนที่ต้นน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนด และท า
เครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์และพ้ืนที่ปุานอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟ้ืนฟู ปลูกปุา และปูองกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน 
รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา 
ที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ  
อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มี ความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยใน
ขั้นประยุกต์ และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
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และโรงงานน าร่องเพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนใน

การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อน        
อัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริม
การตลาดแบบมีเปูาหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่ม
สุภาพสตรี เป็นต้น  

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น 
หรือ     อัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสาน
ใต้ และ เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว
ของกลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพท้ังชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์
ที่สร้างจากทุน ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น  ลอกเลียนได้ยาก พัฒนา
บุคลากร และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการจัดท าแผนที่
ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่ แหล่ง
ท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึง
กาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย – อุดรธานี - หนองบัวล าภู - หนองคาย - สปป.ลาว โดย
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
สองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพ
และวิถี ชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยง
ระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจาก
ชุมชนเพ่ือสร้าง งานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที ่เพ่ิมข้ึน  

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์  
อุดรธานีหนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
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และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความ
สนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษา
วิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน
กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง
สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ
ขนส่ง สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก  การกีฬาและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหาร
เสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุก
ระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ  
ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬา
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา 
อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด
ความ สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้
เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี  

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ 
ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจาก
เมือง หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น 
ทั้งใน ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้ งพัฒนา
ทักษะฝีมือ บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ 
นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
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1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 – 2565 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิการ
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค 6 แห่ง (อุดรธานี 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ
บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับ ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง  
ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น 
และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ  เมือง
นครพนม เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง การจัด
รูปที่ดิน     การวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อน
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 

สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้
มาตรฐานสากลเร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุด
เดียว (National Single Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย  - ลาว 
แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความ
สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่ น าร่อง
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม 
หนองคาย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน 
1) โครงการศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน ณ จุดผ่านแดน 

33 กลยุทธ์ 1.2 : เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน 
2) โครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับแรงงาน กลยุทธ์ 1.3 : ส่งเสริมและพัฒนา 

การค้าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 
3) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและ

อุตสาหกรรม 
4) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 
5) โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการค้าและการ

ลงทุน 
6) โครงการเพิ่มศกัยภาพการค้าชายแดน 
7) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร(ยางพารา) 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรง 
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
6) โครงการติดตามและประเมินผลและประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

7) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ 2.4 เพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 

1) โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
2) โครงการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชีพด้านการประมง 
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กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน 
2) โครงการศึกษา การบริหารจัดการวงโซ่อุปทานยางพารา 
3) โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

กลยุทธ์ 2.6 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาช่อง
ทางการตลอด 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนา
สหกรณ์การตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
2) โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเ พ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ทั้ ง ในและ

ต่างประเทศ 
2) โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่รับน้ าและเป็นหนองน้ า

สาธารณะ และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

1) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบ
เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดของกลุ่มจังหวัด 

2) โครงการพัฒนาด้านบริหารการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี 
3) โครงการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการสถานบริการ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก 

โรงแรม ฯลฯ 
4) โครงการถนนแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด(สินค้า

และผลิตภัณฑ์ OTOP) 
5) โครงการพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ในต่างประเทศ) 

กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 



30 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                                เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
พันธกิจ : 1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกปัจจัยพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับ

มาตรฐานสถานประกอบและแรงงานเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุน
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญและยกระดับมาตรฐานการท าการเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถ ในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ าโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้รัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้ง
เพ่ือ สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
5. อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ า การ
จัดการ ขยะ/น้ าเลียเพ่ือการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 
6. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการท างาน
กัน ทุกภาคส่วนตามค่านิยม UDON TEAM 

เป้าหมายรวม : เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไป
กับการพัฒนาด้านสั งคม  ความมั่นคงปลอดภัย   และการบ ารุ งรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

 
 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 ตัวช้ีวัด  : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังต่อป ี
 ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1  :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้างการลงทุน 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1 จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GMP 

 2. จ านวนธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 
3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านค้าปลีกค้าส่งและการ

ลงทุนในพื้นที ่
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเปูาหมายอุดรธานี 

4.0 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเป็นศูนย์กลาง

การค้า การลงทุน และการบริการ 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที ่2   : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  และเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์   :  เพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละของจ านวนเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อม

น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวาง
แผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร  (ร้อยละ 80) 

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

                                  3. จ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย ์(ร้อยละ 10) 

4. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 

5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าและรายได้ของเกษตรกร 
(1)  มูลค่าเกษตรเพ่ิมข้ึน  5% 
(2)  รายได้ของเกษตรกนเพิ่มขึ้น  10% 

แนวทางการพัฒนา : 1. ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 
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3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ์

4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ที ่3   : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ  มีขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 
5. ร้อยละของจ านวนแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 
6. ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ที่ได้รับ

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

คุณภาพชีวิตของจังหวัด 
แนวทางการพัฒนา  : 1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3. ลดความเลื่อมล้ าด้วยสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 4  : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว  โดยใช้อัตลักษณ์
และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง (GMS  MICE  &  Tourism City)   

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเพ่ิมประมาณ และมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บน
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการท่องเที่ยว  และนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ไมซ ์
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2. จ านวนคลัสเตอร์ธุรกิจ  ผู้ผลติสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

3. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และ
การท่องเที่ยว 

4.  ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก  
และสถานที่จัดงาน 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ 
3.  พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์  การท่องเที่ ยว  และ

อุตสาหกรรมการกีฬา 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหาร      

จัดการอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
วัตถุประสงค์  : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ให้กับประชาชน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ยังคงสภาพเดิมไม่น้อยกว่า 719,357  ไร่ 

2. จ านวนของแหล่งน้ าที่ได้รับการฟื้นฟู 
3. ปริมาณที่เพ่ิมข้ึนของขยะที่ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
4. ปริมาณขยะ/ น้ าเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
5. จ านวนที่ เ พ่ิมขึ้นของเครือข่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา : 1. ปกปูอง อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปุา) 

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

และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 6 : การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน   

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย  และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  และ
ทรัพย์สิน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของแกนน าการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

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

ตามระเบียบกฎหมาย 
5. ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา 4 กลุ่ม 
6. ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครั้งของสาธารณภัยและจ านวนผู้เสียชีวิต

จากสาธารณภัยและอุบัติเหตุ 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นพระประมุข 

2. ปูองกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการปูองกันและบรรเทา

สาธารณะภัย 

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

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  

1) วิสัยทัศน์    :   “เมืองน่าอยู่  ประตูสู่อินโดจีน ถิ่นมรดกโลก”    
2) ยุทธศาสตร์พัฒนา  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม 
1. ท าให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ในกลุ่ม

อินโดจีน  
2. ท าให้มีการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐาน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  
3. ท าให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและสามารถเป็น

แกนกลางในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรของท้องถิ่น 
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(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ท าให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายและครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

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

วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

1. ท าให้นักเรียนในสังกัด อบจ.เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการด ารงชีวิตและ
ยกระดับการเรียนรู้สู่ระดับสากล 

2. ท าให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธานี  ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3. ท าให้ภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 
4. ท าให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีใจรักในการออกก าลังกายรวมถึงการ

เสริมสร้างโอกาสแก่ผู้ที่สนใจและมีทักษะการกีฬาสู่สากล 
5. ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้สนใจและมีความสามารถสู่การกีฬาระดับ

สากล 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ท าให้เกิดโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นที่เชื่อมกับเส้นทางหลัก เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานบ้านเมืองให้น่าอยู่ 

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

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

และ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

1. ท าให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพที่สอดคล้องต่อภารกิจและเกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. ท าให้เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ /ท้องถิ่น/
ภาคเอกชน/ประชาชน 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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1.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี(พ.ศ. 2561 – 2565) 
1. วิสัยทัศน์ ( Vission ) 

“บรูณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่า
อยู่ 

เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน” 
2. พันธกิจ ( Mission ) 

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

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

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

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร 
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3.) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
4.) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม     
มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

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

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลาง
ของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

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

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้   
ประโชยน์อย่างยั่งยืน 

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

3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นพระประมุข 
2.) ปูองกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
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3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณะ 

3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2.) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.) ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับช้อนของพ้ืนที่ในการด าเนินงาน 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มี

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมีเปูาหมายส าคัญที่น าทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน สังคมน่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และครอบคลุมทุกมิติพัฒนา ซึ่งทุกประเด็นต้องการบูรณาจากทุก
ภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความต้องการของภาคประชาสังคม ท้องถิ่นและชุมชน อย่าง
เป็นเอกภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

 
 

    โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ความมั่นคง   
2. ความสามารถในการแข่งขัน   
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโอจิสติกส์ 
8. การพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

   

ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

1. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี  
    ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม 
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

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

   
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสมารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อ
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้  ประโชยน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 

     “  ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน ” 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนและสงเสริมการท่องเที่ยว 

 

2.3  เป้าประสงค์  

 1.  มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน 

2.  มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพ่ึงตนเองได้ และ

ลดปัญหาความยากจน 

3.  มีการเพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี มีการ

พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

4.  มีการดูแลปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.  มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและสร้างสุขภาวะที่ดี 
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6.  มีการรักษาความสะอาด ความเรียบร้อย และการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านอย่างมีระบบ 

7.  มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีความพร้อมในการ

ให้บริการประชาชนและบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

8.  มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพ่ึงตนเองได้ และ

ลดปัญหาความยากจน 

 

          2.4 ตัวช้ีวัด 

1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย

จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ราง

ระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย

ข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 

สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ปูายจราจร กระจกโค้ง

ปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ก่อสร้างปรับปรุง 

บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้าง

ปรับปรุงบ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและ 

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ก่อสร้าง ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ  ฯลฯ  
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์    

ส่งเสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต 

จ าหน่าย การจ้างงาน  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะผี

มือแรงงาน และสินค้า OTOP  ฯลฯ      

 

   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ  ส่งเสริม

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้

พิการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการรักษาความสงบ

เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

การพัฒนาอาสาสมัครชุมชน การรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน การปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพืน้ฐาน การปูองกัน

และระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพพลานามยัที่ดี

และการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข การจัดการขยะ

มูลฝอยและสิง่ปฏิกูลภายในหมู่บ้าน ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของ

บ้านเมือง การปรบัปรุงภูมิทัศนใ์นเขตเทศบาล การ

อนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและปาุไม้ชุมชน  การ

ส่งเสริมการแก้ไขปัญหามลภาวะที่เป็นพษิ ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการ

บริหารจัดการ 

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

การพัฒนาขั้นตอนการให้บริการประชาชน วัสดุ 
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ครุภัณฑ์ ของส านักงาน การส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง 

และการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ ฯลฯ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ฯลฯ 

      2.6 กลยุทธ์ 

    1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ า 

การจัดวางผังเมืองและ แผนที่ภาษี 

    2.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน 

    3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรัรบปรุง/บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและติดตั้งไฟฟูา

สาธารณะ 

    4.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ เพ่ือการ

อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

    5. กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

    6. กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต จ าหน่าย การจ้างงาน 

    7. กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและสินค้า OTOP 

    8. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

    9. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

    10. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

    11. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    12. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาอาสาสมัครชุมชน 

    13. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
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    14. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    15. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 

    16. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 

    17. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข 

    18. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน 

    19. กลยุทธ์การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง 

    20. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 

    21. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและปุาไม้ชุมชน 

    22. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการแก้ปัญหามลภาวะที่เป็นพิษ 

    23. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  เจ้าหน้าที่ คณะ

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 

    24. กลยุทธ์การพัฒนาขั้นตอนการให้บริการประชาชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ของส านักงาน 

    25. กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง และ

การเผยแพร่ ข่าวสารของทางราชการ 

   26. กลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

    27. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ก าหนดการพัฒนาที่

ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 8 

ยุทธศาสตร์ และ 27 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อระบาย

น้ า การจัดวางผังเมืองและ แผนที่ภาษี 

    1.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน 

    1.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรัรบปรุง/บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและติดตั้ง

ไฟฟูาสาธารณะ 

    1.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ เพ่ือ

การอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

    2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต จ าหน่าย การจ้างงาน 

    2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและสินค้า OTOP 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

    3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

    3.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

    3.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาอาสาสมัครชุมชน 

    4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
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    4.3 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 

    5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 

    5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข 

    5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    6.1 กลยุทธ์การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง 

    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 

    6.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและปุาไม้ชุมชน 

    6.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการแก้ปัญหามลภาวะที่เป็นพิษ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 

    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  เจ้าหน้าที่ คณะ

ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล 

    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาขั้นตอนการให้บริการประชาชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ของส านักงาน 

    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง และ

การเผยแพร่ ข่าวสารของทางราชการ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   8.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเพีย มุ่งพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่ การ

พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนนาด้านการเมือง

การปกครองแลละการบริหารจัดการ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ

เทศบาลต าบลเมืองเพียด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) มีดังนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ระบบการบริหาร 

      -  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม 

         สอดคล้องกับภารกิจ 

      -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

         ด าเนินงาน 

      -  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 

      -  มีการแบ่งงาน/ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

1.  ระบบการบริหาร 

     -  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  มีการปรับปรุง 

        แก้ไขตลอดเวลา ท าให้ศึกษาไม่ทันขาดความ 

        ชัดเจนในการด าเนินงาน 

    -   พ้ืนที่รับผิดชอบ ไม่สามารถบริการ การ 

        พัฒนา ได้ทั่วถึง 

    -  ปริมาณงานมีมาก ขาดบุคลากรรับผิดชอบ  

        งานเฉพาะด้าน มีผลท าให้ผลงานไม่เกิด 

        ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 

     -  ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 

     -  การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ/แบ่งงานไม่ 
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2.  ระบบข้อมูล 

      -  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 

 

 

3.  อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/ ลูกจ้าง) 

      -  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ 

         ปฏิบัติหน้าที่  

      -  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

      -   มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตาม 

          โครงสร้าง 

 

 

 

4.  การเงิน/งบประมาณ 

  -  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี 

     ประสิทธิภาพ 

        ชัดเจน ท าให้เกิดการเข้าใจผิด คลาดเคลื่อน  

        ขาดการประสานงาน ผลของงานจึงไม่ดี                        

        เท่าท่ีควร  

2.  ระบบข้อมูล 

      - ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 

      -  การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่มีระเบียบ  

         จึงยากต่อการค้นหา และน ามาใช้ 

 3.  อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 

     -  ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานเฉพาะด้านไม่   

        เพียงพอ 

     -  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป   

        ผลของงานจึงไม่ดีเท่าที่ควร 

     -  ไม่มีการกระจายงานอย่างเหมาะสมกับ   

        บุคลากร แต่ละคน แต่ละแผนก งานกระจุก  

       อยู่เฉพาะแผนก ผลของงานจึงไม่ดีเท่าท่ีควร 

 

4.  การเงิน/งบประมาณ 

      -  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา   

         และความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ 

     -   การเบิกจ่ายงบประมาณขาดการคล่องตัว 



50 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                                เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

5.  ศักยภาพของชุมชน 

      -  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย์ 

      -  มีการรวมกลุ่มอาชีพในการประกอบอาชีพ 

         เสริม 

      -  ประชาชน ผู้น าชุมชน ให้ความร่วมมือ 

 

 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      -  มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน   

         การ ท าการเกษตร 

      -  มีทรัพยากรปุาไม้ 

      -  พ้ืนที่เหมาะต่อการเพาะปลูกพืชผักทาง 

         เศรษฐกิจ  ท าการเกษตรแบบระบบอินทรีย์ 

 

5.  ศักยภาพของชุมชน  

       -  สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่ 

          เพียงพอ 

       -  ขาดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

       -  ขาดการติดตามประเมินผลของกิจกรรม   

          อย่างเป็นระบบ และการเก็บข้อมูลอย่าง 

          ถูกวิธ ี

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     -  ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกันใน 

           การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  

           สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
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โอกาส อุปสรรค 

- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ที่สนับสนุน
ส่งเสริมด้านการเกษตร การประกอบอาชีพใน
ชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต าบล 

- การสร้างความเข็มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ
ฐานราก  ตามนโยบายของรัฐบาล 

- การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

- พันธกิจของเทศบาลต าบลเมืองเพียเอ้ือต่อการ
พัฒนา 

 

- กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

- การจัดสรรงบประมาณและระยะการ
เบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 

- ภาระหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่บุคลากรมีน้อย
และไม่มีความรู้ความช านาญในด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รับถ่ายโอน 

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ฝึกอบรมภาระหน้าที่  ที่จะถ่ายโอนให้กับ
องค์กร ก่อนที่จะท าการถ่ายโอนภารกิจ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

สป. คลัง  
 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริการชุมชนและ
สังคม 
การด าเนินงาน
อื่น 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับ
เงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริหารทั่วไป 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับ
เงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

ส านักปลดั 
 

คลัง ช่าง 
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลดั 
 

คลัง ช่าง 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
หน่วยงานท่ีรับ
เงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 
การด าเนินงาน

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับ
เงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
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อื่น 
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองและการบริหาร 
บริหารทั่วไป 
การด าเนินงาน
อื่น 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับ
เงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
 

รวม 8 ยุทธศาสตร์ 14 ด้าน 

 

16 แผนงาน 
 

5 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 

 

 

 

 



2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน      
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 27 4,872,000 38 42,398,000 52 56,387,000 38 55,280,000 32 54,060,000 187 212,997,000

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 11 694,000 4 626,000 3 470,000 18 1,790,000

1.3  แผนงานการเกษตร

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 27 4,872,000 38 42,398,000 63 57,081,000 42 55,906,000 35 54,530,000 205 214,787,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 7 285,000 7 285,000 7 285,000 7 285,000 7 285,000 35 1,425,000

2.2  แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมยุทธศาสตร์ที ่2 7 285,000 7 285,000 7 285,000 7 285,000 7 285,000 35 1,425,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม วัฒนธรรม

    และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15 515,000 15 515,000 15 705,000 15 525,000 15 525,000 75 2,785,000

3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 120,000 1 120,000

3.3  แผนงานงบกลาง 3 6,770,000 3 7,392,000 3 8,018,000 3 8,644,000 3 9,070,000 15 39,894,000

3.4  แผนงานการศึกษา 14 2,657,000 15 3,157,000 15 3,147,000 15 3,137,000 15 3,137,000 74 15,235,000

3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
รวมยุทธศาสตร์ที ่3 33 9,992,000 34 11,114,000 35 12,040,000 34 12,356,000 34 12,782,000 170 58,284,000

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
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ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบ

  เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย

    ในชวีิตและทรัพย์สิน

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 632,000 7 602,000 8 802,000 7 602,000 7 602,000 36 3,240,000

4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 4 25,000 4 25,000 4 25,000 4 25,000 4 25,000 20 125,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่4 11 657,000 11 627,000 12 827,000 11 627,000 11 627,000 56 3,365,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข 34 662,000 35 1,162,000 35 702,000 35 702,000 35 702,000 174 3,930,000

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000

5.3  แผนงานงบกลาง 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่5 37 822,000 38 1,322,000 38 862,000 38 862,000 38 862,000 189 4,730,000

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม

6.1  แผนงานการเกษตร 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 10 100,000

6.2  แผนงานการเคหะและชุมชน

รวมยุทธศาสตร์ที ่6 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 10 100,000

ปี  2565
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ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

     และการบริหารจัดการ

7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13 1,208,000 14 1,258,000 14 2,388,000 14 2,388,000 14 2,388,000 69 9,630,000

7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0

7.3  แผนงานการศึกษา 0 0

7.4  แผนงานสาธารณสุข 0 0

7.5  แผนงานการเคหะและชุมชน 7 622,000 7 722,000 7 722,000 7 722,000 7 722,000 35 3,510,000

7.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 250,000 1 250,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่7 20 1,830,000 21 1,980,000 22 3,360,000 21 3,110,000 21 3,110,000 105 13,390,000

8. ยทุธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

8.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0

รวมยุทธศาสตร์ที ่8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 - 8 137 18,478,000 151 57,746,000 179 74,475,000 155 73,166,000 148 72,216,000 770 296,081,000

ปี  2565
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน -58- แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 1.  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเปน็สากล

ยุทธศาสตร์ที่  1     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 200,000 220,000 250,000 250,000 400,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ถนนทรายคลอง  หมู1่ บา้นเพีย ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 645  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 2,580 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู เพื่อลดปญัหาน้้าทว่มขังภายใน ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู คสล. - 140,000 - - ร้อยละของครัวเรือนมีปญัหา เพื่อใหน้้้าได้รับการระบายอย่าง กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองเปลือย หมูบ่า้น ขนาด 0.40  x 0.60 (ภายใน) การทว่มขังของน้้าลดลง ทนัทว่งที

หมู ่2 บา้นหวัขัว  ยาว 40 เมตร

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  - - 250,000 250,000 820,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยปยีืน  หมู2่  บา้นหวัขัว ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 645  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 2,580 ตารางเมตร

4 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกทค์อนกรีตหนา 
 340,000               250,000               250,000                 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร ปลอดภยัในการคมนาคม หนา 4 เซนติเมตร กวา้ง 5 เมตร คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ซอยมอกกบาก  หมู ่2 บา้นหวัขัว ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่จราจร

ไม่น้อยกวา่ 500 ตารางเมตร 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ
5 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 150,000  - - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยสุขสมบรูณ์  หมู่2 บา้นหวัขัว ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 300 ตารางเมตร

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร -  - 200,000 100,000 - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยมีชัย  หมู่2 บา้นหวัขัว ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 3 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 120,000 - 200,000 340,000 340,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ทางทศิใต้ หมู ่2 บา้นหวัขัว ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 2,000 ตารางะมตร

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 100,000 - 200,000 350,000 350,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 500  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

(ทางทศิเหนือ) ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

หมู ่2 บา้นหวัขัว จราจรไม่น้อยกวา่ 2,000 ตารางะมตร

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 112,000 - - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ชอยวฒันาร่วมใจ ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 55  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

 หมู ่4 บา้นดงน้อย ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 220 ตารางเมตร

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร - - 100,000 70,000 - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ชอยสารสิน ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 85  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

 หมู ่4 บา้นดงน้อย หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่

 340 ตารางเมตร
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งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร - - 70,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ชอยโคตรนันท ์1 ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 3 ม. ยาว 47  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

 หมู ่4 บา้นดงน้อย หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่

 141 ตารางเมตร

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร - - 81,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ชอยโคตรนันท ์2 ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 3 ม. ยาว 54  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

 หมู ่4 บา้นดงน้อย หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่

 162 ตารางเมตร

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร - - 37,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ชอยศรีวงศ์ (คุ้มดงทอง) ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 18 ไหล่ทางข้างละ 0.50  ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

 หมู ่4 บา้นดงน้อย  หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่

 72 ตารางเมตร

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร - - 200,000 200,000 110,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ชอยพรมสาลี ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 3 ม. ยาว 340 คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

 หมู ่4 บา้นดงน้อย  หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่

 1,020  ตารางเมตร

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร - - 200,000 500,000 950,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ชอยกังบญุมา ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 790 ไหล่ทางข้างละ 0.50  ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

 หมู ่4 บา้นดงน้อย  หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่

 3,160  ตารางเมตร

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 500,000  - - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

สายเลียบคลองชลประทาน  -  ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 249 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

บา้นหนองโน หมู ่4 บา้นดงน้อย ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 996 ตารางเมตร
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งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

17 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 364,000 300,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ถนนดงน้อย-หนองโน ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 300  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่4 บา้นดงน้อย ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 1,500 ตารางะมตร

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. เพื่อลดปญัหาน้้าทว่มขังภายใน ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ขนาด 250,000 - - - ร้อยละของครัวเรือนมีปญัหา เพื่อใหน้้้าได้รับการระบายอย่าง กองช่าง

ซอย ประชาอุทศิ หมูบ่า้น  0.40  x 0.60 (ภายใน) ยาว 78 เมตร. การทว่มขังของน้้าลดลง ทนัทว่งที

หมู ่4 บา้นดงน้อย

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 47,000 - - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยปู่ตา ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 24  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่4 บา้นดงน้อย ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 96 ตารางะมตร

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร 55,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

เหล็ก ถนนซอยคานเพชรทา ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 3 ม.ยาว 38  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

 หมู ่4 บา้นดงน้อย ไม่มีลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 114 ตารางะมตร

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร 45,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

เหล็ก ถนนซอยจวงหาญ หมู ่4 ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 3 ม.ยาว 31  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

บา้นดงน้อย ไม่มีลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่  93 ตารางะมตร

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร 46,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

เหล็ก ซอยบอ่ทอง หมู ่4 ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 3 ม.ยาว 32  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

บา้นดงน้อย ไม่มีลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่  96 ตารางะมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร 40,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

เหล็ก ซอยวทิาทนิ หมู ่4 ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 3 ม.ยาว 28  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

บา้นดงน้อย ไม่มีลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่  84 ตารางะมตร

24 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง หมู ่4  60,000 - - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยพันธสุ์ข ปลอดภยัในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

25 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง หมู ่4  100,000 - - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยหงษ์ทอง ปลอดภยัในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

26 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง หมู ่4  50,000 - - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยสีวนั คุ้มดงทอง ปลอดภยัในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

27 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง หมู ่4  50,000 -  - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยปู่จั่ม ปลอดภยัในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง หมู ่4 120,000 50,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 ซอยปู่ตา ปลอดภยัในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยั 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง หมู ่5 40,000 -  - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยสุดทาวา หมู ่5 ปลอดภยัในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

30 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง หมู ่5  50,000 - 200,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยหนองทุ่ม ปลอดภยัในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ขนาด - 500,000 100,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มกลางพัฒนา ปลอดภยัในการคมนาคม  0.40  x 0.60 (ภายใน) ยาว 170 เมตร. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่5 บา้นโสกแก

32 โครงการการก่อสร้างถังน้้าใส เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค หมู ่5 300,000 - - - - จ้านวนครัวเรือนมีน้้าใช้ ประชาชนมีน้้าอุปโภค กองช่าง

ระบบประปาหมูบ่า้น บริโภคที่สะอาด อย่างเพียงพอ บริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร -  - 200,000 120,000 - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยวงค์นะรัตน์  หมู ่6 บา้นข่า ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 148 ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 640 ตารางเมตร

34 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 320,000  - 100,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

บา้นข่า-บา้นปอ่ง หมู ่6 บา้นข่า ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 205 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 820 ตารางเมตร

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร -  - 61,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ทางเข้า ศพด.ทต.เมืองเพีย (บา้นข่า) ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 29 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่6 บา้นข่า ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 116 ตารางเมตร

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร -  - 85,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยอูส้่าราญ ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่6 บา้นข่า หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 168 ตารางเมตร

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร -  - - 200,000 120000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ถนนเลียบคลองชลประทาน ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่6 บา้นข่า ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร -  - 80,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยโรงน้้า ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่6 บา้นข่า หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 152 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

39 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 290,000 284,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยสามัคคี 3  หมู6่ บา้นข่า ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 296 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 1,184 ตารางเมตร

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง หมู ่6 200,000 - - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยเทพวงสา ปลอดภยัในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

41 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง หมู ่6 - 150,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยสามัคคี 1 ปลอดภยัในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

42 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก มีร้ัวที่ หมู ่6 - 100,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนเด็กมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู ่6 มีร้ัวที่ กองช่าง

เด็กเล็กเทศบาลต้าบลเมืองเพีย  หมู ่6  ได้มาตรฐานและเกิดความปลอดภยั ความปลอดภยัมากขึน้ ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภยั

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง หมู ่6  - - 100,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ถนนส่ีแยก-คลองชลประทาน ปลอดภยัในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

44 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 200,000 320,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยข้างวดัปา่เทพปญัญาราม ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 160  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่8 บา้นโนนเมือง ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 640 ตารางะมตร

45 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 100,000 100,000 300,000 400,000 400,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยศรีทองราช ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 545  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่8 บา้นโนนเมือง ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 2,180 ตารางะมตร หมู ่8

46 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร - - 200,000 220,000 - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยโกศล ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 200  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่8 บา้นโนนเมือง ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 800 ตารางะมตร

หมู ่8

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

47 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 100,000 200,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยพันธว์งค์ หมู ่9 บา้นโนนส้าราญ ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 584 ตารางเมตร

48 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 220,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยผ่องแผ้ว ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 110  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่9 บา้นโนนส้าราญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 440 ตารางะมตร

49 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร - 300,000 400,000 410,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยโรงสี ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 500  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่9 บา้นโนนส้าราญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 2,000 ตารางะมตร

50 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 17,000 - - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ชอยสวาท ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 9  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

 หมู ่10 บา้นศรีวไิล ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 36 ตารางะมตร

51 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 250,000 100,000 250,000 100,000 - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

สายหนองเปลือย ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 290  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่10  บา้นศรีวไิล ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 1,160 ตารางะมตร

52 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร - - 90,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยพิทกัษ์ ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 43  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่10  บา้นศรีวไิล ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 172 ตารางะมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

53 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร - - 100,000 200,000 50,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยศรีบญุเรือง ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 230  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่10  บา้นศรีวไิล  หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 690 ตารางะมตร

54 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกทค์อนกรีตหนา 100,000               100,000               160,000                 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร ปลอดภยัในการคมนาคม หนา 4 เซนติเมตร กวา้ง 4 เมตร คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ถนนเส้นหลังเทศบาล  หมู ่10 บา้นศรีวไิล ยาว 355 เมตร หรือมีพื้นที่จราจร

ไม่น้อยกวา่ 1,420 ตารางเมตร 

55 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 200,000  - 200,000 200,000 100,000                 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

สายข้างวดัปา่ค้าเจริญ ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 340 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่12 บา้นค้าเจริญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 1,360 ตารางเมตร

56 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร -  - 200,000 1,400,000 2,400,000              ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยนาถ่อน ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่12 บา้นค้าเจริญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 8,000 ตารางเมตร

57 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร -  - 200,000 1,000,000 700,000                 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยอร่าม ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่12 บา้นค้าเจริญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 3,600 ตารางเมตร

58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ส้าเร็จรูป 500,000  - - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง ลดปญัหาการเกิดกองช่าง

ส้าเร็จรูป ถนนสายค้าเจริญ-โคกสะอาด ปลอดภยัในการคมนาคม ขนาด 0.56*0.58 เมตร ยาว 230 เมตร คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ โรคระบาด

หมู ่12 บา้นค้าเจริญ
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

59 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวธิ ีPavement In 750,000  - - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

บา้นหวัขัว - บา้นดงน้อย ปลอดภยัในการคมนาคม -Place Recycling  ผิวจราจร Asphaltic Concret คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

กวา้ง 6 เมตร หนา 4 เซนติเมตร ช่วง ก.ม.3+400

-3+670 (หน้าโรงเรียนบา้นโสกแกค้าเจริญ)

ระยะทางด้าเนินการ 270 เมตร
60 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 126,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ซอยโพธิ์ทนิ ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 62  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่12 บา้นค้าเจริญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 248 ตารางะมตร
61 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 94,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

สายข้างวดัค้าเจริญ ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 47.50  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่12 บา้นค้าเจริญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 190 ตารางะมตร
62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. เพื่อลดปญัหาน้้าทว่มขังภายใน ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ขนาด 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของครัวเรือนมีปญัหา เพื่อใหน้้้าได้รับการระบายอย่าง กองช่าง

ซอยลือพัฒนา หมู ่12 บา้นค้าเจริญ หมูบ่า้น  0.40  x 0.60 (ภายใน) ยาว 300เมตร. การทว่มขังของน้้าลดลง ทนัทว่งที

63 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอส. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์ 450,000 120,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ฟัสติกทค์อนกรีตหนา4 ซม. ปลอดภยัในการคมนาคม คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตรากวา้ง 5 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ถนนสายค้าเจริญ-ดงเค็ง ยาว468 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร

หมู ่12 บา้นค้าเจริญ ไม่น้อยกวา่ 2,340 ตารางะมตร

64 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอส. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์ - - 1,500,000 1,500,000 300,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ฟัสติกทค์อนกรีตหนา4 ซม. ปลอดภยัในการคมนาคม คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตรากวา้ง 6 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ถนนสายหวัขัว - ดงน้อย ยาว1,550 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกวา่ 9,300 ตารางะมตร

65 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง หมู ่6 20,000 -  - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC ปลอดภยัในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

66 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอส. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง เสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัสติกท์ - 400,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ฟัสติกทค์อนกรีตหนา ปลอดภยัในการคมนาคม คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตรากวา้ง 5 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ถนนสายค้าเจริญ-ดงเค็ง ยาว 310 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร

หมู ่12 บา้นค้าเจริญ ไม่น้อยกวา่ 1,550 ตารางะมตร
67 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอส. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์ - 500,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ฟัสติกทค์อนกรีต ปลอดภยัในการคมนาคม คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตรากวา้ง 6 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ ปลอดภยัในการคมนาคม

ถนนสายหวัขัว - ดงน้อย ยาว 414 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกวา่ 2,484 ตารางะมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเปน็สากล

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 100 เมตร -  - 36,000 - - จ้านวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กฟภ.กุดจับ

ซอยค้าโชติ ทั่วถึง ทั่วถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

หมู ่ 5    บา้นโสกแก กลางคืน

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 100 เมตร -  - 36,000 - - จ้านวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กฟภ.กุดจับ

ซอยตะเภานิน ทั่วถึง ทั่วถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

หมู ่ 5    บา้นโสกแก กลางคืน

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 100 เมตร -  - 36,000 - - จ้านวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กฟภ.กุดจับ

ซอยรุ่งแสง ทั่วถึง ทั่วถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

หมู ่ 5    บา้นโสกแก กลางคืน

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 25 เมตร -  - 12,000 - - จ้านวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กฟภ.กุดจับ

ซอยอูส้่าราญ ทั่วถึง ทั่วถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

หมู ่ 6    บา้นข่า กลางคืน

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ  100 เมตร -  - 36,000 - - จ้านวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กฟภ.กุดจับ

ซอยสามัคคีศรีชมชื่น 2 ทั่วถึง ทั่วถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

หมู ่ 6    บา้นข่า กลางคืน

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ  280 เมตร -  - 50,000 40,000 - จ้านวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กฟภ.กุดจับ

ซอยโอชารส ทั่วถึง ทั่วถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

หมู ่ 9    บา้นโนนเมือง กลางคืน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ  3,140 เมตร -  - 200,000 500,000 400,000 จ้านวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กฟภ.กุดจับ

ถนนค้าเจริญ - ดงเค็ง ทั่วถึง ทั่วถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

หมู ่ 12    บา้นค้าเจริญ กลางคืน

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใหม้ีแสงสวา่งทั่วถึง ลดอุบติัเหตุขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและบ้ารุงรักษา - - 50,000 26,000                 - ร้อยละของประชาชนที่ใช้ เกิดความปลอดภยัในชีวติ กฟภ.กุดจับ

ถนนทรายคลอง สร้างความปลอดภยัในชีวติและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายดับ เส้นทางสัญจรมีความปลอดภยั และทรัพย์สินของประชาชน

หมู ่ 1   บา้นเพีย ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการการติดต้ังไฟส่องสวา่ง

ประมาณ  1,000 เมตร

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใหม้ีแสงสวา่งทั่วถึง ลดอุบติัเหตุขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและบ้ารุงรักษา - - 50,000 50,000                 20,000 ร้อยละของประชาชนที่ใช้ เกิดความปลอดภยัในชีวติ กฟภ.กุดจับ

ถนนถนนเลียบคลองชลประทาน สร้างความปลอดภยัในชีวติและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายดับ เส้นทางสัญจรมีความปลอดภยั และทรัพย์สินของประชาชน

หมู ่ 1   บา้นเพีย ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการการติดต้ังไฟส่องสวา่ง

ประมาณ  1,470 เมตร

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใหม้ีแสงสวา่งทั่วถึง ลดอุบติัเหตุขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและบ้ารุงรักษา - - 60,000 - - ร้อยละของประชาชนที่ใช้ เกิดความปลอดภยัในชีวติ กฟภ.กุดจับ

ถนนโคกอีหลุบ สร้างความปลอดภยัในชีวติและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายดับ เส้นทางสัญจรมีความปลอดภยั และทรัพย์สินของประชาชน

หมู ่ 10   บา้นศรีวไิล ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการการติดต้ังไฟส่องสวา่ง

ประมาณ  700  เมตร

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใหม้ีแสงสวา่งทั่วถึง ลดอุบติัเหตุขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและบ้ารุงรักษา - - 50,000 50,000                 60,000 ร้อยละของประชาชนที่ใช้ เกิดความปลอดภยัในชีวติ กฟภ.กุดจับ

ถนนหนองครก สร้างความปลอดภยัในชีวติและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายดับ เส้นทางสัญจรมีความปลอดภยั และทรัพย์สินของประชาชน

หมู ่ 12   บา้นค้าเจริญ ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการการติดต้ังไฟส่องสวา่ง

ประมาณ  2,000  เมตร
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้้าโขง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการขยายผลหมูบ่า้นเศรษฐกิจ เพื่อน้อมน้าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ ทกุหมูบ่า้นในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครัวเรือนที่น้อมน้า มีการน้อมน้าเอาปรัชญาเศรษฐกิจส้านักปลัด

พอเพียง พอเพียงมาเปน็แนวทางด้าเนินชีวติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงมาเปน็แนวทางด้าเนินชีวติ

มาใช้ในการด้าเนินชีวติ

2 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธภิาพกลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มได้มีความรู้ ทกุหมูบ่า้นในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนสมาชิกที่ได้รับการ สมาชิกกลุ่มได้มีความรู้ ส้านักปลัด

อาชีพ ประสบการณ์  น้ามาใช้ในการ ฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึน้ ประสบการณ์  น้ามาใช้ในการ

ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ

3 โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ เพื่อใหป้ระชาชนในต้าบลได้ร่วม ประชาชนในต้าบลและ 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนประชาชนที่เข้า ประชาชนได้แสดงสินค้าหตัถกรรมส้านักปลัด

แสดงสินค้า หตัถกรรมพื้นบา้น ในอ้าเภอกุดจับ ร่วมแสดงและจ้าหน่าย พื้นบา้นและผลิตภณัฑ์การเกษตร 

การออกร้านจ้าหน่ายสินค้า OTOP สินค้าในงานเพิ่มมากขึน้

4 โครงการส่งเสริมองค์กรสตรี เพื่อใหส้ตรีมีรู้จักบทบาทของตัวเององค์กรสตรีในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของสตรีที่เข้า สตรีมีรู้จักบทบาทของตัวเอง ส้านักปลัด

มากขึน้ ร่วมกิจกรรม มากขึน้  

5 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุน่ เพื่อเสร้างความรักความสามัคดีในทกุครอบครัวในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของครัวเรือน ภายในครอบครัวมีความรู้ความ ส้านักปลัด

เข้มแข็ง ครอบครัว ใหม้ีความอบอุน่ เทศบาล มีความอบอุน่เพิ่มขึน้ สามัคคี และมีความอบอุน่

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ เพื่อใหผู้้สูงวยัมีสุขภาพกายที่ ผู้สูงวยัในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ใหผู้้สูงวยัมีสุขภาพกายที่ ส้านักปลัด

ผู้สูงอายุ  สมบรูณ์  และแข็งแรง มีสุขภาพดีขึน้ สมบรูณ์  และแข็งแรง

7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมในการ เพื่อสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมอผส.ในเขตเทศบาล 65,000 65,000 65,000 65,000 จ้านวนกิจกรรมของ กิจกรรมของ อผส.มีประสิทธภิาพส้านักปลัด

ปฏบิติังานของ อผส. ของกลุ่ม อผส.ใหม้ีประสิทธภิาพ อผส.มีประสิทธภิาพ มากขึน้

มากขึน้ มากขึน้
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหสั้งคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหสั้งคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิน่

  3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทยีน เพื่อสืบสานประเพณีหล่อเทยีนและทกุหมูบ่า้นในเขตเทศบาล 20,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนของประชาขน ประชาชนหนัมาใหค้วามสนใจท้า ส้านักปลัด

และถวายเทยีนพรรษา ถวายเทยีนพรรษา ที่เข้าร่วมงาน กิจกรรมวนัส้าคัญทางพระพุทธศาสนามากขึน้

2 โครงการจัดงานรดน้้าด้าหวั เพื่อสืบสานวฒันาธรรมประเพณี ทกุหมูบ่า้นในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาขน วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่อันดี ส้านักปลัด

วนัผู้สูงอายุ ทอ้งถิน่ใหค้งอยูสื่บไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม งามคงอยูสื่บไป

3 โครงการส่งทมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนประชาชน ทกุหมูบ่า้นในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน เยาวชนประชาชนได้ออกก้าลัง ส้านักปลัด

กีฬาประชาชน "กุดจับคัพ" ได้เล่นกีฬาหา่งไกลยาเสพติด ที่เข้าร่วมกิจกรรม และหา่งไกลยาเสพติด  

4 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อสนับสนุนใหเ้ด็กใช้เวลาวา่ง เด็ก  เยาวชน  ทกุคน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเยาวชนที่ สนับสนุนใหเ้ด็ก/เยาวชน ส้านักปลัด

ใหเ้กิดประโยชน์ ใน เขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ เพื่อน้อมน้าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครัวเรือนที่น้อมน้า มีการน้อมน้าเอาปรัชญาเศรษฐกิจส้านักปลัด

หรือพระราชเสาวณีย์ พอเพียงมาเปน็แนวทางด้าเนินชีวติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงมาเปน็แนวทางด้าเนินชีวติ

มาใช้ในการด้าเนินชีวติ

6 โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือพาย เพื่ออนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือพายใหค้งอยู่ทกุหมูบ่า้นในเขตเทศบาล 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนของประชาขน ประชาชนหนัมาใหค้วามสนใจท้า ส้านักปลัด

สืบไป ที่เข้าร่วมงาน เพื่ออนุรักษ์ประเพณีใหค้งอยูสื่บไป

7 อุดหนุนโครงการปฏบิติัธรรมวปิสันา เพื่ออุดหนุนการด้าเนินกิจกรรม วดัปา่เทพปญัญาราม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาขน หมูบ่า้นมีงบประมาณเพียง ส้านักปลัด

กรรมฐาน หมู ่8 ปฎบิติัธรรมของประชาชนในหมูบ่า้นหมู ่8 ที่เข้าร่วมงาน พอในการด้าเนินงาน  

8 อุดหนุนโครงการปฏบิติัธรรมวปิสันา เพื่ออุดหนุนการด้าเนินกิจกรรม วดัปา่วปิสันาชัยยาราม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาขน หมูบ่า้นมีงบประมาณเพียง ส้านักปลัด

กรรมฐานฯ หมู ่10 ปฎบิติัธรรมของประชาชนในหมูบ่า้นหมู ่10 ที่เข้าร่วมงาน พอในการด้าเนินงาน  

9 อุดหนุนโครงการปฏบิติัธรรมวปิสันา เพื่ออุดหนุนการด้าเนินกิจกรรม วดัค้าเจริญ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาขน หมูบ่า้นมีงบประมาณเพียง ส้านักปลัด

กรรมฐานฯ หมู ่12 ปฎบิติัธรรมของประชาชนในหมูบ่า้นหมู ่12 ที่เข้าร่วมงาน พอในการด้าเนินงาน  

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

10 โครงการอุดหนุนโครงการงานประเพณี เพื่ออุดหนุนการด้าเนินกิจกรรม หมู ่4 บา้นเดงน้อย 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาขน หมูบ่า้นมีงบประมาณเพียง ส้านักปลัด

บญุมหาชาติ (บญุผะเหวด) หมู ่4 งานบญุประเพณีบญุผะเหวดหมูบ่า้น ที่เข้าร่วมงาน พอในการด้าเนินงาน  

11 โครงการอุดหนุนโครงการงานประเพณี เพื่ออุดหนุนการด้าเนินกิจกรรม หมู ่5 บา้นโสกแก 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาขน หมูบ่า้นมีงบประมาณเพียง ส้านักปลัด

บญุมหาชาติ (บญุผะเหวด) หมู ่5 งานบญุประเพณีบญุผะเหวดหมูบ่า้น ที่เข้าร่วมงาน พอในการด้าเนินงาน  

12 โครงการอุดหนุนโครงการงานประเพณี เพื่ออุดหนุนการด้าเนินกิจกรรม หมู ่ 6 บา้นข่า 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาขน หมูบ่า้นมีงบประมาณเพียง ส้านักปลัด

บญุมหาชาติ  (บญุผะเหวด) หมู ่6 งานบญุประเพณีบญุผะเหวดหมูบ่า้น ที่เข้าร่วมงาน พอในการด้าเนินงาน  

13 โครงการสู่ขวญับา้นสู่ขวญัเมืองอุดรธานี เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม ประชาชนในเขตเทศบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงาน ประชาชนได้สืบสานพิธกีรรม ส้านักปลัด

อันดีงาม  

14 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบา้นข่า เพื่อใหน้ักเรียนได้ปฏบิติัธรรม ครู/นักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนนักเรียนที่เข้า นักเรียนได้ปฏบิติัธรรม ส้านักปลัด

เข้าวดัปฏบิติัในธรรมพรรษา สวดมนต์ ท้าวตัรเช้า เย็น ในหว้ง โรงเรียนบา้นข่า หมู ่6 ร่วมกิจกรรมมีศักยภาพ หว้งเทศกาลเข้าพรรษาและได้  

 เทศกาลเข้าพรรษาและศึกษาดูงาน เพิ่มมากขึน้ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

15 โครงการอุดหนุนโรงเรียนอบรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กครู/นักเรียน 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนนักเรียนที่เข้า โรงเรียนประถมศึกษาในเขต ส้านักปลัด

คุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน และทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมะโรงเรียนบา้นโสกแก ร่วมกิจกรรมมีศักยภาพ ทต.  มีงบประมาณเพียงพอ  

 ค้าเจริญ หมู ่12 เพิ่มมากขึน้

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหสั้งคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหสั้งคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิน่

  3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาม เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนใหน้ักเรียนโรงเรียนบา้นดงน้อย 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนเด็กนักเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริมการ ส้านักปลัด

หลักเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบา้นดงน้อย ใช้แนวทางเศรษฐกิจเพียงพอใน หมู ่4 มีความรู้ความเข้าใจใน ด้าเนินชีวติตามแนวทาง  

หมู ่4 สถานศึกษาและในชีวติประจ้าวนั ระบบเศรษฐกิจฯดีขึน้ เศรษฐกิจพอเพีย

2 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีครูช่วยสอน โรงเรียน 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนนักเรียนมีศักยภาพ เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอนเปน็ ส้านักปลัด

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา(ครูช่วยสอน) เปน็การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบา้นดงน้อย หมู ่4 เพิ่มมากขึน้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนบา้นดงน้อย หมู ่4  
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

3 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีครูช่วยสอน โรงเรียน 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนนักเรียนมีศักยภาพ เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอนเปน็ ส้านักปลัด

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา(ครูช่วยสอน) 

โรงเรียนบา้นโสกแกค้าเจริญ

เปน็การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบา้นโสกแกค้าเจริญ หมู ่12 เพิ่มมากขึน้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีครูช่วยสอน โรงเรียน 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนนักเรียนมีศักยภาพ เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอนเปน็ ส้านักปลัด

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา(ครูช่วยสอน) 

โรงเรียนบา้นข่า หมู ่6

เปน็การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบา้นข่า หมู ่6 เพิ่มมากขึน้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัส้าหรับ เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวนัใหก้ับโรงเรียน 250,000 260,000 270,000 280,000 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ส้านักปลัด

โรงเรียนบา้นดงน้อย หมู ่4 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลบา้นดงน้อย หมู ่4 รับอาหารกลางวนั สพฐ.มีอาหารกลางวนัเพียงพอ  

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัส้าหรับ เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวนัใหก้ับโรงเรียน 470,000 480,000 490,000 500,000 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ส้านักปลัด

โรงเรียนบา้นโสกแกค้าเจริญ  หมู ่12 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลบา้นโสกแกค้าเจริญ หมู ่12 รับอาหารกลางวนั สพฐ.มีอาหารกลางวนัเพียงพอ  

7 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัส้าหรับ เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวนัใหก้ับโรงเรียน 230,000 250,000 270,000 300,000 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ส้านักปลัด

โรงเรียนบา้นข่า หมู ่6  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลบา้นข่า หมู ่6 รับอาหารกลางวนั สพฐ.มีอาหารกลางวนัเพียงพอ  

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ใหม้ศูีนย์พัฒนาเด็กเล็ก 800,000 850,000 900,000 950,000 จ้านวนเด็กนักเรียน ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ใหม้ี ส้านักปลัด

บริหารการศึกษา การด้าเนินงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีพัฒนาการดีขึน้ การด้าเนินงานที่มีคุณภาพได้  

9 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับ เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหก้ับ โรงเรียน สังกัด สพฐ.3แหง่ 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ส้านักปลัด

โรงเรียน สังกัด สพฐ.  และ ศพด. ภายใน

เขตเทศบาล

โรงเรียน ในเขตเทศบาล รับอาหารเสริมนม สพฐ.มีอาหารเสริม(นม)เพียงพอ  

10 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับ เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหก้ับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดั 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดัฯ ส้านักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน  2  แหง่ รับอาหารเสริมนม มีอาหารเสริม(นม)เพียงพอ  

ในเขตเทศบาล
11 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของผู้ปกครอง ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายของ ส้านักปลัด

แก่ผู้ปกครองได้ทราบ และถือปฏบิติัเทศบาลต้าบลเมืองเพีย ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี สถานศึกษา  

ความเข้าใจในนโยบายมากขึน้

12 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด. เพื่อส่งเสริมการออกก้าลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนนักเรียนที่เข้า ส่งเสริมการออกก้าลังกาย ส้านักปลัด

โดยใช้กีฬาเปน็ส่ือ เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ร่วมกิจกรรมมีสุขภาพ โดยใช้กีฬาเปน็ส่ือ  

ดีขึน้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

13 โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนของชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กมีพัฒนาแรงจูงใจ ส้านักปลัด

ชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุน เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ที่เข้าร่วมกิจกรรม ใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะเข้ารับการศึกษา  

การด้าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในระดับที่สูงขึน้ต่อไป

14 โครงการประเมินคุณภาพภายใน ศพด. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนของเด็กที่จบการ ศพด.ได้รับพัฒนา ส้านักปลัด

ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ศึกษาที่มีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ  

ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต้าบลเมืองเพีย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความพึงพอใจของเด็กและ เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมส้านักปลัด

เด็กและเยาวชนในขตเทศบาล เยาวชนที่เข้าร่วมงาน และพัฒนาจากกิจกรรมที่ทาง  

เทศบาลจัดให้

16 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นเพื่อพัฒนาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการในเด็กปฐมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 500,000 400,000 300,000 200,000 จ้านวนของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมี ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส้านักปลัด

เด็กปฐมวยั วยัโดยใช้เคร่ืองเล่นเปน็ส่ือ เทศบาลต้าบลเมืองเพีย พัฒนาการดีขึน้ โดยใช้เคร่ืองเล่นเปน็ส่ือ  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหสั้งคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหสั้งคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิน่

  3.3 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายุ  ผู้สูงอายในเขต 5,700,000 6,200,000 6,700,000 7,000,000 ร้อยละของผู้ได้รับการ ผู้สูงอายุ  ได้รับสวสัดิการต่าง ๆ ส้านักปลัด

ได้รับสวสัดิการต่างๆ ครบถ้วน เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ช่วยเหลือมีชีวติที่ดีขึน้  อย่างครบถ้วน  

2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อใหค้นพิการ  คนพิการในเขต 1,500,000 1,596,000 1,692,000 1,800,000 ร้อยละของผู้ได้รับการ คนพิการ ได้รับสวสัดิการต่างๆ ส้านักปลัด

ได้รับสวสัดิการต่างๆ ครบถ้วน เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ช่วยเหลือมีชีวติที่ดีขึน้  อย่างครบถ้วน  

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อให ้  ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต 192,000 222,000 252,000 270,000 ร้อยละของผู้ได้รับการ ผู้ปว่ยเอดส์ ได้รับสวสัดิการต่างๆ ส้านักปลัด

ผู้ปว่ยเอดส์ ได้รับสวสัดิการต่างๆ ครบถ้วน เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ช่วยเหลือมีชีวติที่ดีขึน้  อย่างครบถ้วน  
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหสั้งคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหสั้งคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิน่

  3.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ศพด. เพื่อใหเ้ด็กมีสถานที่รับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด - - 120,000 - - ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและ ส้านักปลัด

เทศบาลต้าบลเมืองเพีย (บา้นข่า) ที่สะอาดและเปน็สัดส่วน เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ผู้ยากจนมีชีวติความเปน็อยูดี่ขึน้ ประชาชนมีที่อยูอ่าศัยมัน่คง

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหสั้งคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหสั้งคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิน่

  3.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการบา้นทอ้งถิน่ไทยเทดิไทอ้งค์ราชัน เพื่อช่วยเหลือด้านที่อยูอ่าศัยแก่ผู้ด้อยปลีะไม่น้อยกวา่ 1 หลัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและ ส้านักปลัด

หรือซ่อมแซมปรับปรุงบา้น โอกาส ผู้ยากจน และประชาชน  ผู้ยากจนมีชีวติความเปน็อยูดี่ขึน้ ประชาชนมีที่อยูอ่าศัยมัน่คง
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งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติ ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 6 การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบยีบสังคม  ความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สิน

  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อเปน็ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถดับเพลิง 432,000 432,000 432,000 432,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับ ส้านักปลัด

พนักงานขับรถดับเพลิงและพนักงานดับเพลิง ปฏบิติังานขับรถดับเพลิงและพนักงานดับเพลิงพนักงานดับเพลิง ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ ความช่วยเหลืออย่างทนัทว่งที

2 โครงการกิจกรรมวนัสถาปนาอาสาสมัคร เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ อปพร. ทต.เมืองเพีย 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนอาสาสมัครมี อปพร. มีศักยภาพเพิ่มมากขึน้ ส้านักปลัด

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน และใหค้วามส้าคัญกับ อปพร. ศักยภาพเพิ่มขึน้

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อปพร.ศูนย์ อปพร.ทต.เมืองเพีย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนอาสาสมัครมี อปพร. มีศักยภาพเพิ่มมากขึน้ ส้านักปลัด

สมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน และประสบการณ์จริงนอกสถานที1่  แหง่ ศักยภาพเพิ่มขึน้ และมีประสบการณ์จากการ

ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย จากการสังเกตการณ์ สังเกตการณ์นอกพื้นที่

4 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดทกุหมูบ่า้นในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนประชาชนที่ได้รับ ปญัหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ส้านักปลัด

ยาเสพติด ภายในเขตเทศบาลต้าบลเมืองเพีย ความปลอดภยั ในพื้นที่ต้าบลเมืองเพียลดลง

5 โครงการปอ้งกันและบรรเทา เพื่อสนับสนุนใหค้วามช่วยเหลือ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ สนับสนุนใหค้วามช่วยเหลือ ส้านักปลัด

สาธารณภยั ผู้ประสบภยัภบิติัต่างๆที่เกิดขึน้ ของผู้ได้รับการช่วยเหลือ ผู้ประสบภยัภบิติัต่างๆที่เกิดขึน้

6 โครงการปกปอ้งและเทดิทนูสถาบนั เพื่อใหป้ระชาชนได้แสดงออกถึงความประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาขน ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักส้านักปลัด

ส้าคัญของชาติ จงรักภกัดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัริตย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ภกัดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัริตย์ 

7 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง เพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเหนุในช่วงประชาชน 60,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนอุบติัเหตุช่วงเทศกาลวนัส้าคัญ ประชาชนมีความปลอดภยัจาก ส้านักปลัด

ถนนช่วงเทศกาลวนัส้าคัญ เทศกาลวนัส้าคัญ ลดลง อุบติัเหตุช่วงเทศกาล  
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติ ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 6 การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบยีบสังคม  ความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สิน

  4.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอดุหนุนกองทุนแม่ของ เพื่อใหก้องทนุแม่ของแผ่นดินมี กองทนุแม่ของแผ่นดิน 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ที่มีปญัหาเร่ือง กองทนุฯ มีความเข้มแข็ง มี ส้านักปลัด

แผ่นดิน หมู ่6  บ้านขา่ ความเข้มแข็งมีงบประมาณเพียงพอหมู ่6  บา้นข่า ยาเสพติดในชุมชนลดลง งบประมาณเพียงพอ

2 โครงการอดุหนุนโครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื่อสนับสนุนการปอ้งกันและ อุดหนุนใหก้ับ 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้ติดยาเสพติด ปญัหายาเสพติดภายในโรงเรียน ส้านักปลัด

ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู ่4 แก้ไขปญัหายาเสพติดของโรงเรียนโรงเรียนบา้นดงน้อย ลดลง ได้รับการแก้ไขปอ้งกัน

3 โครงการอดุหนุนโครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื่อสนับสนุนการปอ้งกันและ อุดหนุนใหก้ับ 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้ติดยาเสพติด ปญัหายาเสพติดภายในโรงเรียน ส้านักปลัด

ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู ่5 แก้ไขปญัหายาเสพติดของโรงเรียนโรงเรียนบา้นโสกแก ลดลง ได้รับการแก้ไขปอ้งกัน

ค้าเจริญ

4 โครงการอดุหนุนโครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื่อสนับสนุนการปอ้งกันและ อุดหนุนใหก้ับ 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้ติดยาเสพติด ปญัหายาเสพติดภายในโรงเรียน ส้านักปลัด

ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู ่6 แก้ไขปญัหายาเสพติดของโรงเรียนโรงเรียนบา้นข่า ลดลง ได้รับการแก้ไขปอ้งกัน
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติ ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหสั้งคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  5.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนจัดเก็บขยะ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ในการ ทกุหมูบ่า้นในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีความรู้ในการ ส้านักปลัด

และคัดแยกขยะ และส่ิงปฏกิูลใน คัดแยกขยะ  ก่อนจะน้าไปทิ้ง ที่เข้าร่วมโครงการ คัดแยกขยะ  ก่อนจะน้าไปทิ้ง

ชุมชน

2 โครงการอบรมการประดิษฐ์ของ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ในการ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีความรู้ในการ ส้านักปลัด

เหลือใช้ใหเ้กิดมูลค่า น้าของเหลือใช้มาประดิษฐ์มาใช้ ที่เข้าร่วมโครงการ น้าของเหลือใช้มาประดิษฐ์  

ใหม่ได้ มาใช้ใหม่ได้

  5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อเปน็ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่กูช้ีพ-กูภ้ยั 348,000 348,000 348,000 348,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับ ส้านักปลัด

เจ้าหน้าที่ปฏบิติังานหน่วยการแพทย์ ผู้ปฏบิติังานกูช้ีพ-กูภ้ยั 1669 เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ ความช่วยเหลืออย่างทนัทว่งที

ฉุกเฉิน 1669

2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่อด้าเนินการพ่นหมอกควนัก้าจัดทกุหมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนปลอดภยัจากโรค ส้านักปลัด

ไข้เลือดออก ยุงและพาหะน้าโรคไข้เลือดออก ในเขต ทต.เมืองเพีย ที่เปน็ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก

ลดลง
3 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ เพื่อเปน็ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์สุขภาพ 84,000                 84,000                 84,000                 84,000                  จ้านวนผู้มาใช้บริการ ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับ ส้านักปลัด

ประจ้าศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์สุขภาพต้าบล หมู ่ 6 มีความพึงพอใจ การช่วยเหลือเบี้องต้นอย่าง  

ทนัทว่งท ี

4 โครงการจ้างเหมาดัดแปลงรถยนต์บรรทกุ เพื่อปรับปรุงรถบรรทกุขยะใหม้ี 1 คัน 500,000               จ้านวนขยะที่จัดเก็บได้ ชุมชนในเขตเทศบาลมีความ ส้านักปลัด

ขยะแบบเปดิข้างเททา้ย ประสิทธภิาพมากขึน้ ต่อเดือน สะอาดเรียบร้อย

5 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันใหสุ้นัขและแมวฉีดวคัซีนปอ้งกันและควบคุมโรค 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนสุนัขและแมว สุนัขและแมวมีสุขภาพดี ส้านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบา้ พิษสุนัขบา้ ส้ารวจข้อมูลประชากร ไม่เปน็โรคพิษสุนัขบา้ ไม่เปน็โรคพิษสุนัขบา้  

สุนัขและแมว ในเขตเทศบาล ประชาชนหา่งไกลจากโรค

พิษสุนัขบา้
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

6 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ส้านักปลัด

พระราชประสงค์ หมู ่1 ได้รับการดูแลเบื้องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งเรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  

7 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู ่1 มีสุขภาพประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบรูณ์แข็งเรง ได้รับสารไอโอดีนจ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งเรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู ่1 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

8 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อใหแ้ม่และเด็กในหมู ่1 มีสุขภาพประชาชน จ้านวน  60  คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื้นที่ แม่และเด็กมีสุขภาพสมบรูณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งเรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู ่1

9 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ส้านักปลัด

พระราชประสงค์  หมู ่2 ได้รับการดูแลเบื้องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งเรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  

10 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู ่2 มีสุขภาพประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบรูณ์แข็งเรง ได้รับสารไอโอดีนจ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งเรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู ่2 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

11 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อใหแ้ม่และเด็กในหมู ่2 มีสุขภาพประชาชน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื้นที่ แม่และเด็กมีสุขภาพสมบรูณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบรูณ์แข็งเรง จ้านวน 60 คน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งเรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู ่2

12 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ส้านักปลัด

พระราชประสงค์ หมู ่4 ได้รับการดูแลเบื้องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งเรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  
13 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู ่ 4 มีสุขภาพประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนจ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู ่4 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

14 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อใหแ้ม่และเด็กในหมู ่4 มีสุขภาพประชาชน จ้านวน  60 คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื้นที่ แม่และเด็กมีสุขภาพสมบรูณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู ่4
15 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ส้านักปลัด

พระราชประสงค์ หมู ่5 ได้รับการดูแลเบื้องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  

16 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู ่ 5 มีสุขภาพประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนจ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งเรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู ่5 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน
17 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อใหแ้ม่และเด็กในหมู ่5 มีสุขภาพประชาชน จ้านวน 60 คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื้นที่ แม่และเด็กมีสุขภาพสมบรูณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู ่5

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

18 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ส้านักปลัด

พระราชประสงค์  หมู ่6 ได้รับการดูแลเบื้องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  

19 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู ่ 6  มีสุขภาพประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนจ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู ่6 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

20 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อใหแ้ม่และเด็กในหมู ่6 มีสุขภาพประชาชน จ้านวน     คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื้นที่ แม่และเด็กมีสุขภาพสมบรูณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู ่6

21 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ส้านักปลัด

พระราชประสงค์ หมู ่8 ได้รับการดูแลเบื้องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  

22 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู ่ 8 มีสุขภาพประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนจ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู ่8 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

23 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อใหแ้ม่และเด็กในหมู ่8 มีสุขภาพประชาชน จ้านวน  60 คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื้นที่ แม่และเด็กมีสุขภาพสมบรูณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู ่8

24 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ส้านักปลัด

พระราชประสงค์  หมู ่9 ได้รับการดูแลเบื้องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  

25 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู ่ 9 มีสุขภาพประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนจ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู ่9 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

26 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อใหแ้ม่และเด็กในหมู ่9 มีสุขภาพประชาชน จ้านวน 60  คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื้นที่ แม่และเด็กมีสุขภาพสมบรูณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู ่9

27 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ส้านักปลัด

พระราชประสงค์ หมู ่10 ได้รับการดูแลเบื้องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

(KPI) ที่รับผิดชอบ

28 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู ่ 10 มีสุขภาพประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนจ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู ่10 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

29 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อใหแ้ม่และเด็กในหมู ่10 มีสุขภาพประชาชน จ้านวน 60   คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื้นที่ แม่และเด็กมีสุขภาพสมบรูณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู ่10

30 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอบรมแกนน้าสุขภาพ
6,000 6,000 6,500 6,500 6,500

จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่
ส้านักปลัด

พระราชประสงค์ หมู ่11 ได้รับการดูแลเบื้องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  

31 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู ่ 11 มีสุขภาพประชาชน
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนจ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู ่11 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

32 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อใหแ้ม่และเด็กในหมู ่11 มีสุขภาพประชาชน จ้านวน 60 คน
6,000 6,000 6,500 6,500 6,500

จ้านวนแม่และเด็กในพื้นที่ แม่และเด็กมีสุขภาพสมบรูณ์
ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู ่11

33 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอบรมแกนน้าสุขภาพ
6,000 6,000 6,500 6,500 6,500

จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่
ส้านักปลัด

พระราชประสงค์  หมู ่12 ได้รับการดูแลเบื้องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  

34 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู ่ 12 มีสุขภาพประชาชน
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

จ้านวนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนจ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู ่12 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

35 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อใหแ้ม่และเด็กในหมู ่12 มีสุขภาพประชาชน จ้านวน 60  คน
6,000 6,000 6,500 6,500 6,500

จ้านวนแม่และเด็กในพื้นที่ แม่และเด็กมีสุขภาพสมบรูณ์
ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบรูณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู ่12
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติ ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหสั้งคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  5.3 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนกองทนุ เพื่อใหง้านกองทนุหลักประกัน กองทนุหลักประกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนประชาชน งานกองทนุหลักประกัน ส้านักปลัด

หลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ สุขภาพมีประสิทธภิาพในการ สุขภาพระดับทอ้งถิน่ ที่ได้รับการบริการ สุขภาพมีประสิทธภิาพในการ  

หรือทอ้งถิน่เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ปฏบิติังาน มีความพึงพอใจ ปฏบิติังานได้  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

  6.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการทอ้งถิน่ไทย รวมใจภกัด์ิ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ใหอุ้ดรสมบรูณ์ทกุหมูบ่า้นในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนปา่ไม้ที่เพิ่มขึน้ ปา่ไม้มีความอุดมสมบรูณ์คืน ส้านักปลัด

รักษ์พื้นที่สีเขียว คืนความสมดุลใหก้ับธรรมชาติ ในพื้นที่เทศบาล ความสมดุลใหก้ับธรรมชาติ

2 โครงการปรับปรุงทศันียภาพ เพื่อใหเ้กิดความสวยงามร่มร่ืน พื้นที่สาธารณะในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนประชาชน ถนนสองข้างทางเกิดความสวยงามส้านักปลัด

ต้าบลเมืองเพีย เปน็ระเบยีบเรียบร้อย เทศบาล  ที่มีความพึงพอใจ ร่มเย็นเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 6.การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติ ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 7 ด้านบริหารจัดการแบบบรูณาการ

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมือง  การปกครองและการบริหาร

  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบคุลากร เพื่อใหผู้้บริหาร   สมาชิกสภา  และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 250,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร   สมาชิกสภา  และ ส้านักปลัด

ของเทศบาล เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แลกเปล่ียน พนักงานเจ้าหน้าที่ โครงการมีศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ 

นวตัถกรรมมาใช้ในการปฏบิติั เทศบาลหรือหน่วยงาน เพิ่มมากขึน้ แลกเปล่ียนนวตัถกรรมน้า

 หน้าที่ใหม้ีประสิทธภิาพ ที่เกีย่วข้อง มาใช้ในการปฏบิติัหน้าที่ใหม้ี

ประสิทธภิาพ

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ ส้านักปลัด

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานมีพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล โครงการ พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรม

และพนักงานเทศบาล คุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิติังานและเยาวชนประชาชน จริยธรรมในการปฏบิติังาน

3 โครงการส่งเสริมประชาชนในเร่ือง เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้จัก ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนรู้จักการปกครอง ส้านักปลัด

ประชาธปิไตย และหลักธรรมาภบิาล การปกครองระบอบประชาธปิไตย โครงการ ในระบอบประชาธปิไตย

การเมืองการปกครอง มากขึน้ มากขึน้

5 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิน่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังฯค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ 500,000 500,000 50,000 50,000 จ้านวนประชาชน การด้าเนินการเลือกต้ังฯ เปน็ไป ส้านักปลัด

และสมาชิกสภาทอ้งถิน่ กรณีครบวาระหรือต้าแหน่งวา่ง เลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภา ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง ด้วยความเรียบร้อย ตามระยะ

เทศบาลต้าบลเมืองพีย เวลาที่กฎหมายก้าหนด

8 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ้างเหมาบริการต่างๆ 175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละของประชาชน เทศบาลปฏบิติังานส้าเร็จตาม ส้านักปลัด

ตามอ้านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามอ้านาจหน้าที่ ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ อ้านาจหน้าที่ที่ก้าหนดไว้

9 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโน เพื่อใหก้ารบริการประชาชนมีความจ้านวน 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน การบริการประชาชนสะดวกรวมเร็วส้านักปลัด

โลยีสารสนเทศ รวดเร็ว มีประสิทธภิาพมากขึน้ ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ มีประสิทธภิาพมากขึน้
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

10 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วม อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส้านักปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ

กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ อ้าเภอกุดจับ ช่วยเหลือประชาชนของ

อปท.ในอ้าเภอกุดจับ 1 แหง่  

11 โครงการปรับปรุงหอ้งน้้าส้านักงาน เพื่อปรับปรุงหอ้งน้้าส้านักงาน ค่าปรับปรุงหอ้งน้้าส้านักงานเทศบาล 50,000 - - - ร้อยละหรือจ้านวนของผู้ใช้ เพื่อใหม้ีหอ้งน้้าที่สะอาด ส้านักปลัด

เทศบาลต้าบลเมืองเพีย เทศบาลต้าบลเมืองเพียให้ ต้าบลเมืองเพีย จ้านวน 1 หลัง ขนาด 3*6 เมตร บริการหอ้งน้้าได้รับความพึง ปลอดภยัและมัน่คงแข็งแรง

สะอาดและมัน่คงแข็งแรง หรือคิดเปน็พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 18 ตารางเมตร พอใจเพิ่มมากขึน้
โดยเปน็งานปรุงภายในหอ้งน้้า และงานปรับปรุง

ภายนอกหอ้งน้้า
12 โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงาน เพื่อปรับปรุงอาคารส้านักงาน ค่าปรับปรุงอาคารส้านักงานเทศบาล - 1,000,000 - - ร้อยละหรือจ้านวนของผู้ใช้ เพื่อใหม้ีอาคารส้านักงานที่เพียง ส้านักปลัด

เทศบาลต้าบลเมืองเพีย เทศบาลต้าบลเมืองเพียให้ ต้าบลเมืองเพีย บริการหอ้งน้้าได้รับความพึง พอและมัน่คงแข็งแรง
เพียงพอต่อการใช้งาน พอใจเพิ่มมากขึน้

13 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัด เพื่อเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเข้า ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชน เปดิโอกาสใหป้ระชาชนเข้า ส้านักปลัด

ท้าแผนพัฒนาทอ้งถิน่หรือจัดท้าและ มามีส่วนร่วมในการพัฒนาต้าบล ที่เข้าร่วมโครงการ มามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน ต้าบล
14 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อเปน็ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน 72,000 72,000 72,000 72,000 จ้านวนรายได้ที่เพิ่มขึน้ เทศบาลมีรายได้ที่จัดเก็บเอง กองคลัง

เจ้าหน้าที่ปฏบิติังานจัดเก็บค่าน้้าประปา ผู้ปฏบิติังานจัดเก็บค่าน้้าประปา จัดเก็บค่าน้้าประปาภายในเขตเทศบาล ของเทศบาล เพิ่มมากขึน้
15 โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานธรุการ เพื่อเปน็ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยงานธรุการ 96,000 96,000 96,000 96,000 ร้อยละของประชาชน กองคลังมีเจ้าหน้าที่ช่วยปฏบิติั กองคลัง

กองคลัง ผู้ปฏบิติังานด้านธรุการกองคลัง กองคลัง ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ งานด้านธรุการ

16 โครงการจัดท้าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี ให้ ปรับปรุงแผนที่ภาษี 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนรายได้ที่เพิ่มขึน้ เทศบาลมีรายได้ที่จัดเก็บเอง กองคลัง

รวดเร็ว มีประสิทธภิาพมากขึน้ ของเทศบาล เพิ่มมากขึน้
17 โครงการส้ารวจความต้องการและความพงึพอ เพื่อส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประชาชนผู้รับบริการ 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนผู้รับบริการมีความพงึพอใจมากขึน้ การท้างานของพนักงานเทศบาลมส้ีานักปลัด

ใจในการใหบ้ริการประชาชน จากเทศบาลต้าบลเมืองเพีย ประสิทธภิาพมากขึน้
18 โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีบริการเคล่ือนที่ เพื่ออ้านวยความสะดวกใหก้ับผู้ช้าระภาษีประชาชนผู้ช้าระภาษี 10,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนรายได้ที่เพิ่มขึน้ เทศบาลมีรายได้ที่จัดเก็บเอง กองคลัง

ของเทศบาล เพิ่มมากขึน้
19 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท้างานให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบา 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละร้อยของผู้เข้ารับการอบรม ผู้เขา้รับการฝึกอบรมยดึหลัก ส้านักปลัด

ผู้บริหาร สมาชกิสภา และพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สท.และพนักงานเทศบาล หรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง มีศักยภาพมากขึน้ คุณธรรมจริยธรรมมาใชใ้นการท้างาน

7.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นค่ากอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 250,000 - - กองชา่ง

พร้อมวางรางระบายน้้าส้าเร็จรูป ภายใน ขนาด 234 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบาย

ส้านักงานเทศบาลต้าบลเมืองเพยี น้้าส้าเร็จรูป ขนาด 0.30*0.30 เมตร (ภายนอก)

ยาว 10 เมตร พร้อมบ่อพกั จ้านวน 4 บ่อ  

บริเวณส้านักงานเทศบาลต้าบล

เมืองเพยี มีความสะอาด สวยงาม 

ปลอดภยั ลดปัญหาน้้าท่วมขงั

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่ออดุหนุนศูนย ์ปฏบิัติการร่วมใน

การ ชว่ยเหลือประชาชน ของ

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ ระดับ

 อ้าเภอ ทั้งนี ้เพื่อ เป็นไปตาม

นโยบาย จังหวดั 

กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล

รอ้ยละ ของ อปท. ที่

ใช ้สถานทีก่ลางใน 

การประสานงาน เพือ่

อ านวย ความสะดวก 

และชว่ยเหลอื 

ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณส้านักงาน

เทศบาลต้าบลเมืองเพยีให้

เหมาะสม สวยงาม และปลอดภยั

ร้อยละของประชาชนที่มาใชบ้ริการมี

ความพงึพอใจ
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มีสถานที่กลางในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร การให้

ค้าปรึกษาการรวบรวม

กฎหมายระเบยีบและข้อมูล

เกีย่วกับการใหค้วามช่วยเหลือ

ประชาชน



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ 6.การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติ ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 7 ด้านบริหารจัดการแบบบรูณาการ

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง  การปกครองและการบริหาร

  7.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ้างเหมาบริการต่างๆ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชน เทศบาลปฏบิติังานส้าเร็จตาม กองช่าง

ตามอ้านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามอ้านาจหน้าที่ ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ อ้านาจหน้าที่ที่ก้าหนดไว้

2 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อเปน็ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน 84,000 84,000 84,000 84,000 จ้านวนรายได้ที่เพิ่มขึน้ เทศบาลมีรายได้ที่จัดเก็บเอง กองช่าง

เจ้าหน้าที่ปฏบิติังานดูแลระบบประปา ผู้ปฏบิติังานดูแลระบบประปา ดูแลระบบประปา ของเทศบาล เพิ่มมากขึน้

3 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อเปน็ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน 84,000 84,000 84,000 84,000 จ้านวนรายได้ที่เพิ่มขึน้ เทศบาลมีรายได้ที่จัดเก็บเอง กองช่าง

เจ้าหน้าที่ปฏบิติัซ่อมแซมระบบประปา ผู้ปฏบิติังานซ่อมแซมระบบประปาซ่อมแซมระบบประปา ของเทศบาล เพิ่มมากขึน้

ไฟฟ้า ไฟฟ้า ไฟฟ้า

4 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อเปน็ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน 84,000 84,000 84,000 84,000 ร้อยละของประชาชน เทศบาลปฏบิติังานส้าเร็จตาม กองช่าง

เจ้าหน้าที่ปฏบิติังานช่างส้ารวจ ผู้ปฏบิติังานช่างส้ารวจ ช่างส้ารวจ ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ อ้านาจหน้าที่ที่ก้าหนดไว้

5 ค่าธรรมเนียมในการปฏบิติังาน เพื่อเปน็ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบจ้างเหมาบริการต่างๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน เทศบาลปฏบิติังานส้าเร็จตาม กองช่าง

คุณภาพน้้าดิบฯ  ค่าถ่ายแบบแปลนฯตามอ้านาจหน้าที่ ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ อ้านาจหน้าที่ที่ก้าหนดไว้

และค่าธรรมเนียมอืน่ๆ

6 ค่ารังวดัที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อเปน็ค่าธรรมเนียมในการรังวดัที่ค่าธรรมเนียม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน เทศบาลปฏบิติังานส้าเร็จตาม กองช่าง

ดินสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตามอ้านาจหน้าที่ ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ อ้านาจหน้าที่ที่ก้าหนดไว้

ต้าบลเมืองเพีย

7 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายใหแ้ก่เอกชนเพื่อเปน็ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จ้างออกแบบและควบคุม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน เทศบาลปฏบิติังานส้าเร็จตาม กองช่าง

นิติบคุคล หรือบคุคลภายนอกเพื่อใหไ้ด้มา ที่จ่ายใหแ้ก่เอกชนนิติบคุคล หรือ งาน ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ อ้านาจหน้าที่ที่ก้าหนดไว้

ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง บคุคลภายนอกเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

1.3  แผนงานการเกษตร
รวมยุทธศาสตร์ที ่1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2.2  แผนงานการเกษตร
รวมยุทธศาสตร์ที ่2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม วัฒนธรรม

    และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3.3  แผนงานงบกลาง

3.4  แผนงานการศึกษา

3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมยุทธศาสตร์ที ่3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปี  2565
ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

                                                                                                          '-86-

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รวม  5  ปี



ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบ

  เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย

    ในชวีิตและทรัพย์สิน

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

รวมยุทธศาสตร์ที ่4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข

5.2  แผนงานเคหะและชุมชน

5.3  แผนงานงบกลาง

รวมยุทธศาสตร์ที ่5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม

6.1  แผนงานการเกษตร 0 0

6.2  แผนงานการเคหะและชุมชน

รวมยุทธศาสตร์ที ่6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565
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รวม  5  ปี



ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

     และการบริหารจัดการ

7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7.3  แผนงานการศึกษา

7.4  แผนงานสาธารณสุข

7.5  แผนงานการเคหะและชุมชน

7.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมยุทธศาสตร์ที ่7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. ยทุธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

8.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0

รวมยุทธศาสตร์ที ่8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปี  2565
ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564
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รวม  5  ปี





แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาระหวา่งต าบล ถนนลาดยาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ปญัหาความเดือดร้อยของ ประชาชนมีถนนที่มัน่คง อบจ.อุดรธานี

สายศรีวไิล-โคกสะอาด เปน็ไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 1 สาย ประชาชนลดลง ปลอดภยัในการคมนาคม

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาระหวา่งต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปญัหาความเดือดร้อยของ ประชาชนมีถนนที่มัน่คง อบจ.อุดรธานี

สายบา้นข่า-บา้นกาน เปน็ไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 1 สาย ประชาชนลดลง ปลอดภยัในการคมนาคม

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาระหวา่งต าบล ถนนลาดยาง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปญัหาความเดือดร้อยของ ประชาชนมีถนนที่มัน่คง อบจ.อุดรธานี

สายบา้นเพีย-บา้นผักกาดย่า เปน็ไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 1 สาย ประชาชนลดลง ปลอดภยัในการคมนาคม

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาระหวา่งต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ปญัหาความเดือดร้อยของ ประชาชนมีถนนที่มัน่คง อบจ.อุดรธานี

สายบา้นค าเจริญ-บา้นโคกสะอาด เปน็ไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 1 สาย ประชาชนลดลง ปลอดภยัในการคมนาคม

5 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาระหวา่งต าบล ถนนลาดยาง 1 สาย 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ปญัหาความเดือดร้อยของ ประชาชนมีถนนที่มัน่คง อบจ.อุดรธานี

บา้นหวัขัว - บา้นดงน้อย เปน็ไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ประชาชนลดลง ปลอดภยัในการคมนาคม

6 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาระหวา่งต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ปญัหาความเดือดร้อยของ ประชาชนมีถนนที่มัน่คง อบจ.อุดรธานี

สายหวัขัว-โคกสะอาด เปน็ไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 1 สาย ประชาชนลดลง ปลอดภยัในการคมนาคม

7 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาระหวา่งต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปญัหาความเดือดร้อยของ ประชาชนมีถนนที่มัน่คง อบจ.อุดรธานี

สายโนนส าราญ-โนนชัยพร เปน็ไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 1 สาย ประชาชนลดลง ปลอดภยัในการคมนาคม

8 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาระหวา่งต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ปญัหาความเดือดร้อยของ ประชาชนมีถนนที่มัน่คง อบจ.อุดรธานี

สายศรีวไิล-เชียงยืน เปน็ไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 1 สาย ประชาชนลดลง ปลอดภยัในการคมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ที่ โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดอุดรธานี ที ่1 การพฒันาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเปน็สากล

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 1.การพฒันาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง

งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.02/1
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาระหวา่งต าบล ถนนลาดยาง 1 สาย 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ปญัหาความเดือดร้อยของ ประชาชนมีถนนที่มัน่คง อบจ.อุดรธานี

สายบา้นเพีย-โคกเกษตร เปน็ไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ประชาชนลดลง ปลอดภยัในการคมนาคม

10 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอส. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์ - - 1,500,000 1,500,000 300,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ฟัสติกทค์อนกรีตหนา4 ซม. ปลอดภยัในการคมนาคม คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตรากวา้ง 6 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ปลอดภยัในการคมนาคม

ถนนสายหวัขัว - ดงน้อย ยาว1,550 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกวา่ 9,300 ตารางะมตร
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000         ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

ถนนเลียบคลองชลประทาน - ดงน้อย ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว   ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ปลอดภยัในการคมนาคม
หมู ่12 บา้นค าเจริญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 5,400 ตารางเมตร

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000         ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง

บา้นโนนส าราญ-บา้นหนองไชยวาน ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,300  ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่9 บา้นโนนเมือง  หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 7,800 ตารางเมตร

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000         ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มัน่คง กองช่าง
เหล็ก ถนนดงน้อย-หนองโน ปลอดภยัในการคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู ่ 4 บา้นดงน้อย ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่

จราจรไม่น้อยกวา่ 10,000 ตารางะมตร

14 โครงการก่อสร้างระบบผลิต เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ POG ระบบขนาด S 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละของประชาชนใช้ ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

น้ าประปา (Water systems) อุปโภค บริโภค รองรับ 30-50 ครัวเรือน น้ าประปา อย่างทั่วถึง

บา้นดงน้อย หมู ่4 ก าลังการผลิต 2.5 ลูกบาศก์เมตร/

ชั่วโมง จ านวน 1 ระบบ
รหสั นวตักรรมไทย 01020003

15 โครงการก่อสร้างระบบผลิต เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ POG ระบบขนาด L 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละของประชาชนใช้ ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

น้ าประปา (Water systems) อุปโภค บริโภค รองรับ 121-300 ครัวเรือน น้ าประปา อย่างทั่วถึง

บา้นโสกแก หมู ่5 ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/

ชั่วโมง จ านวน 1 ระบบ

รหสั นวตักรรมไทย 01020003

16 โครงการขุดลอกล าหว้ยหลวง เพื่อไม่ใหต้ื้นเขิน กักเก็บน้ าได้ ขุดลอกล าหว้ยหลวง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000         จ านวนแหล่งน้ าในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อมีแหล่งกักเก็นน้ าไว้ กองช่าง

บา้นดงน้อย  หมู ่4 มากขึน้ ยาวประมาณ  3,550 ม. กวา้งเฉล่ีย 20 เมตร ได้รับการพัฒนาใหใ้ช้ประโยชนอ์ุปโภค บริโภค 

ลึกเฉล่ีย 5 เมตร อย่างเต็มที่ เพาะปลูกและเล้ียงสัตว์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการขุดลอกหนองบวั และ เพื่อใหส้ามารถกักเก็บน้ าไวใ้ช้ หมู ่6  -  - 2,000,000 - - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถกักเก็บน้ าไวใ้ช้ กองช่าง

ฝายกัน้น้ าของบา้นข่า หมู ่6 ในการเกษตรอย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน
1.3  แผนงานการเกษตร

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
2.2  แผนงานการเกษตร

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม วัฒนธรรม
    และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.3  แผนงานงบกลาง

3.4  แผนงานการศึกษา

3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมยุทธศาสตร์ที ่3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปี  2565
ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

รวม  5  ปี



ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบ

  เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย

    ในชวีิตและทรัพย์สิน

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

รวมยุทธศาสตร์ที ่4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข

5.2  แผนงานเคหะและชุมชน

5.3  แผนงานงบกลาง

รวมยุทธศาสตร์ที ่5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม

6.1  แผนงานการเกษตร 0 0

6.2  แผนงานการเคหะและชุมชน

รวมยุทธศาสตร์ที ่6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565
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รวม  5  ปี



ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

     และการบริหารจัดการ

7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7.3  แผนงานการศึกษา

7.4  แผนงานสาธารณสุข

7.5  แผนงานการเคหะและชุมชน

7.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมยุทธศาสตร์ที ่7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. ยทุธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

8.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0

รวมยุทธศาสตร์ที ่8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปี  2565
ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564
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รวม  5  ปี





                                                                                                  แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

. (ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) ที่รบัผิดชอบ

1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าจัดซ้ือเกา้อี้ท างาน เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฏบิติังานที่มี จ านวน  4  ตัว - - 20,000 - - ส านกัปลัด

ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ  (นอก)

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าจัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฏบิติังานที่มี จ านวน  2  ตัว - - 10,000 - - ส านกัปลัด

ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ  (นอก)

3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าจัดซ้ือตู้แขวนแฟม้ 4 ล้ินชัก เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฏบิติังานที่มี จ านวน  2  ตัว - - 10,000 - - ส านกัปลัด

ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ  (นอก)

4 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฏบิติังานที่มี จ านวน  3  เคร่ือง - 9,500 19,000 - ส านักปลัด

แบบข้อแข็ง ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ  (ใน)

5 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน   4   เคร่ือง - - 84,000 - - ส านักปลัด

ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ (ใน)

6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน   1  เคร่ือง - - 15,000 - - ส านักปลัด

ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ (นอก)

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฎบิติังานที่มี เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 16,000 - - กองคลัง

ส าหรับส านกังาน ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ อปุกรณ์ครบชุด 1 ชุด (ใน)

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฎบิติังานที่มี เคร่ือพมิพ์ - - 7,900 - - กองคลัง

ติดต้ังถัง ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ อปุกรณ์ครบชุด 1 ชุด (ใน)

9 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าจัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฏบิติังานที่มี จ านวน  6  ตัว - - 30,000 - - กองคลัง

ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ  (นอก)
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บัญชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจบั  จงัหวัดอุดรธานี
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

. (ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) ที่รบัผิดชอบ

10 การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฎบิติังานที่มี เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 16,000 - - ส านกัปลัด

ส าหรับส านกังาน ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ อปุกรณ์ครบชุด 1 ชุด (ใน)

11 การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฎบิติังานที่มี เคร่ือพมิพ์ - - 4,300 - - ส านกัปลัด

ติดต้ังถัง ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ อปุกรณ์ครบชุด 1 ชุด (ใน)

12 การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฎบิติังานที่มี จ านวน   2  เคร่ือง - - 42,000 - - ส านักปลัด

ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ (ใน)

13 การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่นสนามส าหรับ เพื่อสนบัสนนุและส่งเสริมพฒันา จ านวน   3  ขุด - 450,000 - - - ส านักปลัด

เด็กปฐมวัย การของเด็กปฐมวัยผ่านการเล่น (นอก)

14 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฎบิติังานที่มี เคร่ือพมิพ์ - - 6,300 - - กองช่าง

ส าหรับกระดาษขนาด A3 ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ อปุกรณ์ครบชุด 1 ชุด (ใน)

15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน  4 เคร่ือง - - 72,800 - - กองช่าง

แบบมอเตอร์ไฟฟา้ ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ (ใน)

16 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน 2 HP เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน  2 เคร่ือง - - 40,000 - - กองช่าง

ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ (นอก)

17 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซ้ือตู้ควบคุมไฟฟา้ปั้มน้ า 3 แรง เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน  2 ตู้ - - 30,000 - - กองช่าง

3 เฟส ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ (นอก)

18 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซ้ือตู้ควบคุมไฟฟา้ปั้มน้ า 3 แรง เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน  2 ตู้ - - 30,000 - - กองช่าง

2 เฟส ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ (นอก)

รวม - 459,500 453,300 - - -
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565                                  เทศบาลต าบลเมอืงเพีย 
 

ส่วนที่  ส่วนที่  44    

การติดตามการติดตามและและประเมินผลประเมินผล  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.แนวทางการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 



98 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565                                  เทศบาลต าบลเมอืงเพีย 
 

    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 

 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่ ว ไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น  การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับประ โยชน์  ร่ วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิ เคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง )W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  
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3 . 3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

 
(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพื่ อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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แนวทางการพิจารณาและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ   5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
        ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
        ภายใต้หลักประชารัฐ   5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5  คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
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2.  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.การสรุป
สถานการณ ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม,  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 

 

 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ                  ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเปน็ไป
ตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้

10  

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
         ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์  
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ
ส อด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเทา่ไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนนิงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน  เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปวา่ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส

(5)  
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ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

 
5. โครงการพัฒนา 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ

 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้ วต่อยอดความได้ เปรียบเชิ ง เปรียบเทียบ เช่น ด้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 
(5) 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น

(5) 
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การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน  ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
และผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (3) ระบุสิ่ งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
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แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
   แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
   แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

    ดังแบบฟอร์มต่อไปนี้ 
 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ   

แบบที่  1 เป็นแบบประเมนิตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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ท้องถิ่น 
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 
 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่   

 
การวัด และการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด   :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จ 

                          และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การด าเนินการนั้น 

 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – มีนาคม หรือครั้งที ่1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ   จังหวัดอุดรธานี  
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ครั้งที่  1  (ตุลาคม – มีนาคม)  (    )  ครั้งที่  2  (เมษายน – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่  1 ……… ปีที่  2 ……... ปีที่  3 ……... ปีที่  4 ……... รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.            

ฯลฯ....           

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นครั้งที่ 1 (6 เดือน ) 
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รวม           

เกณฑ์ในการพิจารณา :  พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ 
                                ยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
                                หรือไม่ อปท. ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่  1 ……… ปีที่  2 ……... ปีที่  3 ……... ปีที่  4 ……... รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.            

3.            

ฯลฯ....           
รวม           
 

เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้อง                     
กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
มาก ก็แสดงให้เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 

 
5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการทีอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              

3.              

ฯลฯ....             
รวม             
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เกณฑ์ในการพิจารณา :  1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการ            
ที่เสร็จ เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ
ตามแผนฯ 

                             2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็น                   
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ.............  

 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 xxx xx xxx xx xxx xx 

2.         
3.        

4.        

รวม       

  

เกณฑ์ในการพิจารณา :  น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูลที่ แสดงให้
เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตาม
แผนนั้น  

 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xxx xxx xx xx xx 

2.      
ฯลฯ....      

รวม     - 

เกณฑ์ในการพิจารณา :  พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้น
เป็นอย่างไร 
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ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

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

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

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
เมืองเพีย ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....................................................................................  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ....................................................................  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี ............................... 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  xxx xxx 
2.  xxx xxx 

ฯลฯ........... xxx xxx 
รวม xxxx xxxx 

เกณฑ์ในการพิจารณา :  หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดง
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่ก าหนด 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
     4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx   
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx   

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx   

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   
เกณฑ์ในการพิจารณา :  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ถ้ามีร้อยละของประชาชนที่พอใจปาน
กลาง และพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

     5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ............................................ (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)   

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx 

7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงาน  ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงาน
ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง 10 แสดงว่าผล
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จ านวนถนนที่ก่อสร้าง.........(ตัวอย่าง) เส้น    
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2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น......(ตัวอย่าง) ร้อยละ    
3. ฯลฯ...........     

เกณฑ์ในการพิจารณา :  เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย  
(1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่ เมื่อหน่วยที่ วัดเ พ่ิม แสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง              

ไปในทางท่ีดี เช่น รายได้ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณา จะพิจารณาว่า หลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ 
แล้ว หน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดงว่า อปท. สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด แต่หากว่าหน่วย
วัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน   

(2)  กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่ เมื่ อหน่วยที่วัดลดลง แสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง              
ไปในทางที่ดี เช่น จ านวนอุบัติเหตุ จ านวนอาชญากรรม เกณฑ์ในการพิจารณา จะพิจารณาว่า หลังด าเนินการตาม
แผนฯ นั้นๆ แล้ว หน่วยที่ท าการวัดลดลงหรือไม่ ถ้าลดแสดงว่า อปท. สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด แต่
หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือเพ่ิมข้ึน แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 
 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองเพียใน
ภาพรวม และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..คน (   )  20 - 30  ปี .…..คน (   )  31-40 ปี....คน 
  (   )  41 – 50 ปี .......คน (   )  51 – 60 ปี .......คน (   )  มากกว่า 60 ปี  
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  (   )  รับจ้าง....... คน 
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร….คน 
           (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองเพียในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองเพียในภาพรวม 
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3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx   
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx   

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx   
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

เกณฑ์ในการพิจารณา :  ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด  

 
 

ส่วนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้าน....................... (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)  ส่วนที่ 
1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..คน (   )  20 - 30  ปี .…..คน (   )  31- 41 ปี....คน 
  (   )  41 – 50 ปี .......คน (   )  51 – 60 ปี .......คน (   )  มากกว่า 60 ปี  
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  (   )  รับจ้าง....... คน 
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน (   )  นักเรียน/นักศึกษา.........คน  (   )  เกษตรกร….คน 
           (   )  อืน่ๆ  (ระบุ) .........คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ส่วน 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลเมืองเพียในการพัฒนา   ด้าน
.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) โดยให้คะแนนเต็ม                10 คะแนน  
ท่านจะให้คะแนน อปท.ของท่านเท่าใด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ /กิจกรรม xxx 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
    (1) เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน 

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน  
    (2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
    (3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่อง

อาจท าไม่ได้  
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความส าคัญในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่ควรให้ ความส าคัญ

ด้านใดด้านหนึ่ง  
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    (2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ พิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

    (3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

    (4) เทศบาลต าบลเมืองเพียควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 


