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ค ำน ำ 

 กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

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

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้ทบทวน

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือน าไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณของแผนนั้น 

รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เทศบาลต าบลเมืองเพีย ขอขอบคุณผู้แทนประชาคม ชุมชน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจนข้าราชการและพนักงานจ้างทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูล

และเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)  จนส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
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เทศบาลต าบลเมืองเพีย ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 10 บ้านศรีวิลัย  ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี เดิมเดิมมีฐานะเป็นสภาต าบลเมืองเพีย  ได้รับการยกฐานะเป็น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   
เมื่อปีพุทธศักราช 2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 30 มกราคม  2539 ปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเพีย  ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย เป็นเทศบาลต าบลเมืองเพีย ตามประกาศ
ประทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาล
ต าบลเมืองเพีย ลงวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555  เทศบาลต าบลเมืองเพีย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอ 
กุดจับไปเป็นระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี เป็นระยะทาง
ประมาณ 22 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 31,875 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับ
พ้ืนที่ต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ    ต.สร้างก่อ ต.ปะโค 
ทิศใต้           ติดต่อกับ   ต.น้ าพ่น ต.หนองบัวบาน  อ.หนองวัวซอ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ต.เชียงยืน ต.เชียงพิณ ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   ต.กุดจับ   

 โดยมรีายละเอียดแนวเขตตามค าบรรยายแนวเขต ดังนี้ 
ค าบรรยายแนวเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
เป็นเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

ลงวันที่  ๖  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ  ๒๕๕๕ 
                                                                     
  ให้ก าหนดเขตเทศบาลต าบลเมืองเพีย ไว้ดังนี้ 
  หลักเขตที่ ๑  ตั้งอยู่บริเวณกลางที่นา หลักกิโลเมตรที่ 1 ถนนสายนิคมสงเคราะห์ – บ้านผัง 
2 เก่า ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างต าบลเมืองเพีย  ต าบลกุดจับ  และต าบลสร้างก่อ  อ าเภอกุดจับ  จังหวัด
อุดรธานี  บริเวณพิกัด T E 366297 (N= ๒๙๗๘๘๕) (E= ๓๓๖๑๔๓)  
                     ด้านเหนือ  
                     จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออก บรรจบถนนสายบ้านโนนส าราญ – 
บ้านนาหนองทุ่มตัดกับล าห้วยบาก  ถึงหลักเขตท่ี 2  ซึ่งตั้งอยู่ที่ก่ึงกลางถนนบ้านโนนส าราญ – บ้านนาหนอง
ทุ่ม  บริเวณพิกัด T E 386296 (N= ๒๙๖๐๒๔) (E= ๓๘๖๐๖๐)  รวมระยะประมาณ  2,000  เมตร   
  จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางล าห้วยบาก  ถึงหลักเขตท่ี 
3 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางล าห้วยบาก บริเวณพิกัด T E 394296(N= ๒๙๖๐๒๔) (E= ๓๙๔๐๒๘) รวมระยะประมาณ  
800  เมตร 

2



 
 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                           เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 

 

  จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางล าห้วยบาก บรรจบถนน
สายบ้าน   โนนเมือง – ดงหัน  ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนสายบ้านโนนเมือง – ดงหัน  บริเวณพิกัด  
T E  395299  (N= ๒๙๙๐๒๖) (E= ๓๙๕๐๑๘) รวมระยะประมาณ  250  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางล าห้วยบาก  บรรจบล าห้วย
เสียวซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลเมืองเพีย ต าบลสร้างก่อ และต าบลปะโค ถึงหลักเขตท่ี 5 ซึ่งตั้งอยู่
กึ่งกลางล าห้วยเสียว บรรจบล าห้วยบาก  บริเวณพิกัด T E 418310(N= ๓๑๐๐๖๕) (E= ๔๑๘๐๓๐) รวม
ระยะประมาณ 2,600 เมตร 
  จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยเสียว
บรรจบทางหลวงชนบท หมายเลข 3016 (สายกุดจับ – ค าบง) บริเวณพิกัด T E 429299(N= ๒๙๙๐๖๖) (E= 
๓๒๙๐๑๕) ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณก่ึงกลางสะพานข้ามล าห้วยเสยีวตัดกับทางหลวงชนบท หมายเลข 3016 (สายกุด
จับ – ค าบง) รวมระยะประมาณ  1,800  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยเสียวบรรจบ
ถนนสายบ้านข่า – บ้านหันเทา  ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณก่ึงกลางถนนสายบ้านข่า – บ้านหันเทา ตัดกับ
ล าห้วยเสียว  บริเวณพิกัด T E 455298(N= ๒๙๘๐๑๔) (E= ๔๕๕๐๑๓) รวมระยะประมาณ 2,800 เมตร 
   
  จากหลักเขตที่ 7  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยเสียว
บรรจบถนนสายบ้านกาน – บ้านข่า  ถึงหลักเขตท่ี 8  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนสายบ้านกาน – บ้านข่า ตัดกับล า
ห้วยเสียว  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลเมืองเพีย ต าบลปะโค อ าเภอกุดจับ และต าบลเชียงยืน  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดอุดรธานี บริเวณพิกัด T E  463295(N= ๒๙๕๖๗๔) (E= ๔๖๓๕๖๕)   รวมระยะประมาณ  
1,000  เมตร 
  ด้านตะวันออก 
  จากหลักเขตที่ 8  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยเสียวถึงหลักเขตที่ 
9 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณก่ึงกลางล าห้วยเสียว บริเวณพิกัด T E 468296(N= ๒๙๖๐๑๑) (E= ๔๖๘๑๙๗) รวมระยะ
ประมาณ  500  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 9  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยเสียว
บรรจบกับล าห้วยหลวง  ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางล าห้วยหลวง บริเวณพิกัด T E 470292 (N= 
๒๙๒๖๐๒)  (E=๔๗๐๐๑๘)  รวมระยะประมาณ  500 เมตร 
  จากหลักเขตที่ 10  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหินลาดตัดผ่านล า
คลองชลประทาน  ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคันคลองชลประทาน  บริเวณพิกัด T E 471283 (N= 
๒๘๓๐๒๓)  (E= ๔๗๐๙๗๓) รวมระยะประมาณ 900 เมตร   
  จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหินลาดตัดผ่านทาง
หลวงแผ่นดิน  หมายเลข 2263  (สายอุดรธานี – กุดจับ)  ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ที่กึ่งกลางสะพาน คสล. 
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ข้ามล าห้วยหินลาด บริเวณพิกัด T E 475270 (N= ๒๗๐๐๐๔) (E= ๔๗๕๐๑๖)   รวมระยะประมาณ  1,500  
เมตร  
  จากหลักเขตที่ 12  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหินลาดถึงหลักเขตท่ี 
13 บริเวณพิกัด T E 478253 (N= ๒๕๓๐๒๔) (E= ๔๗๘๐๐๙)   รวมระยะประมาณ  2,000  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหินลาด ถึงหลักเขตท่ี 
14 บริเวณพิกัด T E 478245 (N=๒๔๕๐๑๐) (E= ๔๗๘๐๐๘)   ซ่ึงต้ังอยู่ก่ึงกลางล าห้วยหนิลาด  รวมระยะ
ประมาณ  900  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 14  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหิน
ลาด จดถนนสายบ้านศรีวิไล – บ้านโคกสะอาด  ถึงหลักเขตที่ 15  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนสายบ้านศรีวิไล – บ้าน
โคกสะอาด ตัดกับล าห้วยหินลาดเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  กับ
ต าบลเชียงพิณ  และต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  บริเวณพิกัด T E 475243  (N= ๒๔๓๐๑๕) (E= 
๔๗๘๗๑๘)  รวมระยะประมาณ  300  เมตร 
  ด้านใต ้
  จากหลักเขตที่ 15  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทุ่งนาจดถนนสาย       
บ้านหัวขัว-บ้านโคกสะอาด  ถึงหลักเขตที่  16  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณก่ึงกลางถนนสายหัวขัว – บ้านโคกสะอาด  
บริเวณพิกัด T E 472242 (N= ๒๔๒๐๐๒) (E= ๔๗๒๐๑๖) รวมระยะประมาณ  350  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 16  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทุ่งนาจดถนนสายบ้านหัวขัว 
– บ้านโคกสะอาด  ถึงหลักเขตที่ 17  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างถนนสายบ้านหัวขัว – บ้านโคกสะอาด  บริเวณ
พิกัด T E 4๖๑237 (N= ๒๓๗๐๐๐) (E= ๔๖๑๐๑๘) รวมระยะประมาณ  1,200  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 17  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านทุ่งนาถึงล าห้วยกระตึบตัด
กับถนนสายบ้านโสกแก – บ้านโคกสะอาด  ถึงหลักเขตท่ี 18  ซึ่งอยู่ก่ึงกลางสะพาน คสล. ข้ามล าห้วยกระตึบ  
บริเวณพิกัด  T E 449227 (N= ๒๒๗๐๕๕) (E= ๔๔๙๔๙๔) รวมระยะประมาณ  1,400  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 18  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยกระตึบ ถึงหลักเขตท่ี 
19 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางทุ่งนา  บริเวณพิกัด T E 452221(N= ๒๒๑๐๓๖) (E= ๔๕๒๔๒๗) รวมระยะประมาณ 
800  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 19  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านทุ่งนาถึงหลักเขตท่ี 20 ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณกลางทุ่งนา  บริเวณพิกัด T E 442215 (N= ๒๑๕๐๒๑) (E= ๔๔๒๐๔๕)  รวมระยะประมาณ  
1,000  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 20  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านทุ่งนาถึงล าห้วย ยาวตาม
แนวกึ่งกลางสันเขื่อนห้วยหลวง  ถึงหลักเขตที่ 21  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณก่ึงกลางสันเขื่อนห้วยหลวง ซึ่งเป็นจุดแบ่ง
เขตระหว่างต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  กับต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัด
อุดรธานี  และต าบลหนองบัวบาน อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี   บริเวณพิกัด T E 432208 (N= 
๒๐๘๙๔๕) (E= ๔๓๒๓๔๓)  รวมระยะประมาณ  1,400  เมตร                                                                                                                           

4



 
 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                           เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 

 

  จากหลักเขตที่ 21  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวสันเขื่อนห้วยหลวงถึง
หลักเขตที่ 22  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนสันเขื่อนห้วยหลวง  บริเวณพิกัด T E 420207 (N=๒๐๗๗๒๑) (E= 
๔๒๐๐๑๕)  รวมระยะประมาณ  1,200  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 22  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวกึ่งกลางถนนสันเขื่อนห้วย
หลวงบรรจบคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC  ถึงหลักเขตที่ 23  ซึ่งอยู่กึ่งกลางคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
LMC  บริเวณพิกัด T E 414208 (N= ๒๐๘๐๓๑) (E= ๔๑๔๐๕๒) รวมระยะประมาณ  600  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 23  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้ ตามริมเข่ือนห้วยหลวงด้านทิศตะวันตกหลัง
ศูนย์พันธุ์พืช  ถึงท้ายเขื่อนห้วยหลวงตัดตรงไปสู่ถนนสายบ้านน้ าพ่น-บ้านโคกสะอาด ถึงหลักเขตที่ 24 ซึ่งตั้งอยู่
กึ่งกลางถนนสายบ้านน้ าพ่น – บ้านโคกสะอาด  เป็นจุดแบ่งเขตระหว่างต าบลเมืองเพีย กับต าบลกุดจับ  
อ าเภอกุดจับ  และต าบลน้ าพ่น  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  บริเวณพิกัด T E 396205 (N= 
๒๐๕๑๒๒) (E= ๓๙๖๐๓๘)  รวมระยะประมาณ  2,500  เมตร 
  ด้านตะวันตก 
  จากหลักเขตที่ 24  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านน้ าพ่น – 
บ้านโคกสะอาด  บรรจบถนนสันเขื่อนห้วยหลวง  ถึงหลักเขตที่  25  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนสันเขื่อนห้วยหลวง 
บริเวณพิกัด T E 395209  (N= ๒๐๙๑๑๕) (E= ๓๙๕๑๑๓) รวมระยะประมาณ  500  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 25  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวกึ่งกลางถนนสันเขื่อนห้วย
หลวงสิ้นสุดที่ประตูคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC ถึงหลักเขตที่ 26  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนสันเขื่อนห้วย
หลวง บริเวณพิกัด T E 415209 (N= ๒๐๙๑๐๕) (E= ๔๑๕๐๔๑) รวมระยะประมาณ 2,000  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 26  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นแนวเส้นตรงบรรจบ
ถนนลูกรังผ่านล าห้วยหิน ถึงหลักเขตที่ 27  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนลูกรังตัดผ่านล าห้วยหิน บริเวณพิกัด T E 
419213 (N= ๒๑๓๑๘๗) (E= ๔๑๙๒๑๔) รวมระยะประมาณ  500  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 27  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือ  ไปตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหินบรรจบกับ
ล าห้วยทราย  ถึงหลักเขตที่ 28  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างล าห้วยหินกับล าห้วยทรายบรรจบกัน  บริเวณพิกัด T 
E 413242     (N= ๒๔๒๑๑๕) (E= ๔๑๓๐๔๙) รวมระยะประมาณ  4,200  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 28  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ไปตามกึ่งกลางล าห้วยหิน
บรรจบกับล าห้วยเชียง  ถึงหลักเขตที่  29  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างล าห้วยหินบรรจบกับล าห้วยเชียง บริเวณ
พิกัด T E 408249 (N= ๒๔๙๑๑๙) (E= ๔๐๘๐๘๐) รวมระยะประมาณ 1,000  เมตร 
   จากหลักเขตที่ 29  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปตามก่ึงกลางล าห้วยหรี่ตัด
ผ่านถนนเลียบคลองชลประทานสาย 2 ขวา – ซ้าย (2R – L) ตัดถนนสายบ้านดงเค็ง – บ้านหนองโน  ถึงหลัก
เขตท่ี 30 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนสายบ้านดงเค็ง – บ้านหนองโน บริเวณพิกัด T E 405250 (N= ๒๕๐๐๔๒) (E= 
๔๐๕๐๒๒) รวมระยะประมาณ 300 เมตร 
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  จากหลักเขตที่ 30  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหรี่  
บรรจบกับคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝังซ้าย ( LMC) ถึงหลักเขตที่ 31 ซ่ึงต้ังอยู่รมิถนนเรยีบคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝัง่
ซ้าย (LMC) บริเวณพิกัด T E 386267 (N= ๒๖๗๐๐๕) (E= ๓๘๖๐๓๗) รวมระยะประมาณ  2,600  เมตร 
  จากหลักเขตที่ 31  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหรี่
ผ่านทุ่งนา  ถึงหลักเขตท่ี 3๒  ซ่ึงต้ังอยู่ก่ึงกลางล าห้วยหร่ี บริเวณพิกัด T E 381275 (N=๒๗๕๖๐๗) (E= 
๓๘๑๒๕๗)  รวมระยะประมาณ  1,000  เมตร   
     จากหลักเขตที่ 32  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหรี่
บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2263   ถึงหลักเขตท่ี 33 ซ่ึงต้ังอยู่ก่ึงกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2263 
บริเวณพิกัด T E 378285 (N= ๒๘๕๐๖๗) (E= ๓๗๘๗๓๒) รวมระยะประมาณ  1,200  เมตร       
  จากหลักเขตที่ 33  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหรี่
จนบรรจบหลักเขตที่ 1  รวมระยะประมาณ  1,700  เมตร  
ทั้งนี้  ไม่รวมพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดจับ  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  ดังปรากฏตามแผนที่ด้านบน 
 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของเทศบาลต าบลเมืองเพีย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า อยู่ใต้เขื่อนห้วยหลวง 

โดยมีแม่น้ าสายหลักไหลผ่านบริเวณตอนกลางของต าบล คือล าห้วยหลวง ส่วนพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตกของ
ต าบลเป็นพ้ืนที่ดอนมีลักษณะพ้ืนที่เป็นป่าเต็งรัง แต่เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลอยู่ในเขตชลประทานท า
ให้มีคลองส่งน้ าชลประทานห้วยหลวงตัดผ่าน ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถประกอบอาชีพท าไร่ ท านา 
ปลูกพืชผักหมุนเวียนได้ตลอดท้ังปี  
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ขึ้นอยูกับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล 2 ชนิด 

คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนเขาปกคลุมประเทศไทยตั้งแต
ประมาณ กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ซึ่งอยูในชวงฤดูหนาวของประเทศไทย ท าใหเทศบาล
ต าบลเมืองเพีย มีอากาศหนาวเย็นและแหงทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเล
และมหาสมุทรเขา ปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือน
ตุลาคม) ท าใหมีฝนตกชุกท่ัวไป ฤดูกาล ฤดูกาลของเทศบาลต าบลเมืองเพีย พิจารณาตามลักษณะของลมฟา
อากาศของประเทศไทยสามารถแบงออกได เปน 3 ฤดู ได้แก ่ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นดินร่วน ดินเหนียว พ้ืนทีร่าบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และถั่ว

ลิสง 
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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 
 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลเมืองเพีย ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 11  หมู่บ้าน แบ่งเป็นพ้ืนทีเ่ต็มทั้งหมู่บ้าน
จ านวน 5 หมู่บ้าน คือ  หมู่ 4 บ้านดงน้อย  หมู่ 5 บ้านโสกแก หมู่ 6 บ้านข่า  หมู่ 10 บ้านศรีวิลัย หมู่ 12 บ้าน
ค าเจริญ และบางส่วนอยู่คาบเกี่ยวกับเขตเทศบาลต าบลกุดจับ จ านวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านเพีย หมู่ 2 
บ้านหัวขัว หมู่ 7 บ้านหัวขัวน้อย หมู่ 8 บ้านโนนเมือง หมู่ 9 บ้านโนนส าราญ หมู่ 11 บ้านดงเค็ง  
          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แบ่งการเลือกตั้งจ านวน 2 เขตเลือกตั้ง โดยแต่
ละเขตเลือกตั้งสามารถมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ เขตละ 6 คน รวม 12 คน แล ะมี ผู้บริหารท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี) จ านวน 1 คน โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

1. อ านาจเกี่ยวกับการนิติบัญญัติ 
2. อ านาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร (นายกเทศมนตรี) 
   2.1 ตั้งกระทู้ถามกรณีสมาชิก (สท.) สงสัยการบริหารงานของนายกเทศมนตรีที่ส่อไปทางจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน 
   2.2 เปิดอภิปรายต่อนายกเทศมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่และความ

ประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง 
3. อ านาจการอนุมัติงบประมาณประจ าปีก่อนที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการใดในแต่ละปีต้องน างบฯ

เข้าขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเพราะสภาเทศบาลโดยสมาชิกทุกคน เป็นตัวแทน
ของประชาชนในเขตเทศบาล สามารถควบคุมการจัดหารายได้ การใช้เงิน (ภาษี) ของประชาชนมิให้
นายกเทศมนตรี (ฝ่ายบริหาร) น าไปใช้จ่ายในทางไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ทั้งนี้ 
สภาเทศบาล มีอ านาจปรับ-ลด งบประมาณฯ ได้ตามที่กฎหมายก าหนด หากโครงการงบประมาณฯ ตั้งงบสูง
อย่างผิดปกติ 
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3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  5,603 คน แยกเป็นชาย  2,819 คน หญิง  2,784 คน มีความหนาแน่น

เฉลี่ย  109.86  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ 15 เดือน มิถุนายน  2564) ที่มา:ส านักทะเบียนอ าเภอกุดจับ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 

ประชากร หลังคาเรือน 

(หลัง) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2564 

0 ทะเบียนกลาง 42 55 31 24 30 13 66 85 44 1 

1 เพีย 79 84 83 82 85 85 161 169 168 226 

2 หัวขัว 239 234 228 228 225 226 467 459 454 195 

4 ดงน้อย 588 588 566 567 572 575 1,155 1,160 1,141 327 

5 โสกแก 453 444 441 461 451 443 914 895 884 220 

6 ข่า 425 425 418 416 416 420 841 841 838 226 

7 หัวขัวน้อย 6 8 8 6 6 6 10 14 14 23 

8 โนนเมือง 131 140 154 139 144 153 270 284 307 149 

9 โนนส าราญ 112 110 114 117 120 120 229 230 234 153 

10 ศรีวิลัย 246 255 258 218 223 229 464 478 487 191 

11 ดงเค็ง 16 18 19 13 15 15 29 33 34 39 

12 ค าเจริญ 485 495 499 491 489 499 976 984 998 275 

 รวม 2,822 2,856 2,819 2,760 2,776 2,784 5,582 5,632 5,603 2,025 

 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 18 – 59 ปี 

4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา      3    แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านข่า  จ านวนนักเรียน     56     คน 

2.โรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ จ านวนนักเรียน     91     คน 

3.โรงเรียนบ้านดงน้อย  จ านวนนักเรียน            60      คน 
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         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง ได้แก่ 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเรียบทายราม   จ านวนนักเรียน      57    คน 
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีหนาราม  จ านวนนักเรียน     26     คน 
 4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโสกแก  1 แห่ง 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลเมืองเพีย   1        แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    5 แห่ง 
อาสาสมัครสาธารณสุข              88 คน 

 
 4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
 

ข้อมูลเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ 780 คน 

คนพิการ 120 คน 
ผู้ป่วยเอดส์ 20 คน 

 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
           มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2263 สายอุดรธานี-หนองแวง ตัดผ่านบริเวณพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตก ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สินค้า
การเกษตรส่วนใหญ่จะใช้รถบรรทุกขนาดกลาง ในการขนส่งจากแหล่งผลิตสู่แหล่งรับซื้อในเมืองอุดรธานี และ
ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ เป็นส่วนใหญ่ส่วนการติดต่อกับชุมชนอื่นนอกจากเขตเทศบาล การบริการรถ
โดยสารประจ าทางที่วิ่งผ่านเขตเทศบาลต าบลเมืองเพีย มีจ านวน 3 สาย คือ รถประจ าทางสายกุดจับ – อุดร 
รถประจ าทางสายอุดร-น้ าโสม และสายกุดจับ-สร้างก่อ ซึ่งรถโดยสายประจ าทางดังกล่าวใช้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2263 ในการรับส่ง 
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มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง ดังนี้ 

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 
          มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ส่วนที่เหลือเป็นส่วนน้อย เป็นบ้านเรือนที่อยู่ห่างไกลจากถนน
ยังไม่สามารถปักเสาไฟฟ้าแรงต่ าเข้าถึงได้    

 

          5.3 การประปา 
ครัวเรือนภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองเพีย มีระบบน้ าประปาใช้ดังนี้ 
การประปาส่วนภูมิภาค 
ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 7 สาขาบ้านผือ โดยมีจ านวน 4 หมู่บ้าน ที่เข้าถึงบริการ

นี้ ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเพีย หมู่ 8 บ้านโนนเมือง หมู่ 9 บ้านโนนส าราญ หมู่ 10 บ้านศรีวิลัย 
 ระบบประปาหมู่บ้าน มี 9 ชุมชน  รายละเอียด ดังนี้ 

              ระบบประปาผิวดิน ได้แก่ บ้าน ดงน้อย  หมู่ 4 บ้านโสกแก หมู่ 5  และบ้านค าเจริญ หมู่ 12 
    ระบบประปาใต้ดิน  (ประปาบาดาล) ได้แก่ ได้แก่ บ้านเพีย หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 บ้านข่า 

บ้านโสกแก หมู่ 5  หมู่ที่ 6 บ้านโนนเมือง หมู่ 8 บ้านโนนส าราญ หมู่ 9 บ้านศรีวิลัย หมู่ 10 ส่วนหมู่บ้านที่
เหลือบางส่วนใช้ระบบน้ าบ่อที่ขุดขึ้นใช้เอง  
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          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ การโทรคมนาคมในเขตเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

มีศูนย์บริการด้านการโทรคมนาคม ที่ส าคัญคือ  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือชั้นน า  จ านวน 2 แห่ง 
 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอกุดจับ ตั้งอยู่ หมู่ 9 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
           ราษฎรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ข้าวโพด  
ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย ถั่วลิสง รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัวและรับจ้าง 

 

          6.2 การประมง 
ต าบลเมืองเพีย มีการท าประมงน้ าจืดตามแหล่งน้ าธรรมชาติ และเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด ได้แก่ ปลาดุก 

ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไนและอ่ืนๆ เพ่ือการจ าหน่าย และมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
ฝ่ายผลิตพันธ์สัตว์น้ าหน่วยเขื่อนห้วยหลวงตั้งอยู่ในพ้ืนที่ โดยได้ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ถ่ายทอดความรู้
และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้กับประชาชนที่สนใจ 

 

          6.3 การปศุสัตว์ 
มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงไก ่และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้าน 

          6.4 การท่องเที่ยว 
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเพีย โดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ประเพณีที่ส าคัญๆได้แก่ การ

จัดงานปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าวิปัสสนาชัยยาราม หมู่ 10 บ้านศรีวิลัย และ วัดค าเจริญ หมู่ 12 บ้านค าเจริญ  
งานบุญมหาชาติ งานบุญบั้งไฟ งานทอดเทียนหล่อเทียนพรรษา และสถานที่ท่องเที่ยวท าส าคัญในพ้ืนที่ได้แก่
เขื่อนห้วยหลวง 

          6.5 อุตสาหกรรม 
ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

          6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
® โรงสีข้าว จ านวน 6  แห่ง   ® โรงผลิตน้ าดื่ม จ านวน 6 แห่ง ®  อู่ซ่อมรถยนต์ จ านวน 2 แห่ง     ®

ร้านค้าทั่วไป จ านวน  1 แห่ง  ® สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 3 แห่ง ® ตู้เติมน้ ามันหยอดเหรียญ จ านวน 2
แห่ง ® ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน 7 แห่ง ® ร้านขายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ จ านวน 5 แห่ง  

สถานประกอบการด้านบริการ 
®  โรงแรม/รีสอร์ท จ านวน 2 แห่ง  ®  ห้องเช่า จ านวน 1 แห่ง 
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 สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโสกแก  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

อุดรธานี ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเขื่อนห้วยหลวง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี  ศูนย์ขยายพันธ์
พืชที่ 10 อุดรธานี ศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี  

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
- กลุ่ม แปรรูปถั่วลิสง     2 กลุ่ม 
- กลุ่มสมุนไพร      1 กลุ่ม 
- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์     1 กลุ่ม  
- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า     2 กลุ่ม 
- กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน    1 กลุ่ม 
- กลุ่มจักรสาน      2 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรเลี้ยงวัว     1 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรจัดหาปุ๋ยเพื่อเกษตรกร   1 กลุ่ม 
 

 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
          7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด  ถั่วลิสง ที่เหลือประกอบอาชีพรับราชการ อาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
          7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
          แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่  ล าห้วยหลวง  ล าห้วยหิน  ล าห้วยหมากผึ้ง ล าห้วยหินลาด ล าห้วย
โสกแก ล าห้วยแล้ง ล าห้วยน้ าค่าง ล าห้วยน้ าพาด และมีระบบคลองชลประทานไหลผ่านบริเวณตอนกลางของ
ต าบล        
          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
เขตเทศบาลต าบลเมืองเพีย มีระบบน้ าประปาใช้ดังนี้ 
การประปาส่วนภูมิภาค 
ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 7 สาขาบ้านผือ โดยมีจ านวน 4 หมู่บ้าน ที่เข้าถึงบริการนี้ ได้แก่ 
หมู่ 1 บ้านเพีย หมู่ 8 บ้านโนนเมือง หมู่ 9 บ้านโนนส าราญ หมู่ 10 บ้านศรีวิลัย 
ระบบประปาหมู่บ้าน มี 9 ชุมชน  รายละเอียด ดังนี้ 
    ระบบประปาผิวดิน ได้แก่ บ้าน ดงน้อย  หมู่ 4 บ้านโสกแก หมู่ 5  และบ้านค าเจริญ หมู่ 12 
    ระบบประปาใต้ดิน  (ประปาบาดาล) ได้แก่ ได้แก่ บ้านเพีย หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 บ้านข่า บ้านโสกแก 
หมู่ 5  หมู่ที่ 6 บ้านโนนเมือง หมู่ 8 บ้านโนนส าราญ หมู่ 9 บ้านศรีวิลัย หมู่ 10 ส่วนหมู่บ้านที่เหลือบางส่วนใช้
ระบบน้ าบ่อที่ขุดขึ้นใช้เอง   
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8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชากรในเขตเทศบาลต าบลเมืองเพีย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาคริสต์ และ
อิสลาม ส าหรับสถานประกอบศาสนกิจของศาสนาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  วัด  มีจ านวน 6 แห่ง ได้แก่   วัดสี
หนาราม    วัดเรียบทายราม    วัดป่าค าเจริญ   วัดป่าเทพปัญญาราม   วดัป่าวิปัสสนาชัยยา
ราม   วัดศรีสุธรรมมาราม   
          8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

ช่วงเดือน มกราคม – เดือนมีนาคมของทุกปี งานประเพณีบุญผะเหวด  
ช่วงเดือนเมษายน งานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน  
ช่วงเดือน พฤษภาคม – เดือนมิถุนายนของทุกปี งานประเพณีบุญบั้งไฟ  
ช่วงเดือน กรกฎาคม – เดือนตุลาคมของทุกปี  งานประเพณีเข้าพรรษา 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  
กลุ่มจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หมู่ 5 

 ภาษาถ่ิน คือ  
ภาษาอีสาน  
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 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 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน 9  แห่ง 
 คลองส่งน้ า  3  แห่ง 
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          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 

 

แผนผงัส่วนราชการ  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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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 ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชำต ิ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง และยั่งยืนของสถำบันหลัก
ของชำติและประชนชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีควำม
มั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโตของ
ชำติควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำร ควำมสำมำรถในกำรรักษำ ผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกันด้ำน
ควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติ และศักดิ์ศร ี

ความม่ันคง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น 
ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตยมีกำรปกครองระบบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชำชน   มีระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น ำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลัก
ธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศ ชุมชน มีควำม
เข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำร
ด ำรงชีวิต      มีกำรออมส ำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ มีที่อยู่อำศัยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำม
ยั่งยืนจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุข ได้รับ
ผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกข้ึน และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วนมีคุณภำพชีวิต
ตำมมำตรฐำนขององค์กำรสหประชำชำติไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจนเศรษฐกิจในประเทศมี
ควำมเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำร
สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ในภูมิภำคเอเชียเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน 
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และกำรท ำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ นอกจำกนี้ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่สำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำ
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่มีเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และ
ทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้ กำรรักษำ กำร
ฟ้ืนฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อวิ่งแวดล้อม
จนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์ กำรผลิตและกำรบริภำคโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมมีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืนและให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน  โดยมี
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศใน หลำกหลำยมิติ
พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคทำง
สังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของ ประชำชนเพ่ือประชำชน
และประโยชน์ส่วนรวมโดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
  1) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้ 
  3) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของปะเทศ 
  4) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม 
  5) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของ ทรัพยำกรธรรมชำติ 
  6) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ 

  1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความม่ันคงม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”และเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศข้ำงต้น จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ระยะยำว ที่จะท ำให้ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัย 
ภำยในและภำยนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และภำค
บริกำรของประเทศได้รับกำรพัฒนำยกระดับไปสู่กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และ
พัฒนำกลไกท่ีส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้ำงและเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันของ ประเทศ
เพ่ือยกระดับฐำนรำยได้ของประชำชนในภำพรวมและกระจำยผลประโยชน์ไปสู่ภำคส่วนต่ำงๆ ได้อย่ำง
เหมำะสม คนไทยได้รับกำรพัฒนำ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภำพใน
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กำรคิดวิเครำะห์สำมำรถ“รู้รับ ปรับใช้”เทคโนโลยีใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำน ระบบ
สวัสดิกำร และกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิง ไว้ข้ำงหลัง 
  กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติจะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำง 
กำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ  
“ประชำรัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำร
เติบโต  บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล และพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยแต่ละยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำดังนี้ 
  1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติ
มั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย    
เอกรำช อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม และภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรงควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ด้ำนควำมมั่นคงที่มี
อยู่ ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำร ทั้งกับส่วนรำชกำร 
ภำคเอกชน ประชำสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐำน
ของหลัก  ธรรมำภิบำล เพ่ือเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่นๆ ให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

1.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง มีเป้ำหมำยพัฒนำ ที่
มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ (1)“ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำยรวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอื่นๆ น ำมำ
ประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน”เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง พื้นฐำนของประเทศในมิติต่ำงๆ ทั้ง
โครงข่ำยระบบคมนำคมขนส่งโครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และกำรปรับ
สภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ (3)“สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต”ด้วย
กำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต บนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐ ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงพ้ืนฐำนรำยได้และกำร
จ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดี
อยู่ดีรวมถึงกำรเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลำง และลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 

1.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภำพโดยคนไทย มี
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ควำมพร้อมทั้งกำยใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม และ
อนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทย มี
ทักษะสูงเป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของ
ตนเอง 

1.2.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มำร่วมขับเคลื่อนโดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิด ร่วมท ำ เพ่ือส่วนรวมกำรกระจำย
อ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพสำมำรถพ่ึงตนเอง และท ำประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็น
ธรรมและทั่วถึง 

1.2.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง
ด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้งภำยใน
และภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุก
ฝ่ำยที่เก่ียวข้องได้เข้ำมำร่วมในแบบทำงตรงให้มำกท่ีสุดเท่ำที่จะเป็นไปได้โดยเป็น กำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำน
กำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำง
สมดุลทั้ง 3 ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

1.2.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก“ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชน” โดย
ภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท หน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ
หรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรม
กำรท ำงำนให้ มุ่งผลสมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบ
กำรท ำงำนที่เป็นกำรน ำดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต   ควำมมัธยัสถ์และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัย  มี
ควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลด ควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำร
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ยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติ
ธรรม 

 1.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
2.1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 กำรพัฒนำประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔) อยู่ในห้วงเวลำของกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนฐำนหลำยด้ำนที่สั่งสมมำนำนท่ำมกลำง
สถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมำกขึ้น กำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจจะเข้มข้น   
มำกขึ้น สังคมโลกจะมีควำมเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมำกขึ้นเป็นสภำพไร้พรมแดนกำรพัฒนำเทคโนโลยีจะมี       
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและจะกระทบชีวิตควำมเป็นอยู่ในสังคมและกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ     
อย่ำงมำก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ำกัดของปัจจัยพ้ืนฐำนเชิงยุทธศำสตร์เกือบทุกด้ำนและจะเป็นอุปสรรค   
ต่อกำรพัฒนำที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่๑๒ นับเป็นจังหวะเวลำที่ท้ำทำยอย่ำงมำกที่ประเทศไทย
ต้องปรับตัวขนำนใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรมให้
เป็นปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกด้ำนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ไทยท่ำมกลำงกำรแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมำกแต่ประเทศไทยมีข้อจ ำกัดหลำยด้ำน อำทิ คุณภำพคนไทย
ยังต่ ำ แรงงำนส่วนใหญ่มีปัญหำทั้งในเรื่ององค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขำดคุณภำพและมีควำม
เหลื่อมล้ ำสูงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรยกระดับศักยภำพกำรพัฒนำโครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้
ขำดแคลนแรงงำน จ ำนวนประชำกรวัยแรงงำนลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้ำงประชำกรจะเข้ำสู่สังคม
สูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ภำยในสิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอ
เสื่อมโทรม อย่ำงรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ำยแรงต่อคุณภำพชีวิตประชำชนใน
ขณะที่กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐยังด้อยประสิทธิภำพขำดควำมโปร่งใส และมีปัญหำคอรัปชั่นเป็นวงกว้ำง จึง
ส่งผลให้กำรผลักดันขับเคลื่อนกำรพัฒนำไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่บำงภำคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้ำง
หลัง ท่ำมกลำงปัญหำท้ำทำยหลำกหลำยที่เป็นอุปสรรคส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว
ดังกล่ำว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภำคส่วนว่ำกำรจะพัฒนำประเทศไทยไปสู่กำรเป็นประเทศที่พัฒนำ
แล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยำวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำน เชิงยุทธศำสตร์ 
ในทุกด้ำน ได้แก่ กำรเพ่ิมกำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ  กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งต้องด ำเนินกำรควบคู่กับกำรเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงำนกลุ่มที่ก ำลังจะเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
และกลุ่มที่อยู่ในตลำดแรงงำนในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสำขำกำรผลิตและบริกำร  เป้ำหมำยและกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีรวมถึงกำรพัฒนำคนในภำพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภำพแวดล้อมกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงดีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำ
ทุนมนุษย์จำกกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำทักษะ และยกระดับคุณภำพบริกำร
สำธำรณสุขให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบำท สถำบันทำงสังคมในกำรกล่อมเกลำสร้ำงคนดี 
มีวินัย มีค่ำนิยมที่ดีและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม นอกจำกนั้นในช่วงเวลำต่อจำกนี้ไปกำรพัฒนำต้องมุ่งเน้น
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กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของเมืองต่ำงๆ ให้สูงขึ้นภำยใต้กำรใช้มำตรฐำนด้ำน
สิ่งแวดล้อม ลักษณะกำรใช้ที่ดิน กำรจัดระเบียบผังเมืองและควำมปลอดภัยตำมเกณฑ์เมืองน่ำอยู่ที่เหมำะสม
เพ่ือกระจำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและรำยได้จำก พ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่มำกขึ้น ซึ่งจะช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำภำยในสังคมไทยลง   และในขณะเดียวกันก็เป็นกำรสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำกกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนในและตำมแนว
จุดชำยแดนหลัก 

นอกจำกนั้น ๕ ปี ต่อจำกนี้ไปนับว่ำเป็นช่วงจังหวะเวลำส ำคัญที่ประเทศไทยยังจะต้อง
ผลักดันให้กำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศขยำยตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ส ำคัญควบคู่
ไปกับกำรส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภำยในประเทศ โดยยังมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำควำมตกลงด้ำน
กำรค้ำและกำรลงทุนและกำรร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือกำรพัฒนำให้ขยำยวงกว้ำงขึ้นทั้งในรูปของควำมตก
ลงทวิภำคี   กรอบพหุภำคีต่ำงๆ ควบคู่กับกำรผลักดันให้ควำมเชื่อมโยงในอนุภูมิภำคและภูมิภำคมีควำม
สมบูรณ์มำกขึ้น รวมทั้งกำรด ำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุกในกำรส่งเสริมกำรลงทุนของไทยในภูมิภำค กรอบ
แนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในทุกระดับดังกล่ำวจะเป็นประตูแห่งโอกำสของประเทศไทยในกำรใช้
จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศำสตร์ให้เกิดผลเต็มที่และสำมำรถจะพัฒนำไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ
และกำรค้ำที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภำค ดังนั้น แผนพัฒนำฯ ฉบับที ่๑๒ จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรผลักดันให้
ควำมเชื่อมโยงด้ำนกฎระเบียบและในเชิงสถำบันระหว่ำงประเทศมีควำมคืบหน้ำและชัดเจนในระดับ
ปฏิบัติกำรและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศ ควบคู่กับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงกำยภำพที่
ต้องเชื่อมโยงเครือข่ำยภำยในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมควำม
พร้อมเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภำคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภำคเอเชียแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 
๑๒ ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรต่อยอดจำกควำมเชื่อมโยงเชิงกำยภำพสู่กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
ชุมชนตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรกระจำย
ควำมเจริญในกำรพัฒนำชุมชน จังหวัด และเมืองตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืน
ภำยในประเทศ และนับว่ำเป็นช่วงเวลำที่ประเทศไทยจะต้องด ำเนินยุทธศำสตร์ เชิงรุกในกำรสร้ำงสังคม
ผู้ประกอบกำรและส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศอย่ำงจริงจังเพ่ือสร้ำงผลตอบแทน
จำกทุนและศักยภำพทำงธุรกิจ รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมกำรเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำค โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่ง ในกลุ่มประเทศกัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ และเวียดนำม และในอำเซียน ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ที่จะเป็นแนวทำงกำรพัฒนำส ำคัญส ำหรับประเทศไทยในช่วงต่อจำกนี้ไปเป็นควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและ
กำรลงทุนทำงเศรษฐกิจควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำทำงสังคม สิ่งแวดล้อม และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง
ในมิติต่ำงๆ ในทุกกรอบควำมร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และระดับโลกทั้งกำรผลักดันให้เกิดกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงเต็มที่จำกกรอบควำมร่วมมือทวิภำคีและ   พหุภำคีท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบันและกำรท ำข้อตกลง
ใหม่ๆ ในระยะต่อไปภำยใต้แนวคิดกำรค้ำเสรีและกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกกรอบควำมร่วมมือของอำเซียนกับหุ้นส่วนกำรพัฒนำนอกอำเซียน 
ทั้งนี ้โดยส่งเสริมควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำในทุกด้ำนให้เป็นบทบำทที่สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย และกำร
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สนับสนุนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำใน อนุภูมิภำคและในภูมิภำค กำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำภำยใต้กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งกำร
น ำกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมำตรฐำนสำกลทั้งในด้ำนคุณภำพสินค้ำและบริกำร สิทธิแรงงำน ควำมเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคง ควำมโปร่งใส และอ่ืนๆ มำเป็น   แนวปฏิบัติและบังคับใช้ส ำหรับประเทศ
ไทย 

ดังนั้น ภำยใต้เงื่อนข้อจ ำกัดของปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับกำรพัฒนำประเทศไทยในทุกด้ำน
ดังกล่ำวท่ำมกลำงแนวโน้มโลกที่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว และประเทศต่ำงๆ ก ำลัง
เร่งพัฒนำนวัตกรรมและน ำมำใช้ในกำรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตและเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตเพ่ือเป็นอำวุธส ำคัญใน
กำรต่อสู้ในสนำมแข่งขันของโลกและกำรใช้ในกำยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน จึงเป็นควำมท้ำทำย
อย่ำงยิ่งส ำหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนทำงยุทธศำสตร์ทุกด้ำน อันได้แก ่กำรลงทุนเพ่ือ
กำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
ระบบโลจิสติกส์ ให้เป็นระบบโครงข่ำยที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพกำรพัฒนำทุนมนุษย์ และกำรปฏิรูปให้
กำรบริหำรจัดกำร   มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และมีควำมรับผิดชอบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปรับปรุงด้ำน
กฎระเบียบและระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยที่แผนพัฒนำฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นกำรน ำควำมคิด
สร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือท ำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนกำร
ผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ๆ กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจและกำร
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงถอนรำกถอนโคนและกำรพัฒนำต่อยอด 
รวมถึงกำรใช้นวัตกรรมส ำหรับกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรทั้งในระดับพ้ืนบ้ำนจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อ
คุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของประชำชนใน วงกว้ำง ดังนั้น กำรพัฒนำในช่วง ๕ ปี ต่อจำกนี้ไปจะเป็น
ช่วงที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำบนฐำนภูมิปัญญำที่เกิดจำกกำรใช้ควำมรู้และทักษะ กำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
กำรวิจัยและพัฒนำและกำรพัฒนำนวัตกรรมน ำมำใช้ในทุกด้ำนของกำรพัฒนำ กำรพัฒนำมีควำมเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขยำยและสร้ำงฐำนรำยได้ใหม่ที่
ครอบคลุมทั่วถึงมำกขึ้นควบคู่ไปกับกำรต่อยอดฐำนรำยได้เดิม สังคมไทยมีคุณภำพและมีควำมเป็นธรรมโดย
มีที่ยืนส ำหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง และเป็นกำรพัฒนำ ที่เกิดจำกกำรผนึกก ำลังในกำร
ผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภำคส่วน (Thailand 4.0) 

ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดและแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้นเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้ตำมเป้ำหมำยในช่วงระยะเวลำต่ำงๆ แผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 ได้เน้นย้ ำถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนกลไกกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินส ำคัญ ๆ กำรปรับเปลี่ยนกฎหมำยและกฎระเบียบในหลำยด้ำน 
รวมถึงกำรปรับกำรบริหำรจัดกำรให้มีธรรมำภิบำลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของคนไทยในทุกภำคส่วนให้มีค่ำนิยมที่ดีงำมมีวินัย มีควำมรับผิดชอบ และมีควำมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
และพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงโดยยึด หลักกำรรักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภำพปัญหำที่เรื้อรัง
และเชื่อมโยงกันซับซ้อนในขณะที่มีกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภำยนอกประเทศที่จะส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ประเทศไทยมำกขึ้น กำรพัฒนำเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและกำรแก้ปัญหำจุดอ่อนดังกล่ำวให้สัมฤทธิ์ผลได้
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อย่ำงจริงจังนั้นต้องเป็นกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงขนำนใหญ่ส ำหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทกำรพัฒนำระยะ
ยำวเป็นกรอบแนวทำงที่จะก ำกับทิศทำง ดังนั้น ภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคมไทยจึงมีควำมตระหนักร่วมกันว่ำ
ประเทศไทยจ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติให้เป็นแผนแม่บทที่ก ำหนดเป้ำหมำยอนำคตประเทศในระยะ
ยำว 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) โดยวำงแนวทำงกำรพัฒนำหลักที่ต้องด ำเนินกำรภำยใต้ทุกรัฐบำลอย่ำง
ต่อเนื่องเพ่ือจะบรรลุเป้ำหมำยอนำคตของประเทศที่วำงไว้ โดยที่แผนแม่บทกำรพัฒนำระยะยำวจะเป็น
กรอบที่ช่วยก ำกับให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศในมิติต่ำงๆ มีบูรณำกำรกัน แผนพัฒนำและแผน
เฉพำะด้ำนในระดับต่ำงๆ มีควำมเชื่อมโยงเป็นล ำดับ ที่เหมำะสมและสอดคล้องกันภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรก ำหนดเป้ำหมำยในระยะยำวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีควำมต่อเนื่องในกำรแก้ปัญหำรำกเหงำ้และกำร
พัฒนำพ้ืนฐำนให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีปรับระบบกำรติดตำมและประเมินผลให้สำมำรถก ำกับให้เกิดควำม
เชื่อมโยงจ ำกระดับยุทธศำสตร์สู่กำรจัดสรรงบประมำณและกำรด ำเนินงำนในระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด 

กำรพัฒนำภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 จึงเป็น 5 ปี แรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สู่กำรปฏิบัติโดยที่ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำ
ประเทศไทยให้มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในระยะ 20 ปี    
พร้อมทั้งประเด็นยุทธศำสตร์และแนวทำงหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยระยะยำวของประเทศที่ได้
ก ำหนดไว้โดยมีแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกส ำคัญที่สุดที่ถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี         
(พ.ศ. 2561 - 2580) สู่กำรปฏิบัติในล ำดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในระยะยำวได้ในที่สุด 
โดยมีกลไกตำมล ำดับต่ำง ๆ และกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตำม
เป้ำหมำย ทั้งนี ้แผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยที่จะต้องบรรลุใน 5 ปี แรกอย่ำงชัดเจนทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีนั้น ได้พิจำรณำ และ
วิเครำะห์ถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จำกกำรด ำเนินกำรต่อไปอีกใน 3 แผน จวบจนถึงแผนพัฒนำฯ ฉบับ
ที่ 15 ในช่วงปี พ.ศ. 2575 - 2579  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ำยของยุทธศำสตร์ชำติ กำรพัฒนำก็จะบรรลุเป้ำหมำย
อนำคตประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วภำยในปี 2579 ที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยกำร
พัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับภำพรวมและรำยสำขำของกำรพัฒนำจึงเป็นรำยละเอียดและ
องค์ประกอบของเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ในทุกด้ำน โดยที่แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะ
ก ำหนดเปำ้หมำยและแนวทำงกำรพัฒนำมำรับช่วงเมื่อผ่ำน 5 ปีแรกของช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ผ่ำนไป 

2.2 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
กำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12  จะมุ่งบรรลุเป้ำหมำยในระยะ 5 

ปีที่จะสำมำรถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำระยะยำวตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
โดยมีหลักกำรส ำคัญของแผนพัฒนำ ฯ ดังนี้ 
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1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมำตั้งแต่แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๙ 
เพ่ือให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผลมีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคนให้มี
ควำมเป็นคนที่สมบูรณ์  สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ  สร้ำงโอกำสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนิน
ชีวิตที่ดี มีควำมสุขและอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง มีคุณภำพ และมีเสถียรภำพ กำรกระจำยควำมมั่งคั่งอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นกำรเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่ำนิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีส ำหรับคน
ไทยพัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
อย่ำงมีคุณภำพรวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วย
กำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่ำวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ ได้แก่ กำรมีเอกรำชอธิปไตย และบูรณภำพแห่ง
เขตอ ำนำจรัฐ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติกำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและ
ประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบกำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีควำมมั่นคงทำงสังคม
ท่ำมกลำง    พหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ควำมเจริญเติบโตของชำติ ควำมเป็น
ธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมม่ันคงทำง
พลังงำน อำหำรและน้ ำ ควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะ
แวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ ประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่นคงในประชำคม
อำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภำพทำงเศรษฐกิจด้อยกว่ำ 

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี 
มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ โดยที่เป้ำหมำย
และตัวชี้วัดในด้ำนต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องกับกรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้ำหมำยประเทศไทย
ในปี 2579 ซึ่งเป็นกำรยอมรับร่วมกันนั้นพิจำรณำจำกทั้งประเด็นหลักและลักษณะของกำรพัฒนำ ลักษณะ
ฐำนกำรผลิตและบริกำรส ำคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรำรถนำ  และ
กลุ่มเป้ำหมำยในสังคมไทย โดยก ำหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
บนฐำนกำรพัฒนำ    ที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีควำมเหลื่อมล้ ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีควำมรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็น
ค่ำนิยมที่ดี มีสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจที่สมบูรณ์ มีควำมเจริญเติบโตทำงจิตวิญญำณมีจิตสำธำรณะและท ำ
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ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีควำมเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอำเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบำทที่
ส ำคัญในเวทีนำนำชำติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐำนของกำรใช้นวัตกรรมดิจิทัล สำมำรถแข่งขันในกำรผลิต
ได้และค้ำขำยเป็น มีควำมเป็นสังคมประกอบกำร มีฐำนกำรผลิตและบริกำรที่มีคุณภำพและรูปแบบที่โดด
เด่นเป็นที่ต้องกำรในตลำดโลก เป็นฐำนกำรผลิตและบริกำรที่ส ำคัญ เช่น กำรให้บริกำรคุณภำพทั้งด้ำน
กำรเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริกำรด้ำนสุขภำพ และท่องเที่ยวคุณภำพ เป็นครัวโลกของอำหำรคุณภำพและ
ปลอดภัย เป็นฐำนอุตสำหกรรมและบริกำรอัจฉริยะที่เป็นอุตสำหกรรมแห่งอนำคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์
ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มำต่อยอดฐำนกำรผลิตและบริกำรที่มีศักยภำพในปัจจุบันและพัฒนำฐำน
กำรผลิตและบริกำรใหม่ๆ เพ่ือน ำประเทศไทยไปสู่กำรมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชำชนที่มีควำมเป็น
อัจฉริยะ” 

5. ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล  าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่มีควำมครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยำยฐำนกลุ่ม
ประชำกร    ชั้นกลำงให้กว้ำงขึ้นโดยก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมโอกำสทำงเศรษฐกิจ โอกำสทำงสังคม และ
รำยได้ของกลุ่มประชำกรรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจำกนี้กำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของ
กำรใช้ ภูมิปัญญำและพัฒนำนวัตกรรมนับเป็นหัวใจส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในระยะต่อไปส ำหรับ
ทุกภำคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วนั้นก ำหนดเป้ำหมำย
ทั้งในด้ำนรำยได ้ควำมเป็นธรรม กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและขยำยฐำนคนชั้นกลำงกำรสร้ำงสังคมท่ีมีคุณภำพ
และมีธรรมำภิบำล และควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จำกกำรที่แผนพัฒนำฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล ำดับแรกที่จะก ำกับ
และ  ส่งต่อแนวทำงกำรพัฒนำและเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ให้เกิดกำรปฏิบัติในทุกระดับและใน
แต่ละดำ้นอยำ่งสอดคล้องกัน แผนพัฒนำ ฯ ฉบับที ่12  จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้กลไกประชำรัฐที่เป็นกำร
รวมพลังขับเคลื่อนจำกทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชนและกำรก ำหนดประเด็นบูรณำกำรของกำรพัฒนำที่
มีล ำดับควำมส ำคัญสูง และได้ก ำหนดในระดับแผนงำน/โครงกำรส ำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำร
พัฒนำได้อย่ำงแท้จริง รวมทั้งกำรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่มีควำมครอบคลุมหลำกหลำยมิติมำกกว่ำใน
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ผ่ำน ๆ มำ ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยได้ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยระยะยำว
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรเป็นกรอบก ำกับเป้ำหมำยและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมำที่จะต้องถูกส่งต่อและ
ก ำกับให้สำมำรถด ำเนินกำรให้เกิดขึ้นอย่ำงมีผลสัมฤทธิ์ภำยใต้กรอบกำรจัดสรรงบประมำณ กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินและกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรรวมทั้งกำร
พัฒนำระบบรำชกำรที่สอดคล้องเป็นสำระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึง
ก ำหนดประเด็นบูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำเพ่ือเป็นแนวทำงส ำคัญประกอบกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน 
รวบรวมและก ำหนดแผนงำน/โครงกำรส ำคัญในระดับปฏิบัติและก ำหนดจุดเน้นในกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ใน
ระดับสำขำกำรผลิตและบริกำรและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศำสตร์ส ำคัญ ในด้ำนต่ำง ๆ 
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2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย     10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

  2) ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม 
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

  4) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

   5) ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและ 
   6) ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ           
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
  7) ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 

  8) ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  9) ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

  10) ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน  าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

อย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนำแหล่งน้ ำเดิมและแหล่งน้ ำธรรมชำติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ ำ โดยกำร

ปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ ำ หนอง ฝำยและพ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนำแหล่งน้ ำธรรมชำติให้สำมำรถ เพ่ิม
ปริมำณกำรกักเก็บ รวมทั้งพัฒนำแหล่งน้ ำใต้ดินตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจำกดิน
เค็ม   สร้ำงแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่ำงเก็บน้ ำ ฝำย และแหล่งน้ ำขนำดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมำะสมในพ้ืนที่
กำรเกษตร  

2) พัฒนำแหล่งน้ ำใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำเลย ชี มูล โดยศึกษำ ส ำรวจ และจัดหำพ้ืนที่ เพ่ือ
พัฒนำแหล่งน้ ำ ตลอดจนกำรผันน้ ำระหว่ำงลุ่มน้ ำ แม่น้ ำในภำคและระหว่ำงภำค 

3) พัฒนำระบบส่งและกระจำยน้ ำ เช่น ระบบสูบน้ ำ อำคำรบังคับน้ ำ คลองส่งน้ ำ เป็นต้น 
4) บริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำร โดยด ำเนินกำรในระดับลุ่มน้ ำให้มีควำมสมดุลระหว่ำง

กำรใช้น้ ำทุกกิจกรรมกับปริมำณน้ ำต้นทุน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน และมีกำรจัดท ำ
แผนบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยำวเพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำกอุทกภัยและภัยแล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ       
ลดความเหลื่อมล  าทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนำอำชีพและรำยได้ของคนยำกจน โดยสร้ำงโอกำสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ำกินของ

ตนเอง ส่งเสริมกำรมีอำชีพ สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและแหล่งเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ ยกระดับฝีมือ  
และอบรมให้ควำมรู้ เพ่ือให้มีรำยได้เสริมและเกิดควำมมั่นคงทำงรำยได้  

2) พัฒนำคุณภำพชีวิตและจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส  โดยเพ่ิม
สวัสดิกำรทำงด้ำนสังคมให้กับกลุ่มผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้สูงอำยุ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  ใน
กำรดูแลผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ และสนับสนุนกำรออมเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงในบั้นปลำยชีวิต ยกระดับ  
สถำนพยำบำลชุมชนในพ้ืนที่ห่ำงไกลให้ได้มำตรฐำน และใช้ประโยชน์จำกระบบสื่อสำรทำงอินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยง โรงพยำบำลขนำดใหญ่ให้สำมำรถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ  

3) พัฒนำควำมรู้ ทักษะอำชีพ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจำยกำรบริกำรด้ำน  
กำรศึกษำที่มีคุณภำพให้มีควำมเท่ำเทียมระหว่ำงพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนำทักษะให้สำมำรถประกอบอำชีพและมี
รำยได ้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
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4) พัฒนำระบบกำรป้องกันและควบคุมโรคเฉพำะถิ่น แก้ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่
เสี่ยง อำทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล ำภู กำฬสินธุ์ อ ำนำจเจริญ มหำสำรคำม อุดรธำนี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ในกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับให้แก่ประชำชน  ทั้งในชุมชน
และเยำวชนในสถำนศึกษำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่ำนิยมในกำรบริโภคอำหำรปรุงสุกจำก  ปลำน้ ำจืดมี
เกล็ด ก ำจัดสิ่งปฏิกูลจำกชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ ำอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล สร้ำงเครือข่ำย โรงพยำบำลใน
กำรคัดกรอง เฝ้ำระวัง วินิจฉัยและรักษำโรคพยำธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ ำดีพร้อมทั้ง พัฒนำระบบคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐำนข้อมูลเพื่อติดตำมกำรท ำงำน  

5) พัฒนำโภชนำกำรแม่และเด็ก โดยส่งเสริมกำรบริโภคไอโอดีนและให้ควำมรู้แก่ พ่อแม่
หรือผู้ดูแลเด็กในด้ำนโภชนำกำรที่เหมำะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีกำรเลี้ยงดูเด็กที่เหมำะสม เพ่ือกระตุ้น
กำรพัฒนำเด็กในช่วง ๐ - ๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่ำงไกลให้ได้
มำตรฐำนเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนำกำรควำมพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่ำงกำย และ
สังคม  

6) อ ำนวยควำมยุติธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ โดยยกระดับกำรให้ควำมช่วยเหลือ ผู้มีรำยได้
น้อยและผู้ด้อยโอกำสด้ำนกฎหมำยและคดีควำม บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 
และเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรแก้ไขข้อพิพำทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้ำงกำรรับรู้กฎหมำยเพ่ือสร้ำง  
ภูมิคุ้มกันในกำรปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนำอำชีพและรำยได้ของเกษตรกร โดยสร้ำงควำมมั่นคงของเกษตรกรรำยย่อย  โดย

ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทำงเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร
แปลงใหญ่ สนับสนุนกำรรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กรและสถำบันเกษตรกรพัฒนำ 
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนหรือสหกรณ์กำรเกษตร พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออำชีพ สนับสนุนกำร
เข้ำถึง        แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม น ำร่องในจังหวัดกำฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ ำนำจเจริญ มุกดำหำร 
ยโสธร มหำสำรคำม สกลนคร อุบลรำชธำนี อุดรธำนี ศรีสะเกษ และหนองบัวล ำภู  

2) พัฒนำพ้ืนที่ทุ่งกุลำร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด 
ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภำพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนกำร
ผลิต ให้อยู่ภำยใต้มำตรฐำนเกษตรปลอดภัย พัฒนำห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนกำรผลิต 
พร้อมทั้ง ขยำยพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมกำรผลิต กำรยกระดับรำคำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่ำง
จำกสินค้ำ เกษตร ที่ใช้สำรเคมี และกำรพัฒนำระบบกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรส่งเสริม
กระบวนกำรตรวจ รับรองแบบมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกันเองของสมำชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้ง
กำรจัดท ำโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรีย์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยน ำร่องในพ้ืนที่ที่มีควำมพร้อมและเหมำะสม 
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และเชื่อมโยงไปสู่ กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือกำรท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยำยฐำนรำยได้ พร้อมทั้งจัดท ำ
ฐำนข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรผลิตที่เหมำะสม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลำดสินค้ำเพ่ือสุขภำพและกำรส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน
มำตรกำรส่งเสริมตลำดสีเขียว ในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำน
ช่องทำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-Commerce) ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

3) ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้ำเกษตรชนิดใหม่ตำมศักยภำพของพ้ืนที่(Zoning)และ
ควำมต้องกำรตลำด โดยส่งเสริมกำรปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคำย บึงกำฬ  
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนีโดยสนับสนุนกำรปรับปรุงพัฒนำพันธุ์ กำรตรวจรับรองมำตรฐำน
สินค้ำ เกษตร กำรประชำสัมพันธ์และกำรจัดตั้งตลำดกลำง รวมทั้งส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพรส ำคัญที่เป็น
สำรตั้งต้นใน กำรแปรรูปผลิตสินค้ำ ในพ้ืนที่น ำร่องจังหวัดสกลนคร มหำสำรคำม เลย และอุบลรำชธำนี ให้มี
ปริมำณมำกพอและ มีคุณภำพตำมระบบมำตรฐำนกำรเกษตรตำมควำมต้องกำรของตลำดทั้งในและ
ต่ำงประเทศ และจัดท ำฐำนข้อมูล พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร และส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภำพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดำหำร นครพนม นครรำชสีมำ สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และ
อุบลรำชธำนี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัด นครรำชสีมำ ขอนแก่น โดยสนับสนุนกำรปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมกำร
ปลูกแปลงหญ้ำและปรับปรุงคุณภำพอำหำร สัตว์ พัฒนำเทคโนโลยีกำรเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งกำร
จัดระบบมำตรฐำนโรงฆ่ำสัตว์ให้ได้มำตรฐำน อุตสำหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยและขยำย
ตลำดไปสู่อำเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ (Bio Economy) ให้เป็นฐำนรำยได้ใหม่ที่ส ำคัญ
ของภำค โดยมุ่งลงทุนสร้ำงเศรษฐกิจบนฐำนของกำรวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยำกำรที่
ใช้ ทรัพยำกรฐำนชีวภำพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร ของเสียและน้ ำเสียจำก
โรงงำน อุตสำหกรรม ฟำร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนำต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำสูง ก่อให้เกิด
ควำมก้ำวหน้ำ และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อกำรปฏิรูปภำคเกษตร อำหำร สำธำรณสุขและ
กำรแพทย์ พลังงำน อุตสำหกรรมเคมี และภำคสังคม โดยพัฒนำให้นครรำชสีมำ ขอนแก่น อุบลรำชธำนี 
และสกลนคร เป็นศูนย์กลำง อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและอำหำรแบบครบวงจร ส่งเสริมกำรแปรรูป
สมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหำสำรคำม สุรินทร์ และอ ำนำจเจริญ โดยพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตให้ได้
มำตรฐำน GMP พัฒนำระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้ำงแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่ งขันและส่ งออก ส่ ง เสริม อุตสำหกรรมใหม่  และธุ รกิ จแนว ใหม่ ใน พ้ืนที่ กลุ่ มจั ง หวั ดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงและตอนล่ำง ด้วยกำรพัฒนำต่อ ยอดจำกวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทำง
กำรเกษตร/อุตสำหกรรม และฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไปสู่  ผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง เช่น เอทำนอล 
พลำสติกชีวภำพ (bio-plastic) สำรสกัดจำกพืชมูลค่ำสูง เอนไซม์/อำหำร เสริมสุขภำพจำกจลุินทรีย์ เป็นต้น 
รวมทั้งสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนระดับชุมชน จำกกำรน ำวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร 
ขยะครัวเรือน มำผลิตเป็นพลังงำนเพ่ือใช้ภำยในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม กำรใช้พลังงำนหมุนเวียน
ในระดับชุมชน  
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5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสำหกิจชุมชน ผลิตสินค้ำ 
อุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น 
กำฬสินธุ์ร้อยเอ็ด มุกดำหำร เพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน โดยเน้นอุตสำหกรรมสีเขียวและกำรใช้
วัตถุดิบ ในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
ธรรมกำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำดในต้นทุนที่ต่ ำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น e-Commerce, e-
Marketing เป็นต้น  

6) ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำกลุ่มผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย ผ้ำย้อมครำม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี 
ศักยภำพให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงแฟชั่นในระดับภูมิภำค อำทิ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ  
สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ กำรออกแบบ และตรำสัญลักษณ์ 
พัฒนำ เทคโนโลยีและงำนศึกษำวิจัยสร้ำงนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่ำ พร้อมทั้งพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
อ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบกำรและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งกำรออกแบบ 
และกำรจัดกำร เพ่ือให้สินค้ำมีควำมหลำกหลำยและทันสมัย สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสำหกิจชุมชนและ
วิสำหกิจ ขนำดกลำงและขนำดย่อมกับภำคอุตสำหกรรม และส่งเสริมกำรจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้ำงโอกำสทำง
ธุรกิจ  

7) พัฒนำเมืองศูนย์กลำงจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่ โดยจัดระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
ที่มีคุณภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ  บริกำร
สังคมที่ได้มำตรฐำน ที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อย ให้ควำมส ำคัญต่อกำรผังเมือง กำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวควำม
สะอำดและดูแลควำมปลอดภัยของประชำชน และรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์และรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
ของพ้ืนที่ต้นน้ ำในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธำนี สกลนคร ชัยภูมิ และนครรำชสีมำ โดยก ำหนด และท ำ
เครื่องหมำยแนวเขตพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่ำนอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรฟ้ืนฟู ปลูกป่ำ และป้องกันกำรบุกรุก เพ่ือรักษำพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 
รวมถึงกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรพัฒนำภำคโดยใช้ประโยชน์จำกสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ 
ที่กระจำยตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้ำงควำมเชื่อมโยงสถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชนเพ่ือพัฒนำเครือข่ำยของ 
อุตสำหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันวิจัย ให้มีควำมพร้อมด้ำน
โครงสร้ำง พ้ืนฐำนและบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยใน
ขั้นประยุกต์ และทดลองเพ่ิมขึ้นทั้งกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบกำรท ำวิจัยตลำด กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ และ
โรงงำนน ำร่องเพ่ือให้สำมำรถแปลงงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนใน

กำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมหรือเทศกำลประจ ำถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่ำงๆ โฆษณำประชำสัมพันธ์แก่  
นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้สินค้ำ บริกำร และแหล่งท่องเที่ยวที่ สะท้อน       
อัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนำแบรนด์และสื่อสำรควำมแตกต่ำงของชุมชนต่ำงๆ ในรูปแบบกำรเล่ำเรื่อง 
(Storytelling) ส่งเสริมกำรขำยแพ็กเกจกำรท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นกำรท่องเที่ยวนอกฤดูกำล ส่งเสริม
กำรตลำดแบบมีเป้ำหมำย เฉพำะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษำ กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่ม
สุภำพสตรี เป็นต้น  

๒) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมอีสำนใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี โดยบูรณำกำรจัดกำรแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น  หรือ     
อัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มำสร้ำงเส้นทำงท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำรยธรรมอีสำนใต้ และ  
เชื่อมโยงสู่ประเทศลำว กัมพูชำ และเวียดนำม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลำพ ำนักและค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวคุณภำพทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ พัฒนำสินค้ำและบริกำรที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้ำง
จำกทุน ทำงวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดควำมจดจ ำและสร้ำงควำมโดดเด่น  ลอกเลียนได้ยำก พัฒนำบุคลำกร 
และผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวให้เป็นมืออำชีพ รักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรจัดท ำแผนที่ท่องเที่ยวให้
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนำระบบโลจิสติกส์ ขนถ่ำยนักท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบไปสู่ แหล่งท่องเที่ยว 
ดูแลควำมปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

๓) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ ำโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคำย บึง
กำฬ นครพนม มุกดำหำร อุบลรำชธำนี และสกลนคร และพัฒนำเส้นทำงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำน อำทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้ำนช้ำง เลย – อุดรธำนี - หนองบัวล ำภู - หนองคำย - สปป.ลำว โดย
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำและบริกำร ให้สอดคล้องกับกระแสควำมนิยมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
สองฝั่งโขง พัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้มีควำมหลำกหลำย อำทิ กำรท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภำพ
และวิถี ชีวิตลุ่มแม่น้ ำโขง (Leisure/Lifestyle) กำรท่องเที่ยวด้วยจักรยำนและกำรเดินทำงแบบคำรำวำน 
(Cycling/Caravan Tours) กำรท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนำถนนเชื่อมโยง
ระหว่ำง แหล่งท่องเที่ยว พัฒนำท่ำเรือให้ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่เกิดจำก
ชุมชนเพ่ือสร้ำง งำนและรำยได้ เน้นพัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำนกำรจัดกำรและทักษะทำงภำษำเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที ่เพ่ิมข้ึน  

๔) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศำสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กำฬสินธุ์ 
อุดรธำนีหนองบัวล ำภูและชัยภูมิโดยพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ 
และมีชีวิต ออกแบบกำรจัดแสดง จัดนิทรรศกำร มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่ำง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีควำม
สนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภำษำไทยและต่ำงประเทศเพ่ือขยำยฐำนนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษำ
วิวัฒนำกำรของภำคอีสำนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้ำพิพิธภัณฑ์ผ่ำน
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กิจกรรมทัศนศึกษำของโรงเรียนและนันทนำกำรของครอบครัว พัฒนำสินค้ำ/บริกำร/ของที่ระลึก ปรับปรุง
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน โฆษณำประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำระบบ
ขนส่ง สำธำรณะเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้ำถึงได้ง่ำยและกลับมำได้บ่อยครั้ง  

๕) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครรำชสีมำ 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมกีฬำให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทั้งจำก  กำรกีฬำและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อำทิ ธุรกิจกำรแข่งขันต่ำงๆ กำรผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬำ/ของที่ระลึก สนำมแข่งขัน  อำหำร
เสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้ำนอำหำร กำรเดินทำงและขนส่ง ประกันภัย สถำบันพัฒนำกีฬำอำชีพทุก
ระดับ เป็นต้น ส่งเสริมกำรศึกษำในด้ำนเวชศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และกำรบริหำรจัดกำร  
ธุรกิจกีฬำ เพ่ือผลิตบุคลำกรรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมกีฬำ สนับสนุนกำรจัดมหกรรมกีฬำ
นำนำชำติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

๖) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวธรรมชำติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครรำชสีมำ 
อุบลรำชธำนี โดยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่ค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด
ควำม สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภำพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้
เกิดควำมคุ้มค่ำต่อประสบกำรณ์มำกกว่ำกำรท่องเที่ยวที่คุ้มค่ำเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทำงมำท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่มำกขึ้น เพ่ือลดกำรพ่ึงพิงตลำดต่ำงประเทศ รวมทั้งให้ควำมรู้นักท่องเที่ย วในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำร จัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี  

๗) พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้ได้มำตรฐำน ประชำสัมพันธ์กำร 
ท่องเที่ยว และพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ำยเพ่ือกระจำยนักท่องเที่ยวจำก
เมือง หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวระหว่ำงภำคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น 
ทั้งใน ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนำ
ทักษะฝีมือ บุคลำกรในภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
นอกจำกนั้นพัฒนำสินค้ำ OTOP สินค้ำวิสำหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้ำนอำหำร ที่พักให้มีคุณภำพดี ส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่มตำม ควำมสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื นที ่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ที่เชื่อมโยงภำคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภำคกลำง

และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตำมแผน อำทิ แผนกำรพัฒนำรถไฟควำมเร็วสูง 
กำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟทำงคู่ และโครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองตำมยุทธศำสตร์แผนพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 – 2565 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
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2) เร่งพัฒนำโครงข่ำยระบบกำรคมนำคมขนส่งภำยในภำคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อำทิกำร
พัฒนำรถไฟสำยใหม่ (บ้ำนไผ่-นครพนม) โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนภำยในภำค 6 แห่ง (อุดรธำนี 
อุบลรำชธำนี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครรำชสีมำ และขอนแก่น) และขยำยถนน 4 ช่องจรำจรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพ ทำงหลวง  

3) พัฒนำเมืองส ำคัญ ขอนแก่น นครรำชสีมำ ให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน กำร
บริกำรสุขภำพและศูนย์กลำงกำรศึกษำ โดยพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชื่อมโยงกับ ระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนหลักที่เชื่อมโยงระหว่ำงภำค เร่งรัดพัฒนำระบบขนส่งรำงเบำเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมระบบขนส่งสำธำรณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่ำงเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  

4) พัฒนำพ้ืนที่รอบสถำนีขนส่งระบบรำงในเมืองที่มีศักยภำพที่ส ำคัญ อำทิ เมืองขอนแก่น 
และบริเวณเมืองชำยแดนที่มีศักยภำพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน อำทิ  เมือง
นครพนม เมืองหนองคำย เมืองมุกดำหำร โดยสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำโครงกำรน ำร่องที่ใช้แนวทำง กำรจัด
รูปที่ดิน     กำรวำงผังเมืองควบคู่กับกำรพัฒนำเมืองแบบประหยัดพลังงำน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อน
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนำด่ำนชำยแดน โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนบริเวณด่ำนศุลกำกรให้เพียงพอ 

สนับสนุนกำรจั ดกำรด่ ำนพรมแดนแบบเบ็ ดเสร็ จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ ได้
มำตรฐำนสำกลเร่งเชื่อมต่อระบบสำรสนเทศภำยในและระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อสำมำรถให้บริกำร ณ จุด
เดียว (National Single Window) เพ่ิมอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอ พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
บริเวณจุดผ่อนปรนกำรค้ำชำยแดนที่มีศักยภำพ  

2) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชื่อมโยงชำยแดน โดยเร่งก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย - ลำว 
แห่งที่ 5 (บึงกำฬ-ปำกซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ำยเส้นทำงคมนำคมระหว่ำงไทย ลำว เวียดนำม และจีน ให้มีควำม
สะดวก ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  

3) พัฒนำพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน โดยพัฒนำมุกดำหำรเป็นพ้ืนที่  น ำร่อง
เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรลงทุนและสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  
ชำยแดน พร้อมทั้งเร่งรัดกำรด ำเนินงำนโครงกำรและมำตรกำรส ำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม 
หนองคำย ให้มีควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และบริกำร CIQ ที่ได้มำตรฐำนสำกล 
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3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน 
1) โครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน ณ จุดผ่ำนแดน 

33 กลยุทธ์ 1.2 : เพ่ิมศักยภำพผู้ประกอบกำรและแรงงำน 
2) โครงกำรเพิ่มศักยภำพและยกระดับแรงงำน กลยุทธ์ 1.3 : ส่งเสริมและพัฒนำ 

กำรค้ำกำรลงทุนให้มีประสิทธิภำพ 
3) โครงกำรส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนและเพ่ิมศักยภำพผู้ประกอบกำรและ

อุตสำหกรรม 
4) โครงกำรส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนให้ผู้ประกอบกำรแข่งขันได้ 
5) โครงกำรปรับปรุงเส้นทำงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรค้ำและกำร

ลงทุน 
6) โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรค้ำชำยแดน 
7) โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดนสู่อำเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน  าเพื่อการเกษตร 

1) โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร โดยกำร
พัฒนำและฟ้ืนฟูลุ่มน้ ำอย่ำงเป็นระบบ 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร(ยางพารา) 
1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพและยกระดับมำตรฐำนแรงงำนด้ำนกำรเกษตร 

กลยุทธ์ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 
1) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตยำงพำรำ 
2) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว 
3) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง 
4) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตอ้อยโรง 
5) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
6) โครงกำรติดตำมและประเมินผลและประชำสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

7) โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตร 
กลยุทธ์ 2.4 เพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 

1) โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงโคเนื้อคุณภำพ 
2) โครงกำรเลี้ยงกระบืออย่ำงยั่งยืน เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 
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3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรอำชีพด้ำนกำรประมง 
กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

1) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรแปรรูปยำงพำรำให้ได้มำตรฐำน 
2) โครงกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรวงโซ่อุปทำนยำงพำรำ 
3) โครงกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 

กลยุทธ์ 2.6 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาช่อง
ทางการตลอด 

1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันเกษตรกรและพัฒนำ
สหกรณ์กำรตลำด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

1) โครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูล และระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว 
2) โครงกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั งในและต่างประเทศ 
1) โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเ พ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ทั้ งในและ

ต่ำงประเทศ 
2) โครงกำรขุดลอกหนองกอมเกำะเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่รับน้ ำและเป็นหนองน้ ำ

สำธำรณะ และกำรท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

1) โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว ทั้งระบบ
เพ่ือส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำดของกลุ่มจังหวัด 

2) โครงกำรพัฒนำด้ำนบริหำรกำรจัดกำรท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธำนี 
3) โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้ประกอบกำรสถำนบริกำร เช่น ร้ำนอำหำร ที่พัก 

โรงแรม ฯลฯ 
4) โครงกำรถนนแห่งภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด(สินค้ำ

และผลิตภัณฑ์ OTOP) 
5) โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ (ในต่ำงประเทศ) 

กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว 
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กลยุทธ์ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
1) โครงกำรปรับปรุงทำงหลวงเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

3.3 แผนพัฒนำจังหวัด พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ปี งบประมำณ 2564 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด 
วิสัยทัศน์ “ เมืองน่ำอยู่ ศูนย์กลำงกำรคำกำรลงทุนอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง ” 
พันธกิจ : 1. พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกปัจจัยพ้ืนฐำน กำรคมนำคมขนส่ง และกำรยกระดับมำตรฐำน

สถำนประกอบกำรและแรงงำนเพ่ือเพ่ิม ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรค้ำ กำรลงทุนในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
2. พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำกำรเกษตรปลอดภัยและ 

เกษตรอินทรีย์ 
3. ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

พัฒนำทุนมนุษย์และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
4.ยกระดับอุตสำหกรรมไมซ์และกำรท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภำพด้ำนที่ตั้งเพ่ือ 

สร้ำงควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงไมซ์และกำรท่องเที่ยวของอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรจัดกำร 

ขยะ/น้ ำเสียเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ อย่ำงยั่งยืน 
6. เสริมสร้ำงสังคมที่มั่นคง ควำมปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรจังหวัดให้มีเอกภำพด้วยกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกัน 

ทุกภำคส่วนตำมค่ำนิยม UDON TEAM 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ : 
จังหวัดอุดรธำนีมีวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำที่จะเป็น “เมืองน่ำอยู่ ศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุน 
อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง” โดยจะมีควำมน่ำอยู่และควำมเป็นศูนย์กลำงทั้งในด้ำน 
1. กำรสร้ำงกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง ส ำหรับประชำชนทุกภำคส่วน โดยไม่ทิ้งผู้ที่ด้อยโอกำส 

ไว้เบื้องหลัง 
2. กำรสร้ำงควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจ และกำรมีควำมเข้มแข็งและมีควำมสำมำรถในกำร 

แข่งขันในทุกสำขำเศรษฐกิจที่มีควำมส ำคัญ 
3. กำรสร้ำงควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำร 

พัฒนำที่ยั่งยืน 
4. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ ในกำรดูแลรักษำชีวิต ทรัพย์สิน และ 

ประโยชน์สุขของประชำชน 
5. กำรสร้ำงเมืองและชุมชนที่มีสุขภำวะ ทั้งกำย ทำงจิต ทำงสังคม และทำงปัญญำ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด 
1. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง แบ่งเป็น 
1.1 สัดส่วนควำมยำกจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 8 
1.2 กิจกรรมทำงกำรเกษตรที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นจำกเดิมร้อยละ 5 
1.3 อัตรำกำรศึกษำต่อมัธยมปลำยและอำชีวศึกษำสูงกว่ำร้อยละ 80 
1.4 จ ำนวนปีที่ได้รับกำรศึกษำของประชำกรที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เพ่ิมขึ้นเป็น 8 ปี 
1.5 ควำมเหลอมล้ ำของรำยได้ลดลงจนต่ ำกว่ำร้อยละ 40 
1.6 สัดส่วนแรงงำนที่มีประกันสังคมเพ่ิมขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 22 
2. ตัวชี้วัดเปำหมำยกำรพัฒนำ ด้ำนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
แบ่งเป็น 
2.1 อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำร้อยละ 5 โดยแยกเป็น 
2.1.1 อัตรำกำรขยำยตัวของภำคเกษตรกรรม มำกกว่ำรอยละ  ้ 2 
2.1.2 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและสำขำค้ำส่ง/ปลีก มำกกว่ำร้อยละ 5 
2.1.3 อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้กำรท่องเที่ยว มำกกว่ำร้อยละ 7 
2.1.4 กำรจ้ำงงำนของ SMEs เพ่ิมขึ้นรอยละ  5 
2.1.5 E-commerce ขยำยตัวมำกกว่ำร้อยละ 10 
2.2 อัตรำหนี้สินเฉลี่ยต่อรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน ไม่เกินกว่ำ 8 เท่ำ 
2.3 อัตรำกำรออมของครัวเรือนสูงกว่ำร้อยละ 5 
3. ตัวชี้วัดเปำหมำยกำรพัฒนำ ด้ำนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยค ำนึงถึงกำรอนุรักษุ์ธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 
3.1 พ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ิมขึ้นจำกเดิมร้อยละ 1.5 
3.2 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรจดกำรขยะ โดยให้ 
3.2.1 ขยะที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 55 และ 
3.2.2 ขยะตกค้ำงลดลงร้อยละ 10 จำกปริมำณเดิม 
3.3 เพ่ิมปริมำณกำรกักเก็บน้ ำขึ้นร้อยละ 1 ของควำมต้องกำรใช้น้ ำ 
3.4 ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรใช้พลังงำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
3.5 กำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกลดลงเหลือ 1.1 ตัน/คน/ปี 
4. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ด้ำนประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนภำครัฐ แบ่งเป็น 
4.1 จ ำนวนคดีที่แจ้งควำมน้อยกว่ำ 60 ต่อประชำกรแสนรำย 
4.2 ผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยกว่ำ 20 ต่อประชำกรแสนรำย 
4.3 กำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตเท่ำกับค่ำเฉลี่ยของทั้งประเทศ 
4.4 ร้อยละภำษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บต่อรำยได้รวม (ไม่รวมเงินอุดหนุน) มำกกว่ำร้อยละ 11 
5. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ด้ำนกำรเติบโตของเมืองสุขภำวะ แบ่งเป็น 
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5.1อัตรำกำรป่วยกำรตำยด้วยโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูงลดลง/ 
5.2 อัตรำเด็กแรกเกิดที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ลดลง 
5.3 พัฒนำกำรเด็กและระดับสติปัญญำ (IQ) เทำ่กับเป้ำหมำยค่ำเฉลี่ยของประเทศ 
5.4 คะแนนสุขภำพจิตเพ่ิมขึ้นเป็น 72 คะแนน 
5.5 คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุดีขึ้นลดอัตรำกำรคลอดมีชีพของหญิงอำยุ 15 -19 ปี 
   ประเด็นกำรพัฒนำ 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร 
แข่งขันในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำกำรค้ำกำรลงทุน 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด :  
1.อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและสำขำค้ำส่ง/ปลีก มำกกว่ำร้อยละ5 
2. อัตรำกำรขยำยตัวของภำคเกษตรกรรมมำกกว่ำร้อยละ 2 
3. กำรจ้ำงงำนของ SMEs เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
4. E-commerce ขยำยตัวมำกกว่ำร้อยละ 10 
5. สัดส่วนควำมยำกจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 8 
6. ควำมเหลื่อมล้ ำของรำยได้ลดลงจนต่ ำกว่ำร้อยละ 40 
7. สัดส่วนแรงงำนที่มีประกันสังคมเพ่ิมขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 22 
8. กำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตเท่ำกับค่ำเฉลี่ยของทั้งประเทศ 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1. ส่งเสริมผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะ SMEs วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มธุรกิจ 
เป้ำหมำยโดยเฉพำะผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำร สิ่งทอ สมุนไพร กีฬำท่องเที่ยว ดิจิทัล และผู้ประกอบกำร
ทำงสังคม 
2. ส่งเสริมกำรตลำด กำรรับรองมำตรฐำน กำรใช้/สร้ำงตรำสัญลักษณ์สินค้ำอุดรธำนี 
3. พัฒนำและคุ้มครองแรงงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต เพ่ิมผลตอบแทน 
ส ำหรับแรงงำน และเพ่ิมกำรคุ้มครองแรงงำน 
4. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และกำรคมนำคม 
กำรสื่อสำรและระบบดิจิทัล 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรส่งเสริม กำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนเกษตร 
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด : 1. กิจกรรมทำงกำรเกษตรที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นจำกเดิมร้อยละ5 
2. สัดส่วนควำมยำกจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 8 
3. อัตรำหนี้สินเฉลี่ยต่อรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนไม่เกินกว่ำ 8 เท่ำ 
4. อัตรำกำรออมของครัวเรือนสูงกว่ำร้อยละ 5 (ผ่ำนธนำคำรต้นไม้) 
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5. อัตรำกำรขยำยตัวของภำคเกษตรกรรมมำกกว่ำร้อยละ 2 
6. กำรจ้ำงงำนของ SMEs เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
7. อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและสำขำค้ำส่ง/ปลีก มำกกว่ำร้อยละ 5 
8. อัตรำกำรขยำยตัวของภำคเกษตรกรรม มำกกว่ำรอยละ  2 
9. E-commerce ขยำยตัวมำกกว่ำร้อยละ 10 
10. เพ่ิมปริมำณกำรกักเก็บน้ ำขึ้น ร้อยละ 1 ของควำมต้องกำรใช้น้ ำ 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1. กำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 
2. เพ่ิมประสิทธิภำพ กำรรับรองมำตรฐำน กำรวิจัย และกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร 
3. ส่งเสริมกำรตลำด  เกษตรอุตสำหกรรม เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
4. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตร 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมควำมพร้อม 
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนมีควำมเข็มแข็งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ มีขีดควำมสำมำรถ 
ด้ำนกำรแข่งขัน และมีคุณภำพชีวิตที่ดีทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด : 1. อัตรำกำรออมของครัวเรือนสูงกว่ำร้อยละ 5 
2. คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุดีขึ้น 
3. อัตรำกำรศึกษำต่อมัธยมปลำยและอำชีวศึกษำสูงกว่ำร้อยละ 80 
4. จ ำนวนปีที่ได้รับกำรศึกษำของประชำกรที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้นเป็น 8 ปี 
5. กำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตเท่ำกับค่ำเฉลี่ยของทั้งประเทศ 
6. พัฒนำกำรเด็กและระดับสติปัญญำ (IQ) เท่ำกับเป้ำหมำย/ค่ำเฉลี่ยของ 
ประเทศ 
7. คะแนนสุขภำพจิตเพ่ิมขึ้นเป็น 72 คะแนน 
8. อัตรำกำรคลอดมีชีพของหญิงอำยุ 15-19 ปี ลดลง 
9. อัตรำกำรป่วย/กำรตำยด้วยโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูงลดลง 
10. อัตรำเด็กแรกเกิดที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ลดลง 
11. พัฒนำกำรเด็กและระดับสติปัญญำ (IQ) เท่ำกับเป้ำหมำย/ค่ำเฉลี่ยของ 
ประเทศ 
12. อัตรำกำรคลอดมีชีพของหญิงอำยุ15-19 ปี ลดลง 
13. คะแนนสุขภำพจิตเพ่ิมขึ้นเป็น 72 คะแนน 
14. สัดส่วนควำมยำกจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 8 
15. ควำมเหลื่อมล้ ำของรำยได้ลดลงจนต่ ำกว่ำร้อยละ 40 
16. อัตรำหนี้สินเฉลี่ยต่อรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน ไม่เกินกว่ำ 8 เท่ำ 

39



 
 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)                                                                                    เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

 

17. สัดส่วนแรงงำนที่มีประกันสังคมเพ่ิมขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 22 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1. เตรียมควำมพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย ทั้งในด้ำนกำรออม ระบบเศรษฐกิจที่เหมำะ 
กับผู้สูงอำยุ กำรดูแลผู้สูงอำยุ ในระยำว กำรออกแบบเพ่ือกำรเข้ำถึงของทุกผู้คน (Universal Design) 
2. เพ่ิมโอกำสและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้โดยเฉพำะทักษะกำร

เรียนรู้ ทักษะกำรท ำงำน และทักษะชีวิต ส ำหรับทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับควำมเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นอย่ำง
รวดเร็ว 

3. สร้ำงเสริมสุขภำพแบบองค์รวม เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงของโรคที่ส ำคัญ เช่นโรคเบำหวำน โรคควำมดัน 
และเพ่ิมศักยภำพของสุขภำวะทำงกำย ทำงจิตและทำงสังคมของคนอุดรธำนี 

4. ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรลดควำมยำกจน ด้วยปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเป้ำประชำกร
กลุ่มเฉพำะที่ด้อยโอกำส และ/หรือ มีควำมยำกล ำบำกในกำรด ำเนินชีวิต 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมไมซ์และกำรท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์ 
และศักยภำพด้ำนที่ตั้ง 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมปริมำณและมูลค่ำด้ำนกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมไมซ์บนพ้ืนฐำนของ 
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นเลิศร่วมกัน 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด : 1. อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้กำรท่องเที่ยวมำกกว่ำร้อยละ 7 
2. กำรจ้ำงงำนของ SMEs เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
3. ควำมเหลื่อมล้ ำของรำยได้ลดลงจนต่ ำกว่ำร้อยละ 40 
4. กิจกรรมทำงกำรเกษตรที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นจำกเดิมร้อยละ 5 
5. ควำมเหลื่อมล้ ำของรำยได้ลดลงจนต่ ำกว่ำร้อยละ 40 
6. คะแนนสุขภำพจิตเพ่ิมขึ้นเป็น 72 คะแนน 
7. ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรใช้พลังงำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1. ออกแบบ พัฒนำและส่งเสริมอัตลักษณ์ และกำรส่งเสริมกำรตลำดอุตสำหกรรม

ไมซ์และกำรท่องเที่ยว 
2. พัฒนำบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์และกำรท่องเที่ยว ในทุกระดับ เพ่ือให้มีควำมพร้อมในกำรเป็น

ศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมไมซ์และกำรท่องเที่ยวในลุ่มน้ ำโขง 
3. สร้ำงและสนับสนุนคลัสเตอร์เชื่อมโยง กลุ่มผู้ผลิตสินค้ำและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมไมซ์ 
4. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะเส้นทำงและระบบขนส่งสำธำรณะ กำร

ออกแบบพ้ืนที่สีเขียวในเมือง และแหล่งท่องเที่ยว 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอมเพ่ือกำรใช้ประโยชน อย่ำงยั่งยืน 
วัตถุประสงค ์: เพ่ือรักษำควำมสมบูรณของทรัพยำกรธรรมชำติและสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชน 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด : 1. พ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ิมขึ้นจำกเดิมร้อยละ 1.5 
2. อัตรำกำรออมของครัวเรือนสูงกว่ำร้อยละ 5 (ผ่ำนธนำคำรต้นไม้) 
3. กิจกรรมทำงกำรเกษตรที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นจำกเดิมร้อยละ 5 
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4. เพ่ิมปริมำณกำรกักเก็บน้ ำขึ้น ร้อยละ 1 ของควำมต้องกำรใช้น้ ำ 
5. อัตรำกำรกัดเซำะของตลิ่งริมแม่น้ ำลดลง 
6. ขยะที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 55 
7. ขยะตกค้ำงลดลงร้อยละ 10 จำกปริมำณเดมิ 
8. เพ่ิมปริมำณกำรกักเก็บน้ ำขึ้น ร้อยละ 1 ของควำมต้องกำรใช้น้ ำ 
9. ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรใช้พลังงำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
10. กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลงเหลือ 1.1 ตัน/คน/ปี 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1. ปกป้อง อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้เพ่ือให้ทรัพยำกรป่ำไม้เพ่ิมและสมบูรณ์ขึ้น 
2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำแหล่งน้ ำ ทั้งที่มีอยู่เดิม และ/หรือ พัฒนำเพ่ิมขึ้นเพ่ือ 

กำรใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
3. ส่งเสริมกำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย อย่ำงถูกวิธี/เหมำะสม เพ่ือรองรับกับกำรขยำยตัว 

ของเมืองชุมชน และกำรท่องเที่ยว 
4. อนุรักษ์พลังงำน และพัฒนำพลังงำนหมุนเวียน เพ่ือควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

และกำรเพ่ิมโอกำสทำงเศรษฐกิจ 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีควำมสงบเรียบร้อย และประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด : 1. ร้อยละภำษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บต่อรำยได้รวม (ไม่รวมเงินอุดหนุน) มำกกว่ำ 
ร้อยละ 11 
2. จ ำนวนคดีที่แจ้งควำมน้อยกว่ำ 60 ต่อประชำกรแสนรำย 
3. คะแนนสุขภำพจิตเพ่ิมขึ้นเป็น 72 คะแนน 
4. ผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยกว่ำ 20 ต่อประชำกรแสนรำย 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1. ส่งเสริมกำรเรียนรู้วิถีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นประมุข เพ่ือกำรสร้ำง/สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในฐำนะพลเมือง และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง
สันติสุข ภำยใต้ควำมคิดและมุมมองที่แตกต่ำงกัน 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดมิให้ส่งผลเสียต่อสุขภำพ และควำมปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
และควำมสงบสุขของประชำชน 

3. รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
4. ยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยโดยเฉพำะอุบัติภัยทำง

ถนน ภัยแล้ง อุทกภัย วำตภัย และอัคคีภัย 
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ค่ำนิยม : UDON TEAM 
U : Unity : มีเอกภำพ 
D : Development : พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
O : Openmind : เปิดใจให้บริกำร 
N : Network : สำนเครือข่ำยกำรมีส่วนรวมของประชำชน 
T : Tranparency : มีควำมโปร่งใส 
E : Excellence : เน้นผลสมฤทธิ์ของงำน 
A : Accountability : มีควำมรับผิดชอบ 
M : Morality 

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

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม 
1. ท ำให้เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมกำรเกษตร/เกษตรอินทรีย์ในกลุ่ม

อินโดจีน  
2. ท ำให้มีกำรผลิตและกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำกำรเกษตร/เกษตรอินทรีย์ให้ได้ตำมมำตรฐำน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  
3. ท ำให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถเป็น

แกนกลำงในกำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรเกษตรของท้องถิ่น 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ท ำให้เกิดกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยและครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี โดยเชื่อมโยงกันระหว่ำงชนบท/เมือง/ภูมิภำค/ประเทศ 
2. ท ำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

1. ท ำให้นักเรียนในสังกัด อบจ.เกิดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรด ำรงชีวิตและ
ยกระดับกำรเรียนรู้สู่ระดับสำกล 

2. ท ำให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธำนี  ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำเพ่ิมมำกข้ึน 
3. ท ำให้ภำคประชำชนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี

ขึ้น 
4. ท ำให้ประชำชนมีสุขภำพกำยสุขภำพจิตที่ดีและมีใจรักในกำรออกก ำลังกำยรวมถึงกำร

เสริมสร้ำงโอกำสแก่ผู้ที่สนใจและมีทักษะกำรกีฬำสู่สำกล 
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5. ท ำให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนผู้สนใจและมีควำมสำมำรถสู่กำรกีฬำระดับ
สำกล 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1. ท ำให้เกิดโครงข่ำยทำงหลวงท้องถิ่นท่ีเชื่อมกับเส้นทำงหลัก เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

บ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ 
2. ท ำให้เกิดแหล่งน้ ำด้ำนกำรเกษตร/อุปโภคบริโภค ที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำง     

มีประสิทธิภำพร่วมกับหน่วยงำนภำคี ภำครัฐ ภำคท้องถิ่น และภำคประชำชนในชุมชน 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

1. ท ำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมมีจิตสำธำรณะ ชุมชนเข้มแข็ง 
2. ท ำให้มีกำรพัฒนำและเพ่ิมทักษะในกำรด ำรงชีวิตแก่ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ และ  

ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

1. ท ำให้บุคลำกรในองค์กรมีศักยภำพที่สอดคล้องต่อภำรกิจและเกิดกำรท ำงำนที่มี
ประสิทธิภำพ 

2. ท ำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ/ท้องถิ่น/
ภำคเอกชน/ประชำชน 

3. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
1.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

1. วิสัยทัศน์ ( Vission ) 
“บรูณำกำรกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพ เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธำนีเป็นเมืองน่ำ

อยู่ 
เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงอย่ำงยั่งยืน” 

2. พันธกิจ ( Mission ) 
1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด 
2. กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
3. กำรพำณิชย์ และส่งเสริมกำรลงทุน 
4. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำ 
6. กำรสังคมสงเครำะห์และพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส 
7. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนรวมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
9. กำรคุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
10. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำคและสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
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11. กำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
12. กำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่ำงๆ 
13. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน  าโขง 

  แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมอุตสำหกรรมและพัฒนำแรงงำนมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
2.) ส่งเสริมกำรตลำดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยอุดรธำนี 4.0   
3.) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำบริกำร 
4.) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อให้แข่งขันได้ 

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานการเกษตร 
3.) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
4.) ส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำเกษตร 

3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม     
มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

  แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมสังคมผู้สูงอำยุสุขภำพดี 
2.) พฒันำคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพชีวิตคนอุดรธำนีทุกกลุ่มวัย 
3.) ลดควำมเลื่อมล้ ำด้ำนสังคมคนอุดรธำนีด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสังคมคุณภำพชีวิต 

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลาง
ของอนุภาคลุ่มน  าโขง 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์จุดขำยโดยเน้นศักยภำพที่มีเอกลักษณ์ 
2.) สนับสนุนกำรสร้ำงคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำ  
3.) พัฒนำบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ กำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมกีฬำ 
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4.) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
    อุตสำหกรรมไมซ์ กำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมกีฬำ 

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้  
ประโชยน์อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ปกป้อง อนุรักษ์ พ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
2.) พัฒนำแหล่งน้ ำและน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด 
3.) ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรน ำกลับมำใช้ประโยชน์ 
4.) พัฒนำระบบเครือข่ำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมกำรเรียนรู้วิถีกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
    ทรงเป็นพระประมุข 
2.) ป้องกันปัญหำและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3.) รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
4.) ยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณะ 

3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของท้องถิ่นทุกๆ ด้ำนตำมหลักบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี 
2.) ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
3.) ประสำนบูรณำกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นมิให้เกิดควำมทับช้อนของพ้ืนที่ในกำรด ำเนินงำน 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชำชน 

6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธำนี ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ มี

ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 
12 แผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัดอุดรธำนี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญท่ีน ำทิศทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นไปสู่ควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
สังคมน่ำอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และครอบคลุมทุกมิติพัฒนำ ซึ่งทุกประเด็นต้องกำรบูรณำจำกทุกภำค
ส่วนทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และควำมต้องกำรของภำคประชำสังคม ท้องถิ่นและชุมชน อย่ำงเป็น
เอกภำพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำพื้นที่จังหวัดอุดรธำนี 

45



 
 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)                                                                                    เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

 

 
 

    โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ควำมมั่นคง   
2. ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   
3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 
4. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
5. กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
1. กำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
2. กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
4. กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
5. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
7. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโอจิสติกส์ 
8. กำรพัฒนำยุทธศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. กำรพัฒนำภำคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
10. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ 

   

ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหำรจัดกำรน้ ำให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
2. แก้ปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
3. สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนเศรษฐกิจภำยในควบคู่กับกำรแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร 
5. ใช้โอกำสจำกกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งที่เช่ือมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภำคกลำงและพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนำเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภำค 
6. พัฒนำควำมร่วมมือและใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจตำมแนว
ชำยแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

1. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรผลิตและกำรบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้ำนอำรยธรรม ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี  
    ของอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 
3. เพ่ิมศักยภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเพ่ือกำรแข่งขัน 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
1. กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
2. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมมีควำมพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง 
4. กำรยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมไมซ์และกำรท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์และศักยภำพด้ำนที่ตั้ง 
5. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
6. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
1. ด้ำนส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรม 
2. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. ด้ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำ 
4. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
5. ด้ำนพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
1. กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดควำมสมำรถในกำรแข่งขันในอนุภำคลุ่มน้ ำโขง 
2. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมมีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
4. กำรยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมไมซ์ กำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมกีฬำ โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภำพด้ำนที่ตั้งเพื่อ
สร้ำงควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงไมซ์ของอนุภำคลุ่มน้ ำโขง 
5. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้  ประโชยน์อย่ำงยั่งยืน 
6. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน 
7. ด้ำนบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร 
 

 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน  “  ยึดมั่นธรรมำภิบำล   บริกำรเพื่อประชำชน ” 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อย กำรจัดระเบียบสังคม ควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรปกครองและกำรบริหำรจัดกำร 

8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและสงเสริมกำรท่องเที่ยว 

2.3  เป้าประสงค์  

1.  มีกำรปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ครอบคลุมและมีมำตรฐำน 

2.  มีกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชำชนพ่ึงตนเองได้ และลดปัญหำ

ควำมยำกจน 

3.  มีกำรเพิ่มพูนกำรเรียนรู้ของชุมชน ธ ำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี มีกำรพัฒนำ

กำรศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 

4.  มีกำรดูแลปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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5.  มีระบบบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสร้ำงสุขภำวะที่ดี 

6.  มีกำรรักษำควำมสะอำด ควำมเรียบร้อย และกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในหมู่บ้ำนอย่ำงมีระบบ 

7.  มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

ประชำชนและบริหำรงำนตำมหลักธรรมมำภิบำล 

8.  มีกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชำชนพ่ึงตนเองได้ และลดปัญหำ

ควำมยำกจน 
 

          2.4 ตัวชี วัด 

1.กรณีโครงกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน วัดคุณภำพงำนจำกกำรที่ คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงตรวจรับงำนโดย

จะต้องได้คุณภำพงำนที่ดี ไม่มีปัญหำและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงกำรด้ำนอื่นๆ วัดจำกกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรทุกประกำร 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนต่ำงๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพำน รำง

ระบำยน้ ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจำย

ข่ำว ระบบน้ ำอุปโภคบริโภค  อำคำรต่ำงๆ 

สิ่งก่อสร้ำงในฌำปนสถำน ป้ำยจรำจร กระจกโค้ง

ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ก่อสร้ำงปรับปรุง 

บ ำรุงรักษำระบบประปำหมู่บ้ำน ก่อสร้ำง

ปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำและ 

ติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ ก่อสร้ำง ปรับปรุง 

บ ำรุงรักษำแหล่งกักเก็บน้ ำตำมธรรมชำติ  ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์    

ส่งเสริมอำชีพและกำรประกอบอำชีพ กำรผลิต 

จ ำหน่ำย กำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะผี

มือแรงงำน และสินค้ำ OTOP  ฯลฯ      
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสริมกำรกีฬำ และนันทนำกำร  ส่งเสริม

ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และผู้

พิกำร ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการรักษาความสงบ

เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กำรพัฒนำอำสำสมัครชุมชน กำรรักษำควำมสงบ

เรียบร้อยและควำมปลอดภัยในหมู่บ้ำน กำรป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข กำรเรียนรู้ด้ำนสำธำรณสุขขั้นพืน้ฐำน กำรป้องกัน

และระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภำพพลำนำมยัที่ดี

และกำรมีส่วนร่วมด้ำนสำธำรณสุข กำรจัดกำรขยะ

มูลฝอยและสิง่ปฏิกูลภำยในหมูบ่้ำน ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยของ

บ้ำนเมือง กำรปรบัปรุงภูมิทัศนใ์นเขตเทศบำล กำร

อนุรักษ์แหล่งน้ ำธรรมชำติและปำ่ไม้ชุมชน  กำร

ส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำมลภำวะที่เป็นพษิ ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการ

บริหารจัดการ 

ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 

เจ้ำหน้ำที่ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำล 

กำรพัฒนำขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชน วัสดุ 

ครุภัณฑ์ ของส ำนักงำน กำรส่งเสริมกำรมีส่วน

ร่วมของประชำชน ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง 

และกำรเผยแพร่ข่ำวสำรของทำงรำชกำร ฯลฯ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

ส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ฯลฯ 
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 2.6 กลยุทธ์ 

    1. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ท่อเหลี่ยม ท่อระบำยน้ ำ 

กำรจัดวำงผังเมืองและ แผนที่ภำษี 

    2.  กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำ ระบบประปำหมู่บ้ำน 

    3. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำ ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำและติดตั้งไฟฟ้ำ

สำธำรณะ 

    4.  กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำแหล่งกักเก็บน้ ำตำมธรรมชำติ เพ่ือกำร

อุปโภคบริโภคและเพ่ือกำรเกษตร 

    5. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

    6. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมอำชีพและกำรประกอบอำชีพ กำรผลิต จ ำหน่ำย กำรจ้ำงงำน 

    7. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนและสินค้ำ OTOP 

    8. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

    9. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 

    10. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 

    11. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

    12. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำอำสำสมัครชุมชน 

    13. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในหมู่บ้ำน 

    14. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

    15. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนรู้ด้ำนสำธำรณสุขขั้นพ้ืนฐำน 

    16. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

    17. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัยที่ดีและกำรมีส่วนร่วมด้ำนสำธำรณสุข 

    18. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยภำยในหมู่บ้ำน 

    19. กลยุทธ์กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

    20. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบำล 

    21. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำธรรมชำติและป่ำไม้ชุมชน 

    22. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรแก้ปัญหำมลภำวะที่เป็นพิษ 

    23. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  เจ้ำหน้ำที่ คณะ

ผู้บริหำร และสมำชิกสภำเทศบำล 
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    24. กลยุทธ์กำรพัฒนำขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ของส ำนักงำน 

    25. กลยุทธ์กำรพัฒนำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และกำร

เผยแพร่ ข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

   26. กลยุทธ์ส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ชุมชน 

    27. กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

กำรก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ของเทศบำลต ำบลเมืองเพีย ก ำหนดกำรพัฒนำที่

ครอบคลุมกิจกรรมต่ำง ๆ ของเทศบำลต ำบลเมืองเพีย ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จ ำนวน 8 

ยุทธศำสตร์ และ 27 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

    1.1 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ท่อเหลี่ยม ท่อระบำย

น้ ำ กำรจัดวำงผังเมืองและ แผนที่ภำษี 

    1.2  กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำ ระบบประปำหมู่บ้ำน 

    1.3  กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำ ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำและติดตั้ง

ไฟฟ้ำสำธำรณะ 

    1.4  กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำแหล่งกักเก็บน้ ำตำมธรรมชำติ เพ่ือ

กำรอุปโภคบริโภคและเพ่ือกำรเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

    2.1 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

    2.2 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมอำชีพและกำรประกอบอำชีพ กำรผลิต จ ำหน่ำย กำรจ้ำงงำน 

    2.3 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนและสินค้ำ OTOP 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    3.1 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

    3.2 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 

    3.3 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 

    3.4 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    4.1 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำอำสำสมัครชุมชน 

    4.2 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในหมู่บ้ำน 

    4.3 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

    5.1 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนรู้ด้ำนสำธำรณสุขขั้นพ้ืนฐำน 

    5.2 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

    5.3 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัยที่ดีและกำรมีส่วนร่วมด้ำนสำธำรณสุข 

    5.4 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยภำยในหมู่บ้ำน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    6.1 กลยุทธ์กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

    6.2 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบำล 

    6.3 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำธรรมชำติและป่ำไม้ชุมชน 

    6.4 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรแก้ปัญหำมลภำวะที่เป็นพิษ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 

    7.1 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  เจ้ำหน้ำที่ คณะ

ผู้บริหำร  และสมำชิกสภำเทศบำล 

    7.2 กลยุทธ์กำรพัฒนำขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ของส ำนักงำน 

    7.3 กลยุทธ์กำรพัฒนำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และกำร   

         เผยแพร่ ข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

    8.2 กลยุทธ์ส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ชุมชน 

    8.1 กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภำพรวมแล้วยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลเมืองเพีย มุ่งพัฒนำ 8 ด้ำน ได้แก่ กำร

พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำด้ำนสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น  กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยกำรจัดระเบียบสังคมควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
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กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำร

ปกครองแลละกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสพัฒนำในอนำคตของ

เทศบำลต ำบลเมืองเพียด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค) มีดังนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ระบบการบริหาร 

-  มีกำรจัดโครงสร้ำงภำยในที่เหมำะสม 

สอดคล้องกับภำรกิจ 

-  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร 

ด ำเนินงำน 

-  กำรบริหำรจัดกำรยึดหลักธรรมำภิบำล 

-  มีกำรแบ่งงำน/ มอบหมำยหน้ำที่ 

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

2.  ระบบข้อมูล 

-  มีกำรจัดเก็บข้อมูลในกำรด ำเนินกำร 

 

 

 

1.  ระบบการบริหาร 

-  กฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ  มีกำรปรับปรุง 
แก้ไขตลอดเวลำ ท ำให้ศึกษำไม่ทันขำด 
ควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำน 
-   พ้ืนที่รับผิดชอบ ไม่สำมำรถบริกำร กำร 
พัฒนำ ได้ทั่วถึง 
-  ปริมำณงำนมีมำก ขำดบุคลำกรรับผิดชอบ 

งำนเฉพำะด้ำน มีผลท ำให้ผลงำนไม่เกิด 

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเท่ำท่ีควร 

-  ประชำกรบำงส่วนยังขำดกำรมีส่วนร่วม 

-  กำรมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบ/แบ่งงำนไม่ 

ชัดเจน ท ำให้เกิดกำรเข้ำใจผิด คลำดเคลื่อน 

ขำดกำรประสำนงำน ผลของงำนจึงไม่ดีเท่ำท่ีควร 

 

2.  ระบบข้อมูล 

- ไม่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรจัดเก็บข้อมูล 

-  กำรจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่มีระเบียบ 

จึงยำกต่อกำรค้นหำ และน ำมำใช้ 
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จุดแข็ง  

3.  อัตราก าลัง (พนักงำนส่วนต ำบล/ ลูกจ้ำง) 

      -  บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร 

         ปฏิบัติหน้ำที่  

      -  ได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 

      -   มีกำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลังตำม 

          โครงสร้ำง 

 

 

4.  การเงิน/งบประมาณ 
  -  กำรบริหำรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมี 
     ประสิทธิภำพ 
 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
     -  มีกลุ่มต่ำงๆในหมู่บ้ำน เช่นกลุ่มออมทรัพย์      
     -  มีกำรรวมกลุม่อำชีพในกำรประกอบอำชีพเสริม 

     -  ประชำชน ผู้น ำชุมชน ให้ควำมร่วมมือ 
 
 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      -  มีแหล่งน้ ำธรรมชำติสำมำรถใช้ประโยชน์ใน   
         กำร ท ำกำรเกษตร 
      -  มีทรัพยำกรป่ำไม้ 
      -  พ้ืนที่เหมำะต่อกำรเพำะปลูกพืชผักทำง 
         เศรษฐกิจ  ท ำกำรเกษตรแบบระบบอินทรีย์ 

3.  อัตราก าลัง (พนักงำนส่วนต ำบล/ลูกจ้ำง) 

     -  ขำดบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนเฉพำะด้ำนไม่   

        เพียงพอ 

     -  บุคลำกรได้รับมอบหมำยงำนมำกเกินไป   

        ผลของงำนจึงไม่ดีเท่ำที่ควร 

     -  ไม่มีกำรกระจำยงำนอย่ำงเหมำะสมกับ   

        บุคลำกร แต่ละคน แต่ละแผนก งำนกระจุก  

       อยู่เฉพำะแผนก ผลของงำนจึงไม่ดีเท่ำท่ีควร 

4.  การเงิน/งบประมาณ 

      -  งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ   

         และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำพ้ืนที่ 

     -   กำรเบิกจ่ำยงบประมำณขำดกำรคล่องตัว 

5.  ศักยภาพของชุมชน  

       -  สถำนท่ีและอำคำรที่ท ำกำรคับแคบไม ่

          เพียงพอ 

       -  ขำดกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

       -  ขำดกำรติดตำมประเมินผลของกิจกรรม   

          อย่ำงเป็นระบบ และกำรเก็บข้อมูลอย่ำงถูกวิธี 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     -  ขำดจิตส ำนึกในกำรรับผิดชอบร่วมกันใน 

           กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ  

           สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
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 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)                                                                                    เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

 

 

โอกาส อุปสรรค 

- นโยบำยของรัฐบำล/จังหวัด  ที่สนับสนุน
ส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร กำรประกอบอำชีพใน
ชุมชน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ต ำบล 

- กำรสร้ำงควำมเข็มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ
ฐำนรำก  ตำมนโยบำยของรัฐบำล 

- กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ปัญหำยำเสพติด 
ตำมนโยบำยของรัฐบำล 

- พันธกิจของเทศบำลต ำบลเมืองเพีย เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำ 

 

- กฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ มีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ 

- กำรจัดสรรงบประมำณและระยะกำรเบิกจ่ำยไม่
เหมำะสมกับเวลำด ำเนินกำร 

- ภำระหน้ำที่เพ่ิมมำกข้ึน  แต่บุคลำกรมีน้อยและ
ไม่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่
งำนที่ได้รับถ่ำยโอน 

- ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ฝึกอบรมภำระหน้ำที่  ที่จะถ่ำยโอนให้กับองค์กร 
ก่อนที่จะท ำกำรถ่ำยโอนภำรกิจ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                             เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 

- กำรระบำดของโรคอุบัติใหม่ 

- แนวโน้มกำรควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต ำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- กำรเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของกำรจัดสรรเงินงบประมำณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือกำรรวมตัวของชำติในอำเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่ำ ลำว เวียดนำม มำเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชำ บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ำยๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท ำให้มีผลประโยชน์ อ ำนำจต่อรองต่ำงๆ 
กับคู่ค้ำได้มำกขึ้น และกำรน ำเข้ำ ส่งออกของชำติในอำเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้ำบำงชนิดที่แต่ละประเทศ
อำจจะขอไว้ไม่ลดภำษีน ำเข้ำ (เรียกว่ำสินค้ำอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
ณ วันนั้นจะท ำให้ภูมิภำคนี้เปลี่ยนไปอย่ำงมำก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวกัน 
2. กำรเป็นภูมิภำคที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง 
3. กำรเป็นภูมิภำคที่มีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่เท่ำเทียมกัน 
4. กำรเป็นภูมิภำคที่มีกำรบูรณำกำรเข้ำกับเศรษฐกิจโลก 
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 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)                                                                                    เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
อบจ. กรม สถ. 

สป. คลัง  
 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
และส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริการชุมชนและ
สังคม 
การด าเนินงานอื่น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริหารทั่วไป 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ช่าง 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนพาณชิย 
กรรมและการท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ส านักปลัด 
 

คลัง ช่าง 
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

คลัง ช่าง 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ช่าง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 
การด าเนินงานอื่น 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ช่าง 
 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง
และการบริหาร 

บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอื่น 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ช่าง 
 

รวม 8 ยุทธศาสตร ์ 14 ดา้น 
 

16 แผนงาน 
 

6 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 5 1,040,000     4 950,000 7 1,550,000 3 1,850,000 2 2,750,000 21 8,140,000
1.2  แผนงำนเคหะและชุมชน 11 2,330,000 5 1,850,000 6 1,200,000 6 1,176,000 5 1,130,000 33 7,686,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 16 3,370,000 9 2,800,000 13 2,750,000 9 3,026,000 7 3,880,000 54 15,826,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 6 200,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 30 1,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 6 200,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 30 1,000,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม

    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

3.1  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 12 295,000 12 295,000 12 295,000 12 295,000 12 295,000 60 1,475,000

3.2  แผนงำนกำรศึกษำ 16 3,157,000 16 3,157,000 16 3,157,000 16 3,157,000 16 3,157,000 80 15,785,000

3.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 29 3,502,000 29 3,502,000 29 3,502,000 29 3,502,000 29 3,502,000 145 17,510,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ

  เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย

    ในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 10 990,000 10 990,000 10 990,000 10 990,000 10 990,000 50 4,950,000

4.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งและชุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 11 1,000,000 11 1,000,000 11 1,000,000 11 1,000,000 11 1,000,000 55 5,000,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี
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ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1 แผนงำนสำธำรณสุข 46 540,000 46 540,000 46 540,000 46 540,000 46 540,000 230 2,700,000

5.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งและชุมชน

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 46 540,000 46 540,000 46 540,000 46 540,000 46 540,000 230 2,700,000

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

  และส่ิงแวดล้อม

6.1  แผนงำนกำรเกษตร 2 20,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 260,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 2 20,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 260,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

     และการบริหารจัดการ

7.1  แผนงำนกำรศึกษำ 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5 5,000,000

7.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4 1,600,000 4 1,600,000 4 1,600,000 4 1,600,000 4 1,600,000 20 8,000,000

7.3  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 10 930,000 10 930,000 10 930,000 10 930,000 10 930,000 50 4,650,000

7.4  แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 7 17 3,590,000 17 3,590,000 17 3,590,000 17 3,590,000 17 3,590,000 85 17,950,000

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว

8.1  แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 8 127 12,222,000 120 11,692,000 124 11,642,000 120 11,918,000 118 12,772,000 609 60,246,000

ยุทธศาสตร์ ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี  1     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์คอนกรีตหนา  340,000              250,000             250,000             ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง กองช่าง

คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 4 เซนติเมตร กว้าง 5 เมตร คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ น ปลอดภัยในการคมนาคม

ซอยมอกกบาก  หมู่ 2 บ้านหัวขัว ยาว 300 เมตร หรือมีพื นท่ีจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 200,000 100,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง กองช่าง

ซอยมีชัย  หมู่2 บ้านหัวขัว ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 3 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ น ปลอดภัยในการคมนาคม

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 100,000 200,000 350,000 350,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง กองช่าง

ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 500  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ น ปลอดภัยในการคมนาคม

(ทางทิศเหนือ) ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

หมู่ 2 บ้านหัวขัว จราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางะมตร

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 200,000 1,400,000 2,400,000      ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง กองช่าง

ซอยนาถ่อน ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ น ปลอดภัยในการคมนาคม

หมู่ 12 บ้านค้าเจริญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี
จราจรไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

5 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 273   ม 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยกองช่าง

ซอยมอกกบาก หมู่ 2 บ้านหัวขัว หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ น ในการคมนาคม

หรือมีพื นท่ีจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,092 

ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 113   ม 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยกองช่าง

ซอยสุขเกษม หมู่ 6 บ้านข่า หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื นท่ี คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ น ในการคมนาคม

จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 452 ตารางเมตร

7 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 108 ม 200,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยกองช่าง

ซอยหน้าเทศบาล หมู่ 10 บ้านศรีวิลัย หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื นท่ี คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ น ในการคมนาคม

จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร

8 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 300,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยกองช่าง

ซอยฟาร์มไก่ หมู่ 12 บ้านค้าเจริญ หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื นท่ี คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ น ในการคมนาคม

จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

9 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือลดปัญหาน ้าท่วมขังภายใน วางท่อรางระบายน ้า คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 300,000 ร้อยละของครัวเรือนมีปัญหา เพ่ือให้น ้าได้รับการระบายอย่าง กองช่าง

ถนนหลังเทศบาล หมู่ 10 ศรีวิลัย หมู่บ้าน  0.40 เมตร  ยาว  100 เมตร. พร้อมบ่อพัก การท่วมขังของน ้าลดลง ทันท่วงที

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการติดตั งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ เพ่ือเป็นการให้แสงสว่างผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ท่ีติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามแนวถนนทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีการ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ส้านักปลัด/

ตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดิน สัญจรไปมาให้ปลอดภัยเป็นการป้องกันการเกิดหลวงแผ่นดินหมายเลข 2263 ช่วงหลักกิโลเมตรท่ี 17 คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ น ในการคมนาคม กองช่าง

หมายเลข 2263 อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ นได้ภายในเขต ทต.เมืองเพีย

2 โครงการติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน เพ่ือเป็นการให้แสงสว่างผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ท่ีติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีการ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ส้านักปลัด/

แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกันสัญจรไปมาให้ปลอดภัยเป็นการป้องกันการเกิดภายในเขตเทศบาลต้าบลเมืองเพีย คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ น ในการคมนาคม กองช่าง

อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ นได้ภายในเขต ทต.เมืองเพีย

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 80 เมตร 30,000 จ้านวนครัวเรือนท่ีได้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ น ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กฟภ.กุดจับ

ซอยโชคชัย ท่ัวถึง ตามรายละเอียดประมาณการ ของ กฟภ. ท่ัวถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

หมู่ 4    บ้านดงน้อย กุดจับ กลางคืน

งบประมาณ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 450 เมตร 200,000 จ้านวนครัวเรือนท่ีได้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ น ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กฟภ.กุดจับ

ถนนดงน้อย - หนองโน ท่ัวถึง ตามรายละเอียดประมาณการ ของ กฟภ. ท่ัวถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

หมู่ 4    บ้านดงน้อย กุดจับ กลางคืน

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 120 เมตร 50,000 จ้านวนครัวเรือนท่ีได้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ น ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กฟภ.กุดจับ

ซอยนภดล ท่ัวถึง ตามรายละเอียดประมาณการ ของ กฟภ. ท่ัวถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

หมู่ 8    บ้านโนนเมือง กุดจับ กลางคืน

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 120 เมตร 50,000 จ้านวนครัวเรือนท่ีได้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ น ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กฟภ.กุดจับ

ซอยศรีทองราช ท่ัวถึง ตามรายละเอียดประมาณการ ของ กฟภ. ท่ัวถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

หมู่ 8    บ้านโนนเมือง กุดจับ กลางคืน

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 600 เมตร 250,000 จ้านวนครัวเรือนท่ีได้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ น ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กฟภ.กุดจับ

ถนนบ้านข่า - ทางหลวงแผ่นดิน สาย ท่ัวถึง ตามรายละเอียดประมาณการ ของ กฟภ. ท่ัวถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

2263  หมู่ 6    บ้านข่า กุดจับ กลางคืน

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึง ลดอุบัติเหตุ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและบ้ารุงรักษา 250,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ีใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กฟภ.กุดจับ

ซอยทุ่งนาเงิน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายดับ เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัย และทรัพย์สินของประชาชน

หมู่  10    บ้านศรีวิลัย ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการการติดตั งไฟส่องสว่าง ประมาณ 2,600 เมตร

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึง ลดอุบัติเหตุ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและบ้ารุงรักษา 200,000 100,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ีใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กฟภ.กุดจับ

สายบ้านข่า - บ้านกาน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายดับ เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัย และทรัพย์สินของประชาชน
หมู่  6    บ้านข่า ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการการติดตั งไฟส่องสว่าง ประมาณ 1,000 เมตร

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึง ลดอุบัติเหตุ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและบ้ารุงรักษา 200,000 600,000 200,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ีใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กฟภ.กุดจับ

ถนนค้าเจริญ - ดงเค็ง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายดับ เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัย และทรัพย์สินของประชาชน

หมู่  12   บ้านค้าเจริญ ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการการติดตั งไฟส่องสว่าง ประมาณ 1,000 เมตร

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึง ลดอุบัติเหตุ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและบ้ารุงรักษา 50,000 26,000           ร้อยละของประชาชนท่ีใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กฟภ.กุดจับ

ถนนทรายคลอง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายดับ เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัย และทรัพย์สินของประชาชน

หมู่  1   บ้านเพีย ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการการติดตั งไฟส่องสว่าง

ประมาณ  1,000 เมตร

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึง ลดอุบัติเหตุ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและบ้ารุงรักษา 50,000 50,000           20,000 ร้อยละของประชาชนท่ีใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กฟภ.กุดจับ

ถนนเลียบคลองชลประทาน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายดับ เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัย และทรัพย์สินของประชาชน

หมู่  1   บ้านเพีย ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการการติดตั งไฟส่องสว่าง

ประมาณ  1,470 เมตร

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึง ลดอุบัติเหตุ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและบ้ารุงรักษา 50,000 50,000           60,000 ร้อยละของประชาชนท่ีใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กฟภ.กุดจับ

ถนนค้าเจริญ - หนองโน (หนองครก) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายดับ เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัย และทรัพย์สินของประชาชน

หมู่  12   บ้านค้าเจริญ ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการการติดตั งไฟส่องสว่าง

ประมาณ  2,000  เมตร

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึง ลดอุบัติเหตุ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและบ้ารุงรักษา 100,000 ร้อยละของประชาชนท่ีใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กฟภ.กุดจับ

ซอยทุ่งนานเงิน - โคกสะอาด สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายดับ เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัย และทรัพย์สินของประชาชน

หมู่  10   บ้านศรีวิลัย ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการการติดตั งไฟส่องสว่าง

ประมาณ  1,000  เมตร

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึง ลดอุบัติเหตุ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและบ้ารุงรักษา 50,000 ร้อยละของประชาชนท่ีใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กฟภ.กุดจับ

ซอยปู่ตา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายดับ เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัย และทรัพย์สินของประชาชน

หมู่ 4   บ้านดงน้อย ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการการติดตั งไฟส่องสว่าง

ประมาณ  500  เมตร

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ เพ่ือน้อมน้าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครัวเรือนท่ีน้อมน้า มีการน้อมน้าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ ส้านักปลัด

พอเพียง พอเพียงมาเป็นแนวทางด้าเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงมาเป็นแนวทางด้าเนินชีวิต

มาใช้ในการด้าเนินชีวิต

2 โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ เพ่ือให้ประชาชนในต้าบลได้ร่วม ประชาชนในต้าบลและ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนประชาชนท่ีเข้า ประชาชนได้แสดงสินค้าหัตถกรรม ส้านักปลัด

แสดงสินค้า หัตถกรรมพื นบ้าน ในอ้าเภอกุดจับ ร่วมแสดงและจ้าหน่าย พื นบ้านและผลิตภัณฑ์การเกษตร  

การออกร้านจ้าหน่ายสินค้า OTOP สินค้าในงานเพ่ิมมากขึ น

3 โครงการส่งเสริมองค์กรสตรี เพ่ือให้สตรีมีรู้จักบทบาทของตัวเอง องค์กรสตรีในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของสตรีท่ีเข้า สตรีมีรู้จักบทบาทของตัวเอง ส้านักปลัด

มากขึ น ร่วมกิจกรรม มากขึ น  

4 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เพ่ือเสร้างความรักความสามัคดีใน ทุกครอบครัวในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของครัวเรือน ภายในครอบครัวมีความรู้ความ ส้านักปลัด

เข้มแข็ง ครอบครัว ให้มีความอบอุ่น เทศบาล มีความอบอุ่นเพ่ิมขึ น สามัคคี และมีความอบอุ่น

งบประมาณ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ เพ่ือให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพกายท่ี ผู้สูงวัยในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพกายท่ี ส้านักปลัด

ผู้สูงอายุ  สมบูรณ์  และแข็งแรง มีสุขภาพดีขึ น สมบูรณ์  และแข็งแรง

6 โครงการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และ

สร้างรายได้เสริมแก่ประชาชน

1.เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้รับการ

บริการจากหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

กลุ่มอาชีพ และประชาชนภายในเขตเทศบาลต้าบลเมืองเพีย  

จ้านวนไม่น้อยกว่า   50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ100ของประชาชนและกลุ่ม

อาชีพได้รับความพึงพอใจในการ

รับบริการและมีรายได้เพ่ิมมากขึ น

1.ประชาชนในพื นท่ีได้รับการ

บริการจากหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

ส้านักปลัด

2.เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้รับ

บริการ บ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้าง

รอยยิ ม

2.ประชาชนในพื นท่ีได้รับบริการ 

บ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้างรอยยิ ม

3.เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้รับการ

แก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

3.ประชาชนในพื นท่ีได้รับการแก้ไข

หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน
4.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพท่ีผลิต

สินค้าในชุมชน ได้น าสินค้าออก

เผยแพร่และสร้างรายได้

4.กลุ่มอาชีพท่ีผลิตสินค้าในชุมชน 

ได้น าสินค้าออกเผยแพร่และสร้าง

รายได้

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
  3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
1 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนประชาชน ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน เยาวชนประชาชนได้ออกก้าลัง ส้านักปลัด

กีฬาประชาชน "กุดจับคัพ" ได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และห่างไกลยาเสพติด  

2 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริฯ เพ่ือน้อมน้าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครัวเรือนท่ีน้อมน้า มีการน้อมน้าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ ส้านักปลัด

หรือพระราชเสาวณีย์ พอเพียงมาเป็นแนวทางด้าเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงมาเป็นแนวทางด้าเนินชีวิต

มาใช้ในการด้าเนินชีวิต
3 โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือพาย เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือพายให้คงอยู่ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของประชาขน ประชาชนหันมาให้ความสนใจท้า ส้านักปลัด

สืบไป ท่ีเข้าร่วมงาน เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

4 อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนา เพ่ืออุดหนุนการด้าเนินกิจกรรม วัดป่าเทพปัญญาราม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาขน หมู่บ้านมีงบประมาณเพียง ส้านักปลัด

กรรมฐาน หมู่ 8 ปฎิบัติธรรมของประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ 8 ท่ีเข้าร่วมงาน พอในการด้าเนินงาน  

5 อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนา เพ่ืออุดหนุนการด้าเนินกิจกรรม วัดป่าวิปัสนาชัยยาราม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาขน หมู่บ้านมีงบประมาณเพียง ส้านักปลัด

กรรมฐานฯ หมู่ 10 ปฎิบัติธรรมของประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ 10 ท่ีเข้าร่วมงาน พอในการด้าเนินงาน  

6 อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนา เพ่ืออุดหนุนการด้าเนินกิจกรรม วัดค้าเจริญ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาขน หมู่บ้านมีงบประมาณเพียง ส้านักปลัด

กรรมฐานฯ หมู่ 12 ปฎิบัติธรรมของประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ 12 ท่ีเข้าร่วมงาน พอในการด้าเนินงาน  

7 โครงการอุดหนุนโครงการงานประเพณี เพ่ืออุดหนุนการด้าเนินกิจกรรม หมู่ 4 บ้านเดงน้อย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาขน หมู่บ้านมีงบประมาณเพียง ส้านักปลัด

บุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) หมู่ 4 งานบุญประเพณีบุญผะเหวดหมู่บ้าน ท่ีเข้าร่วมงาน พอในการด้าเนินงาน  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
8 โครงการอุดหนุนโครงการงานประเพณี เพ่ืออุดหนุนการด้าเนินกิจกรรม หมู่ 5 บ้านโสกแก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาขน หมู่บ้านมีงบประมาณเพียง ส้านักปลัด

บุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) หมู่ 5 งานบุญประเพณีบุญผะเหวดหมู่บ้าน ท่ีเข้าร่วมงาน พอในการด้าเนินงาน  

9 โครงการอุดหนุนโครงการงานประเพณี เพ่ืออุดหนุนการด้าเนินกิจกรรม หมู่  6 บ้านข่า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาขน หมู่บ้านมีงบประมาณเพียง ส้านักปลัด

บุญมหาชาติ  (บุญผะเหวด) หมู่ 6 งานบุญประเพณีบุญผะเหวดหมู่บ้าน ท่ีเข้าร่วมงาน พอในการด้าเนินงาน  

10 โครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองอุดรธานี เพ่ือสืบสานประเพณีท่ีดีงาม ประชาชนในเขตเทศบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน ประชาชนได้สืบสานพิธีกรรม ส้านักปลัด

อันดีงาม  
11 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านข่า เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรม ครู/นักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนนักเรียนท่ีเข้า นักเรียนได้ปฏิบัติธรรม ส้านักปลัด

เข้าวัดปฏิบัติในธรรมพรรษา สวดมนต์ ท้าวัตรเช้า เย็น ในห้วง โรงเรียนบ้านข่า หมู่ 6 ร่วมกิจกรรมมีศักยภาพ ห้วงเทศกาลเข้าพรรษาและได้  
 เทศกาลเข้าพรรษาและศึกษาดูงาน เพ่ิมมากขึ น ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

12 โครงการอุดหนุนโรงเรียนอบรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก ครู/นักเรียน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนนักเรียนท่ีเข้า โรงเรียนประถมศึกษาในเขต ส้านักปลัด

คุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมะ โรงเรียนบ้านโสกแก ร่วมกิจกรรมมีศักยภาพ ทต.  มีงบประมาณเพียงพอ  
 ค้าเจริญ หมู่ 12 เพ่ิมมากขึ น

  3.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
1 โครงการอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาม เพ่ือส่งเสริม/สนับสนุนให้นักเรียน โรงเรียนบ้านดงน้อย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนเด็กนักเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริมการ ส้านักปลัด

หลักเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดงน้อย ใช้แนวทางเศรษฐกิจเพียงพอใน หมู่ 4 มีความรู้ความเข้าใจใน ด้าเนินชีวิตตามแนวทาง  

หมู่ 4 สถานศึกษาและในชีวิตประจ้าวัน ระบบเศรษฐกิจฯดีขึ น เศรษฐกิจพอเพีย

2 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอน โรงเรียน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนนักเรียนมีศักยภาพ เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอนเป็น ส้านักปลัด

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา(ครูช่วยสอน) เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านดงน้อย หมู่ 4 เพ่ิมมากขึ น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4  

3 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอน โรงเรียน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนนักเรียนมีศักยภาพ เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอนเป็น ส้านักปลัด

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา(ครูช่วยสอน) 

โรงเรียนบ้านโสกแกค้าเจริญ

เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านโสกแกค้าเจริญ หมู่ 12 เพ่ิมมากขึ น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอน โรงเรียน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนนักเรียนมีศักยภาพ เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอนเป็น ส้านักปลัด

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา(ครูช่วยสอน) 

โรงเรียนบ้านข่า หมู่ 6

เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านข่า หมู่ 6 เพ่ิมมากขึ น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับ เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียน 250,000 250,000 260,000 270,000 280,000 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ส้านักปลัด

โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล บ้านดงน้อย หมู่ 4 รับอาหารกลางวัน สพฐ.มีอาหารกลางวันเพียงพอ  

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับ เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียน 470,000 470,000 480,000 490,000 500,000 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ส้านักปลัด

โรงเรียนบ้านโสกแกค้าเจริญ  หมู่ 12 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล บ้านโสกแกค้าเจริญ หมู่ 12 รับอาหารกลางวัน สพฐ.มีอาหารกลางวันเพียงพอ  

7 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับ เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียน 230,000 230,000 250,000 270,000 300,000 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ส้านักปลัด

โรงเรียนบ้านข่า หมู่ 6  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล บ้านข่า หมู่ 6 รับอาหารกลางวัน สพฐ.มีอาหารกลางวันเพียงพอ  

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในพื นท่ีให้มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 2 แห่ง 800,000 800,000 850,000 900,000 950,000 จ้านวนเด็กนักเรียน ส่งเสริมการศึกษาในพื นท่ีให้มี ส้านักปลัด

บริหารการศึกษา การด้าเนินงานท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีพัฒนาการดีขึ น การด้าเนินงานท่ีมีคุณภาพได้  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
9 โครงการจัดซื ออาหารเสริม(นม)ส้าหรับ เพ่ือจัดซื ออาหารเสริม(นม)ให้กับ โรงเรียน สังกัด สพฐ.3แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ส้านักปลัด

โรงเรียน สังกัด สพฐ.ภายในเขตเทศบาล โรงเรียน ในเขตเทศบาล รับอาหารเสริมนม สพฐ.มีอาหารเสริม(นม)เพียงพอ  

10 โครงการจัดซื ออาหารเสริม(นม)ส้าหรับ เพ่ือจัดซื ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฯ ส้านักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน  2  แห่ง รับอาหารเสริมนม มีอาหารเสริม(นม)เพียงพอ  

ในเขตเทศบาล

11 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือชี แจงนโยบายของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของผู้ปกครอง ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายของ ส้านักปลัด

แก่ผู้ปกครองได้ทราบ และถือปฏิบัติ เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี สถานศึกษา  

ความเข้าใจในนโยบายมากขึ น

12 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด. เพ่ือส่งเสริมการออกก้าลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนนักเรียนท่ีเข้า ส่งเสริมการออกก้าลังกาย ส้านักปลัด

โดยใช้กีฬาเป็นส่ือ เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ร่วมกิจกรรมมีสุขภาพ โดยใช้กีฬาเป็นส่ือ  

ดีขึ น
13 โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนของชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กมีพัฒนาแรงจูงใจ ส้านักปลัด

ชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุน เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีจะเข้ารับการศึกษา  

การด้าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในระดับท่ีสูงขึ นต่อไป

14 โครงการประเมินคุณภาพภายใน ศพด. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนของเด็กท่ีจบการ ศพด.ได้รับพัฒนา ส้านักปลัด

ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต้าบลเมืองเพีย ศึกษาท่ีมีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ  

ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต้าบลเมืองเพีย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความพึงพอใจของเด็กและ เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม ส้านักปลัด

เด็กและเยาวชนในขตเทศบาล เยาวชนท่ีเข้าร่วมงาน และพัฒนาจากกิจกรรมท่ีทาง  

เทศบาลจัดให้

16 โครงการจัดซื อเคร่ืองเล่นเพ่ือพัฒนาการ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการในเด็กปฐม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 500,000 500,000 400,000 300,000 200,000 จ้านวนของเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส้านักปลัด

เด็กปฐมวัย วัยโดยใช้เคร่ืองเล่นเป็นส่ือ เทศบาลต้าบลเมืองเพีย พัฒนาการดีขึ น โดยใช้เคร่ืองเล่นเป็นส่ือ  

  3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการบ้านท้องถ่ินไทยเทิดไท้องค์ราชัน เพ่ือช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ด้อย ปีละไม่น้อยกว่า 1 หลัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและ ส้านักปลัด

หรือซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน โอกาส ผู้ยากจน และประชาชน  ผู้ยากจนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ น ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยม่ันคง

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการติดตั งเคร่ืองหมายจราจร เพ่ือเป็นการให้สัญญาณเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ท่ีจัดซื ออุปกรณ์จราจรตามโครงการติดตั งเคร่ืองหมาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยส้านักปลัด/

สัญจรไปมาให้ระมัดระวังและเป็นการป้องกันการเกิดจราจรพร้อมติดตั งบริเวรจุดเส่ียงภายในเขตเทศบาล คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ น ในการคมนาคม กองช่าง

อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ นได้ภายในเขต ทต.เมืองเพียต้าบลเมืองเพีย
2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร

ทบทวน

เพ่ือทบทวนและเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ 

เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้กับสมาชิก อปพร.

อปพร.ท่ีเคยอบรมหลักสูตรจัดตั งมาแล้วไม่น้อยกว่า 50 คน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยะ 80 ของผู้เข้ารับการ

อบรมท้าแบบทดสอบผ่านร้อย

ละ 60

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และ

วิทยาการใหม่ๆ มีทักษะและศักยภาพ

เพ่ิมมากขึ นสามารถช่วยเหลือและ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต้าบลเมืองเพียและหน่วยงานอ่ืนได้

ส้านักปลัด

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันระงับ

เหตุและควบคุมผู้ป่วยจิตเวช ผู้คลุ้มคล่ัง

ในชุมชนท้องถ่ิน

เพ่ือฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกับ

การระงับเหตุและควบคุมผู้ป่วยจิตเวช ผู้

คลุ้มคล่ังในชุมชนให้กับผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม

อบรมอาสาสมัครท่ีสนใจ ไม่น้อยกว่า 50 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยะ 80 ของผู้เข้ารับการ

อบรมท้าแบบทดสอบผ่านร้อย

ละ 60

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และ

วิทยาการใหม่ๆ มีทักษะและศักยภาพ

เพ่ิมมากขึ นสามารถช่วยเหลือและ

สนับสนุนการปฏิบัติงานต้ารวจได้

ส้านักปลัด

4 โครงการกิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัคร เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ อปพร. ทต.เมืองเพีย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนอาสาสมัครมี อปพร. มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ น ส้านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และให้ความส้าคัญกับ อปพร. ศักยภาพเพ่ิมขึ น
5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ศูนย์ อปพร.ทต.เมืองเพีย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนอาสาสมัครมี อปพร. มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ น ส้านักปลัด

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประสบการณ์จริงนอกสถานท่ี 1  แห่ง ศักยภาพเพ่ิมขึ น และมีประสบการณ์จากการ

ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย จากการสังเกตการณ์ สังเกตการณ์นอกพื นท่ี
6 โครงการป้องกันและบรรเทา เพ่ือสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ส้านักปลัด

สาธารณภัย ผู้ประสบภัยภิบัติต่างๆท่ีเกิดขึ น ของผู้ได้รับการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยภิบัติต่างๆท่ีเกิดขึ น
7 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาขน ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรัก ส้านักปลัด

ส้าคัญของชาติ จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัริตย์ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัริตย์  
8 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหนุในช่วง ประชาชน 60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันส้าคัญ ประชาชนมีความปลอดภัยจาก ส้านักปลัด

ถนนช่วงเทศกาลวันส้าคัญ เทศกาลวันส้าคัญ ลดลง อุบัติเหตุช่วงเทศกาล  

9 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพพนักงานดับเพลิงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้พนักงานดับเพลิงและพนักงานดับเพลิง อาสาสมัครท่ีสังกัดทต.เมืองเพีย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ส้านักปลัด

และเทคนิคการดับเพลิงและศึกษาดูงาน ประชาชนท่ีสนใจ ประชาชนท่ีสนใจ ของผู้ได้รับการช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัยและภัยภิบัติต่างๆท่ีเกิดขึ น  

10 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ

ช่วยเหลือเด็กจมน ้า

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพื นท่ีเรียนรู้

วิธีเอาตัวรอดจากการจมน ้า

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต้าบลเมืองเพีย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยะ 80 ของผู้เข้ารับการ

อบรม;ว่ายน ้าเบื องต้นผ่านร้อย

ละ 60

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถ

ว่ายน ้าเป็นและช่วยเหลือตนเองได้
ส้านักปลัด
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  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการอุดหนุนกองทุนแม่ของ เพ่ือให้กองทุนแม่ของแผ่นดินมี กองทุนแม่ของแผ่นดิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ท่ีมีปัญหาเร่ือง กองทุนฯ มีความเข้มแข็ง มี ส้านักปลัด

แผ่นดิน หมู่ 6  บ้านข่า ความเข้มแข็งมีงบประมาณเพียงพอ หมู่ 6  บ้านข่า ยาเสพติดในชุมชนลดลง งบประมาณเพียงพอ

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  5.1 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือด้าเนินการพ่นหมอกควันก้าจัด ทุกหมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนปลอดภัยจากโรค ส้านักปลัด

ไข้เลือดออก ยุงและพาหะน้าโรคไข้เลือดออก ในเขต ทต.เมืองเพีย ท่ีเป็นไข้เลือดออก ไข้เลือดออก

ลดลง
2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนสุนัขและแมว สุนัขและแมวมีสุขภาพดี ส้านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า ส้ารวจข้อมูลประชากร ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า  

สุนัขและแมว ในเขตเทศบาล ประชาชนห่างไกลจากโรค

พิษสุนัขบ้า

3 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนในพื นท่ี ส้านักปลัด

พระราชประสงค์ หมู่ 1 ได้รับการดูแลเบื องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งเรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

4 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ 1 มีสุขภาพ ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบูรณ์แข็งเรง ได้รับสารไอโอดีน จ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งเรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู่ 1 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

5 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพ่ือให้แม่และเด็กในหมู่ 1 มีสุขภาพ ประชาชน จ้านวน  60  คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื นท่ี แม่และเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งเรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 1

6 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนในพื นท่ี ส้านักปลัด

พระราชประสงค์  หมู่ 2 ได้รับการดูแลเบื องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งเรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

7 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ 2 มีสุขภาพ ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบูรณ์แข็งเรง ได้รับสารไอโอดีน จ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งเรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู่ 2 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน
8 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพ่ือให้แม่และเด็กในหมู่ 2 มีสุขภาพ ประชาชน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื นท่ี แม่และเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบูรณ์แข็งเรง จ้านวน 60 คน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งเรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 2
9 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนในพื นท่ี ส้านักปลัด

พระราชประสงค์ หมู่ 4 ได้รับการดูแลเบื องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งเรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

10 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือให้ประชาชนในหมู่  4 มีสุขภาพ ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีน จ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู่ 4 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน
11 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพ่ือให้แม่และเด็กในหมู่ 4 มีสุขภาพ ประชาชน จ้านวน  60 คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื นท่ี แม่และเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 4

12 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนในพื นท่ี ส้านักปลัด

พระราชประสงค์ หมู่ 5 ได้รับการดูแลเบื องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

13 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือให้ประชาชนในหมู่  5 มีสุขภาพ ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีน จ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งเรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู่ 5 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

14 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพ่ือให้แม่และเด็กในหมู่ 5 มีสุขภาพ ประชาชน จ้านวน 60 คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื นท่ี แม่และเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 5

15 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนในพื นท่ี ส้านักปลัด

พระราชประสงค์  หมู่ 6 ได้รับการดูแลเบื องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

16 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือให้ประชาชนในหมู่  6  มีสุขภาพ ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีน จ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู่ 6 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

17 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพ่ือให้แม่และเด็กในหมู่ 6 มีสุขภาพ ประชาชน จ้านวน     คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื นท่ี แม่และเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 6

18 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนในพื นท่ี ส้านักปลัด

พระราชประสงค์ หมู่ 8 ได้รับการดูแลเบื องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

19 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือให้ประชาชนในหมู่  8 มีสุขภาพ ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีน จ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู่ 8 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

20 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพ่ือให้แม่และเด็กในหมู่ 8 มีสุขภาพ ประชาชน จ้านวน  60 คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื นท่ี แม่และเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 8

21 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนในพื นท่ี ส้านักปลัด

พระราชประสงค์  หมู่ 9 ได้รับการดูแลเบื องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

22 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือให้ประชาชนในหมู่  9 มีสุขภาพ ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีน จ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู่ 9 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

23 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพ่ือให้แม่และเด็กในหมู่ 9 มีสุขภาพ ประชาชน จ้านวน 60  คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื นท่ี แม่และเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แข็งแรง  

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 9

24 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนในพื นท่ี ส้านักปลัด

พระราชประสงค์ หมู่ 10 ได้รับการดูแลเบื องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

25 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือให้ประชาชนในหมู่  10 มีสุขภาพ ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีน จ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู่ 10 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน
26 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพ่ือให้แม่และเด็กในหมู่ 10 มีสุขภาพ ประชาชน จ้านวน 60   คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื นท่ี แม่และเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 10
27 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนในพื นท่ี ส้านักปลัด

พระราชประสงค์ หมู่ 11 ได้รับการดูแลเบื องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

28 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือให้ประชาชนในหมู่  11 มีสุขภาพ ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีน จ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  

หมู่ 11 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

29 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพ่ือให้แม่และเด็กในหมู่ 11 มีสุขภาพ ประชาชน จ้านวน 60 คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื นท่ี แม่และเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 11

30 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อบรมแกนน้าสุขภาพ 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนในพื นท่ี ส้านักปลัด

พระราชประสงค์  หมู่ 12 ได้รับการดูแลเบื องต้น จ้านวน 35 คน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

31 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือให้ประชาชนในหมู่  12 มีสุขภาพ ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีน จ้านวน 60 ครัวเรือน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน  
หมู่ 12 ครบถ้วน ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน

32 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพ่ือให้แม่และเด็กในหมู่ 12 มีสุขภาพ ประชาชน จ้านวน 60  คน 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 จ้านวนแม่และเด็กในพื นท่ี แม่และเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ ส้านักปลัด
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แข็งแรง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 12

33 โครงการ To be Number one เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลอบรมประชาชน ในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพ ประชาชนในพื นท่ี มีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด
ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 บ้านเพีย หมู่ 1 โควิด-19 และยาเสพติด จ้านวนไม่น้อยกว่า  50  คน แข็งเรงไม่ติดเชื อ โควิด-19 และยาเสพติด ห่างไกลโควิด-19 และยาเสพติด  

เพ่ืมมากขึ น

34 โครงการ To be Number one เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลอบรมประชาชน ในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพ ประชาชนในพื นท่ี มีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 บ้านหัวขัว หมู่ 2 โควิด-19 และยาเสพติด จ้านวนไม่น้อยกว่า  50  คน แข็งเรงไม่ติดเชื อ โควิด-19 และยาเสพติด ห่างไกลโควิด-19 และยาเสพติด  

เพ่ืมมากขึ น

35 โครงการ To be Number one เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลอบรมประชาชน ในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพ ประชาชนในพื นท่ี มีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 บ้านดงน้อย หมู่ 4 โควิด-19 และยาเสพติด จ้านวนไม่น้อยกว่า  50  คน แข็งเรงไม่ติดเชื อ โควิด-19 และยาเสพติด ห่างไกลโควิด-19 และยาเสพติด  

เพ่ืมมากขึ น

36 โครงการ To be Number one เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลอบรมประชาชน ในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพ ประชาชนในพื นท่ี มีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 บ้านโสกแก หมู่ 5 โควิด-19 และยาเสพติด จ้านวนไม่น้อยกว่า  50  คน แข็งเรงไม่ติดเชื อ โควิด-19 และยาเสพติด ห่างไกลโควิด-19 และยาเสพติด  

เพ่ืมมากขึ น

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

37 โครงการ To be Number one เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลอบรมประชาชน ในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพ ประชาชนในพื นท่ี มีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 บ้านข่า หมู่ 6 โควิด-19 และยาเสพติด จ้านวนไม่น้อยกว่า  50  คน แข็งเรงไม่ติดเชื อ โควิด-19 และยาเสพติด ห่างไกลโควิด-19 และยาเสพติด  

เพ่ืมมากขึ น

38 โครงการ To be Number one เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลอบรมประชาชน ในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพ ประชาชนในพื นท่ี มีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 บ้านหัวขัวน้อย โควิด-19 และยาเสพติด จ้านวนไม่น้อยกว่า  50  คน แข็งเรงไม่ติดเชื อ โควิด-19 และยาเสพติด ห่างไกลโควิด-19 และยาเสพติด  

หมู่ 7 เพ่ืมมากขึ น

39 โครงการ To be Number one เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลอบรมประชาชน ในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพ ประชาชนในพื นท่ี มีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 บ้านโนนเมือง หมู่ 8 โควิด-19 และยาเสพติด จ้านวนไม่น้อยกว่า  50  คน แข็งเรงไม่ติดเชื อ โควิด-19 และยาเสพติด ห่างไกลโควิด-19 และยาเสพติด  

เพ่ืมมากขึ น

40 โครงการ To be Number one เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลอบรมประชาชน ในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพ ประชาชนในพื นท่ี มีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 บ้านโนนส้าราญ โควิด-19 และยาเสพติด จ้านวนไม่น้อยกว่า  50  คน แข็งเรงไม่ติดเชื อ โควิด-19 และยาเสพติด ห่างไกลโควิด-19 และยาเสพติด  

หมู่ 9 เพ่ืมมากขึ น

41 โครงการ To be Number one เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลอบรมประชาชน ในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพ ประชาชนในพื นท่ี มีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 บ้านศรีวิลัย หมู่ 10 โควิด-19 และยาเสพติด จ้านวนไม่น้อยกว่า  50  คน แข็งเรงไม่ติดเชื อ โควิด-19 และยาเสพติด ห่างไกลโควิด-19 และยาเสพติด  

เพ่ืมมากขึ น

42 โครงการ To be Number one เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลอบรมประชาชน ในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพ ประชาชนในพื นท่ี มีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 บ้านดงเค็ง โควิด-19 และยาเสพติด จ้านวนไม่น้อยกว่า  50  คน แข็งเรงไม่ติดเชื อ โควิด-19 และยาเสพติด ห่างไกลโควิด-19 และยาเสพติด  

หมู่ 11 เพ่ืมมากขึ น

43 โครงการ To be Number one เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลอบรมประชาชน ในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพ ประชาชนในพื นท่ี มีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 บ้านค้าเจริญ โควิด-19 และยาเสพติด จ้านวนไม่น้อยกว่า  50  คน แข็งเรงไม่ติดเชื อ โควิด-19 และยาเสพติด ห่างไกลโควิด-19 และยาเสพติด  

หมู่ 12 เพ่ืมมากขึ น

44 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื องต้นและ เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฐมพยาบาลเบื องต้นอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานกู้ชีพกู้ภัยและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส้านักปลัด

ช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื องต้น ให้กับพนักงานกู้ชีพกู้ภัยและประชาชนท่ัวไปประชาชนในเขตเทศบาล  

45 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการช่วย เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฐมพยาบาลเบื องต้นอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานกู้ชีพกู้ภัยและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส้านักปลัด

เหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื องต้น ให้กับพนักงานกู้ชีพกู้ภัยและประชาชนท่ัวไปประชาชนในเขตเทศบาล  

46 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อท่ีเกิดขึ นในอบรมเชิงปฏิบัติการ / ลงพื นท่ีปฏิบัติการป้องกันและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส้านักปลัด

เขตเทศบาลต้าบลเมืองเพีย ควบคุมโรคติดต่อในพื นท่ี  

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถ

ปฐมนิเทศเบื องต้นได้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถ

ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื องต้นได้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถ

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื นท่ีได้

งบประมาณ

ร้อยะ 80 ของผู้เข้ารับการ

อบรม;ปฐมพยาบาลเบื องต้น

ผ่านร้อยละ 60
ร้อยะ 80 ของผู้เข้ารับการ

อบรม;สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย

ฉุกเฉินเบื องต้นผ่านร้อยละ 60
ร้อยะ 80 ของผู้เข้ารับการ

อบรม;สามารถผ่านร้อยละ 60
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
  6.1 แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
1 โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีป่าไม้ให้อุดรสมบูรณ์ ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนป่าไม้ท่ีเพ่ิมขึ น ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์คืน ส้านักปลัด

รักษ์พื นท่ีสีเขียว คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ในพื นท่ีเทศบาล ความสมดุลให้กับธรรมชาติ

2 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ เพ่ือให้เกิดความสวยงามร่มร่ืน พื นท่ีสาธารณะในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนประชาชน ถนนสองข้างทางเกิดความสวยงาม ส้านักปลัด

ต้าบลเมืองเพีย เป็นระเบียบเรียบร้อย เทศบาล  ท่ีมีความพึงพอใจ ร่มเย็นเป็นระเบียบเรียบร้อย

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 6.การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  ด้านการเมือง  การปกครองและการบริหาร
  7.1 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
1 โครงการจัดซื อท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคาร เพ่ือจัดซื อท่ีดินใช้ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาจัดซื อท่ีดินในเขตเทศบาลต้าบลเมืองเพีย ไม่น้อยกว่า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กเล็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ร้อยละ เด็กเล็กได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ส้านักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาลต้าบลเมืองเพีย 400 ตารางวา 80 มีสถานท่ีเรียนท่ีได้มาตรฐาน

  7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส้านักงาน เพ่ือปรับปรุงอาคารส้านักงาน ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารส้านักงานเทศบาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้มารับ เพ่ือให้มีอาคารส้านักงานท่ีเพียง ส้านักปลัด/

เทศบาลต้าบลเมืองเพีย เทศบาลต้าบลเมืองเพียให้ ต้าบลเมืองเพีย บริการได้รับความพึง พอและม่ันคงแข็งแรง กองช่าง

เพียงพอต่อการใช้งาน พอใจเพ่ิมมากขึ น

2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมอาคารค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของผู้เด็กเล็กได้รับ เพ่ือให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส้านักปลัด/

เด็กเล็กพรัอมอาคารประกอบ ศพด.วัด ประกอบสังกัดเทศบาลต้าบลเมืองเพียให้อาคารประกอบ ความปลอดภัย และมีความพึง ท่ีเพียงพอและม่ันคงแข็งแรง กองช่าง

เรียบทายราม หมู่ 5 เพียงพอต่อการใช้งาน พอใจเพ่ิมมากขึ น

3 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมอาคารค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของผู้เด็กเล็กได้รับ เพ่ือให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส้านักปลัด/

เด็กเล็กพรัอมอาคารประกอบ ศพด.วัด ประกอบสังกัดเทศบาลต้าบลเมืองเพียให้อาคารประกอบ ความปลอดภัย และมีความพึง ท่ีเพียงพอและม่ันคงแข็งแรง กองช่าง

สีหนาราม  หมู่ 4 เพียงพอต่อการใช้งาน พอใจเพ่ิมมากขึ น

4 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมอาคารค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของผู้เด็กเล็กได้รับ เพ่ือให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส้านักปลัด/

เด็กเล็กพรัอมอาคารประกอบ ศพด.ทต. ประกอบสังกัดเทศบาลต้าบลเมืองเพียให้อาคารประกอบ ความปลอดภัย และมีความพึง ท่ีเพียงพอและม่ันคงแข็งแรง กองช่าง

เมืองเพีย หมู่ 6 เพียงพอต่อการใช้งาน พอใจเพ่ิมมากขึ น

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ
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  7.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้ผู้บริหาร   สมาชิกสภา  และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร   สมาชิกสภา  และ ส้านักปลัด

ของเทศบาล เจ้าหน้าท่ีได้เรียนรู้แลกเปล่ียน พนักงานเจ้าหน้าท่ี โครงการมีศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้เรียนรู้ 

นวัตถกรรมมาใช้ในการปฏิบัติ เทศบาลหรือหน่วยงาน เพ่ิมมากขึ น แลกเปล่ียนนวัตถกรรมน้า

 หน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ ท่ีเก่ียวข้อง มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้มี

ประสิทธิภาพ
2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ ส้านักปลัด

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานมี พนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาล โครงการ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีคุณธรรม

และพนักงานเทศบาล คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และเยาวชนประชาชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

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

ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การปกครองระบอบประชาธิปไตย โครงการ ในระบอบประชาธิปไตย

การเมืองการปกครอง มากขึ น มากขึ น

4 โครงการเลือกตั งผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งฯ ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ 500,000 500,000 500,000 50,000 50,000 จ้านวนประชาชน การด้าเนินการเลือกตั งฯ เป็นไป ส้านักปลัด

และสมาชิกสภาท้องถ่ิน กรณีครบวาระหรือต้าแหน่งว่าง เลือกตั งผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่ีไปใช้สิทธ์ิเลือกตั ง ด้วยความเรียบร้อย ตามระยะ

เทศบาลต้าบลเมืองพีย เวลาท่ีกฎหมายก้าหนด

5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโน เพ่ือให้การบริการประชาชนมีความ จ้านวน 1 ครั ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน การบริการประชาชนสะดวกรวมเร็ว ส้านักปลัด

โลยีสารสนเทศ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ น ท่ีมาใช้บริการมีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพมากขึ น

6 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส้านักปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ้าเภอกุดจับ ช่วยเหลือประชาชนของ

อปท.ในอ้าเภอกุดจับ 1 แห่ง  

7 โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัด เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า ส้านักปลัด

ท้าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือจัดท้าและ มามีส่วนร่วมในการพัฒนาต้าบล ท่ีเข้าร่วมโครงการ มามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน ต้าบล

8 โครงการจัดท้าหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษี เพ่ือปรับปรุงแผนท่ีภาษี ให้ ปรับปรุงแผนท่ีภาษี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนรายได้ท่ีเพ่ิมขึ น เทศบาลมีรายได้ท่ีจัดเก็บเอง กองคลัง

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ น ของเทศบาล เพ่ิมมากขึ น

9 โครงการส้ารวจความต้องการและความพึงพอ เพ่ือส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประชาชนผู้รับบริการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ น การท้างานของพนักงานเทศบาลมี ส้านักปลัด

ใจในการให้บริการประชาชน จากเทศบาลต้าบลเมืองเพีย ประสิทธิภาพมากขึ น

10 โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีบริการเคล่ือนท่ี เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับผู้ช้าระภาษีประชาชนผู้ช้าระภาษี 10,000 10,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนรายได้ท่ีเพ่ิมขึ น เทศบาลมีรายได้ท่ีจัดเก็บเอง กองคลัง

ของเทศบาล เพ่ิมมากขึ น

มีสถานท่ีกลางในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร การให้ค้าปรึกษาการ

รวบรวมกฎหมายระเบียบและข้อมูล

เก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือ

งบประมาณ

เพ่ืออุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน

การ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถ่ิน ระดับ อ้าเภอ 

ทั งนี  เพ่ือ เป็นไปตามนโยบาย จังหวัด

ร้อยละ ของ อปท. ท่ีใช้ สถานท่ี

กลางใน การประสานงาน เพ่ือ

อ้านวย ความสะดวก และ

ช่วยเหลือ ประชาชน
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  7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 ค่ารังวัดท่ีดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมในการรังวัดท่ี ค่าธรรมเนียม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน เทศบาลปฏิบัติงานส้าเร็จตาม กองช่าง

ดินสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาล ตามอ้านาจหน้าท่ี ท่ีมาใช้บริการมีความพึงพอใจ อ้านาจหน้าท่ีท่ีก้าหนดไว้

ต้าบลเมืองเพีย

2 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ท่ีจ่ายให้แก่เอกชนเพ่ือเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จ้างออกแบบและควบคุม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน เทศบาลปฏิบัติงานส้าเร็จตาม กองช่าง

นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มา ท่ีจ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล หรือ งาน ท่ีมาใช้บริการมีความพึงพอใจ อ้านาจหน้าท่ีท่ีก้าหนดไว้

ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

งบประมาณ
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี  1     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีมาของโครงการ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 200,000 220,000 250,000 250,000 400,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ถนนทรายคลอง  หมู่1 บ้านเพีย ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม.ยาว 645  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นปลอดภัยในการคมนาคม บ้านเพีย หมู่ 1

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 700,000 1,000,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ซอยปียืน  หมู่2  บ้านหัวขัว ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม.ยาว 1,250  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นปลอดภัยในการคมนาคม บ้านหัวขัว หมู่ 2

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 200,000 200,000 200,000 200,000 150,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นปลอดภัยในการคมนาคม บ้านหัวขัว หมู่ 2

ทางทิศใต้ หมู่ 2 บ้านหัวขัว ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางะมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ

(พ.ศ.2566 - 2570)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีมาของโครงการ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

4 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว  87   ม142,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยแผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ซอยศาลาประชาคม หมู่ 2 บ้านหัวขัว หนา 0.15 ม. .หรือมีพื นท่ีจราจรคอนกรีต คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นในการคมนาคม บ้านหัวขัว หมู่ 2

ไม่น้อยกว่า 261  ตารางเมตร

5 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือลดปัญหาน ้าท่วมขังภายใน วางท่อรางระบายน ้า คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 300,000 400,000 ร้อยละของครัวเรือนมีปัญหาเพ่ือให้น ้าได้รับการระบายอย่าง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ถนนบ้านข่า-บ้านกาน หมู่บ้าน  0.40 เมตร  ยาว  335 เมตร. พร้อมบ่อพัก การท่วมขังของน ้าลดลง ทันท่วงที บ้านข่า หมู่ 6

หมู่ 6  บ้านข่า 37 บ่อ

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 300,000 200,000 200,000 200,000 210,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ซอยโรงสี ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม.ยาว 500  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นปลอดภัยในการคมนาคม บ้านโนนส้าราญ หมู่ 9

หมู่ 9 บ้านโนนส้าราญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางะมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 250,000 250,000 100,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

สายหนองเปลือย ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 290  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นปลอดภัยในการคมนาคม บ้านศรีวิไล หมู่ 10

หมู่ 10  บ้านศรีวิไล ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางะมตร

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 200,000 200,000 200,000 100,000        ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

สายข้างวัดป่าค้าเจริญ ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม.ยาว 340 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นปลอดภัยในการคมนาคม บ้านค้าเจริญ หมู่ 12

หมู่ 12 บ้านค้าเจริญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีมาของโครงการ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้มีความรู้ ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนสมาชิกท่ีได้รับการสมาชิกกลุ่มได้มีความรู้ แผนพัฒนาชุมชน ส้านักปลัด

อาชีพ ประสบการณ์  น้ามาใช้ในการ ฝึกอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ น ประสบการณ์  น้ามาใช้ในการ หมู่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10

ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ 11,12

งบประมาณ

งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง

ปลอดภัยในการคมนาคม
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

  3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีมาของโครงการ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน เพ่ือสืบสานประเพณีหล่อเทียนและ ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของประชาขน ประชาชนหันมาให้ความสนใจท้า แผนพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ส้านักปลัด

และถวายเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ท่ีเข้าร่วมงาน กิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนามากขึ น2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2 โครงการจัดงานรดน ้าด้าหัว เพ่ือสืบสานวัฒนาธรรมประเพณี ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาขน วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินอันดี แผนพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ส้านักปลัด

วันผู้สูงอายุ ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม งามคงอยู่สืบไป 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือสนับสนุนให้เด็กใช้เวลาว่าง เด็ก  เยาวชน  ทุกคน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของเยาวชนท่ี สนับสนุนให้เด็ก/เยาวชน แผนพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ส้านักปลัด

ให้เกิดประโยชน์ ใน เขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีมาของโครงการ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั ง

1.เพ่ือรับสมัครและคัดเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเข้า

เป็น อปพร. 2.เพ่ือให้บุคคลท่ีมี

คุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกมีความรู้

ความเข้าใจในหลักสูตรและขอบเขตวิชา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 พ.ศ.2547

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม จ้านวนไม่น้อยกว่า 50 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อปพร.ผ่านการ

อบรมหลักสูตรท่ี

ก้าหนดฯ ได้รับ

วุฒิบัตรและเข็ม

เคร่ืองหมาย ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

 ของจ้านวนผู้เข้า

1.สามารถเชิญขวนประชาชนร่วม

เป็นเครือข่ายเพ่ิมมากขึ น    2.

สมาชิก อปพร.รายใหม่เทศบาล

ต้าบลเมืองเพีย มีความรู้ ความ

เข้าใจมีประสบการณ์ ด้านการฝึก

ภาคสนามและสามารถปฏิบัติการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภทต่าง ๆ ได้

แผนพัฒนาชุมชน  หมู่

 

1,2,4,5,6,8,9,10,11,1

2

ส้านักปลัด

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนประชาชนท่ีได้รับ ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด แผนพัฒนาชุมชน  หมู่ ส้านักปลัด

ยาเสพติด ภายในเขตเทศบาลต้าบลเมืองเพีย ความปลอดภัย ในพื นท่ีต้าบลเมืองเพียลดลง 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12

งบประมาณ

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีมาของโครงการ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมการจัดเก็บขยะ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการ ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีความรู้ในการ แผนพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ส้านักปลัด

การคัดแยกขยะ และส่ิงปฏิกูลใน คัดแยกขยะ  ก่อนจะน้าไปทิ ง ท่ีเข้าร่วมโครงการ คัดแยกขยะ  ก่อนจะน้าไปทิ ง 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

ชุมชน
2 โครงการอบรมการประดิษฐ์ของ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีความรู้ในการ แผนพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ส้านักปลัด

เหลือใช้ให้เกิดมูลค่า น้าของเหลือใช้มาประดิษฐ์มาใช้ ท่ีเข้าร่วมโครงการ น้าของเหลือใช้มาประดิษฐ์ 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12  

ใหม่ได้ มาใช้ใหม่ได้

งบประมาณ
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี  1     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีมาของโครงการ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 200,000 220,000 250,000 250,000 400,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ถนนทรายคลอง  หมู่1 บ้านเพีย ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม.ยาว 645  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นปลอดภัยในการคมนาคม บ้านเพีย หมู่ 1

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 700,000 1,000,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ซอยปียืน  หมู่2  บ้านหัวขัว ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม.ยาว 1,250  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นปลอดภัยในการคมนาคม บ้านหัวขัว หมู่ 2

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 200,000 200,000 200,000 200,000 150,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นปลอดภัยในการคมนาคม บ้านหัวขัว หมู่ 2

ทางทิศใต้ หมู่ 2 บ้านหัวขัว ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางะมตร

(พ.ศ.2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีมาของโครงการ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

4 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว  87   ม142,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยแผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ซอยศาลาประชาคม หมู่ 2 บ้านหัวขัว หนา 0.15 ม. .หรือมีพื นท่ีจราจรคอนกรีต คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นในการคมนาคม บ้านหัวขัว หมู่ 2

ไม่น้อยกว่า 261  ตารางเมตร

5 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือลดปัญหาน ้าท่วมขังภายใน วางท่อรางระบายน ้า คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 300,000 400,000 ร้อยละของครัวเรือนมีปัญหาเพ่ือให้น ้าได้รับการระบายอย่าง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ถนนบ้านข่า-บ้านกาน หมู่บ้าน  0.40 เมตร  ยาว  335 เมตร. พร้อมบ่อพัก การท่วมขังของน ้าลดลง ทันท่วงที บ้านข่า หมู่ 6

หมู่ 6  บ้านข่า 37 บ่อ

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 300,000 200,000 200,000 200,000 210,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ซอยโรงสี ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม.ยาว 500  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นปลอดภัยในการคมนาคม บ้านโนนส้าราญ หมู่ 9

หมู่ 9 บ้านโนนส้าราญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางะมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 250,000 250,000 100,000 ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

สายหนองเปลือย ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 290  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นปลอดภัยในการคมนาคม บ้านศรีวิไล หมู่ 10

หมู่ 10  บ้านศรีวิไล ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางะมตร

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 200,000 200,000 200,000 100,000        ร้อยละหรือจ้านวนครัวเรือนมีการเพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง แผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

สายข้างวัดป่าค้าเจริญ ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 4 ม.ยาว 340 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ นปลอดภัยในการคมนาคม บ้านค้าเจริญ หมู่ 12

หมู่ 12 บ้านค้าเจริญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพื นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีมาของโครงการ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้มีความรู้ ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนสมาชิกท่ีได้รับการสมาชิกกลุ่มได้มีความรู้ แผนพัฒนาชุมชน ส้านักปลัด

อาชีพ ประสบการณ์  น้ามาใช้ในการ ฝึกอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ น ประสบการณ์  น้ามาใช้ในการ หมู่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10

ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ 11,12

งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง

ปลอดภัยในการคมนาคม

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

  3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีมาของโครงการ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน เพ่ือสืบสานประเพณีหล่อเทียนและ ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของประชาขน ประชาชนหันมาให้ความสนใจท้า แผนพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ส้านักปลัด

และถวายเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ท่ีเข้าร่วมงาน กิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนามากขึ น2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2 โครงการจัดงานรดน ้าด้าหัว เพ่ือสืบสานวัฒนาธรรมประเพณี ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาขน วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินอันดี แผนพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ส้านักปลัด

วันผู้สูงอายุ ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม งามคงอยู่สืบไป 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือสนับสนุนให้เด็กใช้เวลาว่าง เด็ก  เยาวชน  ทุกคน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของเยาวชนท่ี สนับสนุนให้เด็ก/เยาวชน แผนพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ส้านักปลัด

ให้เกิดประโยชน์ ใน เขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีมาของโครงการ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั ง

1.เพ่ือรับสมัครและคัดเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเข้า

เป็น อปพร. 2.เพ่ือให้บุคคลท่ีมี

คุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกมีความรู้

ความเข้าใจในหลักสูตรและขอบเขตวิชา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 พ.ศ.2547

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม จ้านวนไม่น้อยกว่า 50 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อปพร.ผ่านการ

อบรมหลักสูตรท่ี

ก้าหนดฯ ได้รับ

วุฒิบัตรและเข็ม

เคร่ืองหมาย ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

 ของจ้านวนผู้เข้า

1.สามารถเชิญขวนประชาชนร่วม

เป็นเครือข่ายเพ่ิมมากขึ น    2.

สมาชิก อปพร.รายใหม่เทศบาล

ต้าบลเมืองเพีย มีความรู้ ความ

เข้าใจมีประสบการณ์ ด้านการฝึก

ภาคสนามและสามารถปฏิบัติการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภทต่าง ๆ ได้

แผนพัฒนาชุมชน  หมู่

 

1,2,4,5,6,8,9,10,11,1

2

ส้านักปลัด

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนประชาชนท่ีได้รับ ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด แผนพัฒนาชุมชน  หมู่ ส้านักปลัด

ยาเสพติด ภายในเขตเทศบาลต้าบลเมืองเพีย ความปลอดภัย ในพื นท่ีต้าบลเมืองเพียลดลง 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12

งบประมาณ

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีมาของโครงการ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมการจัดเก็บขยะ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการ ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีความรู้ในการ แผนพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ส้านักปลัด

การคัดแยกขยะ และส่ิงปฏิกูลใน คัดแยกขยะ  ก่อนจะน้าไปทิ ง ท่ีเข้าร่วมโครงการ คัดแยกขยะ  ก่อนจะน้าไปทิ ง 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

ชุมชน
2 โครงการอบรมการประดิษฐ์ของ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีความรู้ในการ แผนพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ส้านักปลัด

เหลือใช้ให้เกิดมูลค่า น้าของเหลือใช้มาประดิษฐ์มาใช้ ท่ีเข้าร่วมโครงการ น้าของเหลือใช้มาประดิษฐ์ 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12  

ใหม่ได้ มาใช้ใหม่ได้

งบประมาณ
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 24 85,650,000   24 85,650,000   24 85,650,000   24 85,650,000   24 85,650,000   120 428,250,000

1.2  แผนงำนกำรเกษตร 1 3,500,000 1 3,500,000 1 3,500,000 1 3,500,000 1 3,500,000 5 17,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 25 89,150,000 25 89,150,000 25 89,150,000 25 89,150,000 25 89,150,000 125 445,750,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 0 0

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม
    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

3.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 5 15,000,000

3.2  แผนงำนกำรศึกษำ

3.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 5 15,000,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ
  เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย

    ในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 0 0

4.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งและชุมชน

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี

84



ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งและชุมชน 0 0

5.2  แผนงำนสำธำรณสุข

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

  และส่ิงแวดล้อม

6.1  แผนงำนกำรเกษตร

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

     และการบริหารจัดการ

7.1  แผนงำนกำรศึกษำ

7.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 5 15,000,000

7.3  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

7.4  แผนงำนกำรเคหะและชุมชน

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 7 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 5 15,000,000

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว

8.1  แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 8 27 95,150,000 27 95,150,000 27 95,150,000 27 95,150,000 27 95,150,000 135 475,750,000

ยุทธศาสตร์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000    ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงอบจ.อุดรธานี

เหล็ก ถนนดงน้อย-หนองโน ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 2,000  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึนปลอดภัยในการคมนาคม กรม สถ.

หมู่  4 บ้านดงน้อย ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จราจรไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางะมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่างต าบลก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง อบจ.อุดรธานี

สายบ้านค าเจริญ-บ้านโคกสะอาด เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 1,300 ม.หรือมีพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม กรม สถ.

เช่ือมระหว่างอ าเภอกุดจับกับอ าเภอ

เมืองอุดรธานี

7,800 ตรม.

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ -เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมอบจ.อุดรธานี

ค าเจริญ - หนองโน ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 5 ม.ยาว 2,100  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน กรม สถ.

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จราจรไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่างต าบลก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง อบจ.อุดรธานี

สายศรีวิลัย -โคกสะอาด เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 900 ม.หรือมีพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม กรม สถ.

เช่ือมระหว่างอ าเภอกุดจับกับอ าเภอ

เมืองอุดรธานี

 5,400 ตรม.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/2

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา หน่วยงานท่ี

จะขอ

ประสาน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

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

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ -เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมอบจ.อุดรธานี

สายบ้านข่า - บ้านกาน ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 5 ม.ยาว 1,000  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน กรม สถ.

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ -เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมอบจ.อุดรธานี

สายศรีวิลัย - โคกสะอาด ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 6 ม.ยาว 900  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน กรม สถ.

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จราจรไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ -เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมอบจ.อุดรธานี

สายศรีวิลัย - เชียงพิณ ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 5 ม.ยาว 900  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน กรม สถ.

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จราจรไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ -เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมอบจ.อุดรธานี

สายบ้านเพีย - โคกเกษตร ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 6 ม.ยาว 1,000  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน กรม สถ.

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จราจรไม่น้อยกว่า6,000 ตารางเมตร

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ -เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมอบจ.อุดรธานี

สายทุ่งนาเงิน - โคกสะอาด ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 5 ม.ยาว 1,000  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน กรม สถ.

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000    -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง

อบจ.อุดรธานี

ถนนเลียบคลองชลประทาน - ดงน้อย ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 5 ม.ยาว 1,500   ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม
กรม สถ.

หมู่ 12 บ้านค าเจริญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จราจรไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง

อบจ.อุดรธานี

บ้านโนนส าราญ-บ้านหนองไชยวาน ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 6 ม.ยาว 1,300  ม. หรือมีพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม
กรม สถ.

เช่ือมระหว่างต าบลเมืองเพียกับต าบลกุดจับ จราจรไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงานท่ีจะ

ขอประสาน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

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

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงอบจ.อุดรธานี

สายบ้านดงน้อย-บ้านดงเค็ง ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 5 ม.ยาว 3,800  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม กรม สถ.

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จราจรไม่น้อยกว่า 19,000 ตารางเมตร

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ -เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมอบจ.อุดรธานี

สายบ้านโนนส าราญ-บ้านหนองไชวาน ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 5 ม.ยาว 1,000  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน กรม สถ.

หมู่ 9 บ้านโนนส าราญ ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จราจรไม่น้อยกว่า 5,000  ตารางเมตร

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ -เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมอบจ.อุดรธานี

 สายบ้านเพีย-ผักกาดย่า ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 5 ม.ยาว 500  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน กรม สถ.

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคง -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 -ร้อยละ 80ของประชาชนมีความ -เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีม่ันคงปลอดภัยในการคมนาคมอบจ.อุดรธานี

สายบ้านค าเจริญ-บ้านโคกสะอาด ปลอดภัยในการคมนาคม กว้าง 6 ม.ยาว 1,300  ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน กรม สถ.

ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จราจรไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร

16 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนน สายหนองเปลือย หมู่ 2 

บ้านหัวขัว

เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง

ภายในหมู่บ้าน
- ขุดวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด x 0.40 เมตร 

พร้อมบ่อพัก  ยาว 800 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 576,000 -ร้อยละ80ของครัวเรือนมี

ปัญหาการท่วมขังของน้ าลดลง

-เพ่ือให้พ้ืนท่ีอยู่อาศัยไม่

ถูกน้ าท่วมขัง

อบจ.อุดรธานีกรม

 สถ.

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนโสกแก-ดงน้อย หมู่5 

บ้านโสกแก

เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง

ภายในหมู่บ้าน
-ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู คสล. ขนาด 0.40 x

 0.60 (ภายใน) ยาว 500 เมตร

500,000 520,000 500,000 520,000 520,000 -ร้อยละ80 ของประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมาก

ข้ึน

-เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนท่ีม่ันคงปลอดภัย

ในการคมนาคม

อบจ.อุดรธานีกรม

 สถ.

18 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาด 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้ ประชาชนมีน้ าประปาใช้

แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ อุปโภค บริโภค ใหญ่ ขนาดประมาณ 25 x 25 ตารางเมตร น้ าประปามีความพึงพอใจ อย่างท่ัวถึง

บ้านค าเจริญ หมู่ 12 จ านวนผู้ใช้น้ า 121 - 300 หลังคาเรือน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงานท่ีจะ

ขอประสาน

อบจ.อุดรธานีกรม

 สถ.
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

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

19 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาขนาด 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้ ประชาชนมีน้ าประปาใช้

แบบบาดาล ขนาดใหญ่ อุปโภค บริโภค ใหญ่ ขนาดประมาณ 20 x 20 ตารางเมตร น้ าประปามีความพึงพอใจ อย่างท่ัวถึง

บ้านดงน้อย หมู่ 4 จ านวนผู้ใช้น้ า 121 - 300 หลังคาเรือน

20 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาขนาด 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้ ประชาชนมีน้ าประปาใช้

แบบบาดาล ขนาดใหญ่ อุปโภค บริโภค ใหญ่ ขนาดประมาณ 20 x 20 ตารางเมตร น้ าประปามีความพึงพอใจ อย่างท่ัวถึง

บ้านโสกแก หมู่ 5 จ านวนผู้ใช้น้ า 121 - 300 หลังคาเรือน

21 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาขนาด 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้ ประชาชนมีน้ าประปาใช้

แบบบาดาล ขนาดใหญ่ อุปโภค บริโภค ใหญ่ ขนาดประมาณ 20 x 20 ตารางเมตร น้ าประปามีความพึงพอใจ อย่างท่ัวถึง

บ้านโนนเมือง หมู่ 8 จ านวนผู้ใช้น้ า 121 - 300 หลังคาเรือน

22 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาขนาด 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้ ประชาชนมีน้ าประปาใช้

แบบบาดาล ขนาดใหญ่ อุปโภค บริโภค ใหญ่ ขนาดประมาณ 20 x 20 ตารางเมตร น้ าประปามีความพึงพอใจ อย่างท่ัวถึง

บ้านโนนส าราญ หมู่ 9 จ านวนผู้ใช้น้ า 121 - 300 หลังคาเรือน

23 โครงการก่อสร้างระบบผลิต เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ POG ระบบขนาด L 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ีใช้ ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กรม สถ.

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

บ้านดงน้อย หมู่ 4 ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง จ านวน 1 ระบบ

รหัส นวัตกรรมไทย 01020003

24 โครงการก่อสร้างระบบผลิต เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ POG ระบบขนาด L 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ีใช้ ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กรม สถ.

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

บ้านโสกแก หมู่ 5 ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง จ านวน 1 ระบบ

รหัส นวัตกรรมไทย 01020003

อบจ.อุดรธานีกรม

 สถ.

อบจ.อุดรธานีกรม

 สถ.

อบจ.อุดรธานีกรม

 สถ.

อบจ.อุดรธานีกรม

 สถ.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงานท่ีจะ

ขอประสาน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

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

1 โครงการขุดลอกล าห้วยหลวง เพ่ือไม่ให้ต้ืนเขิน กักเก็บน้ าได้ ขุดลอกล าห้วยหลวง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000    จ านวนแหล่งน้ าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือมีแหล่งกักเก็นน้ าไว้ อบจ.อุดรธานี

บ้านดงน้อย  หมู่ 4 มากข้ึน ยาวประมาณ  3,550 ม. กว้างเฉล่ีย ได้รับการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ อุปโภค บริโภค 

20 เมตร ลึกเฉล่ีย 5 เมตร อย่างเต็มท่ี เพาะปลูกและเล้ียงสัตว์

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

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

1 โครงการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็กเล็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ร้อยละ ส านักปลัด / 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองเพีย  จ านวน 1 หลัง แบบ ตอกเสาเข็ม . 80 มีสถานท่ีเรียนท่ีได้มาตรฐาน กรม สถ.

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ี 6.การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7. ด้านการเมือง  การปกครองและการบริหาร

  7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

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

1 โครงการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารห้องสมุด ก่อสร้างอาคาร 1 หลัง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของเยาวชน เยาวชนและประชาชนมีความรู้อบจ.อุดรธานี

ห้องสมุดเทศบาลต าบลเมืองเพีย  จ านวน 1 หลัง และประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ เพ่ิมมากข้ึน

หน่วยงานท่ีจะ

ขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงานท่ีจะ

ขอประสาน

เด็กเล็กได้รับการศึกษา

อย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

1.2  แผนงานการเกษตร
งบประมาณและท่ีมา

หน่วยงานท่ีจะ

ขอประสาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 0 0

1.2  แผนงำนกำรเกษตร 0 0

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 0 0

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม
    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

3.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 0 0

3.2  แผนงำนกำรศึกษำ

3.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ
  เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย

    ในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 0 0

4.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งและชุมชน

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี
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ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 2 3,350,000 2 3,350,000 2 3,350,000 2 3,350,000 2 3,350,000 10 16,750,000

5.2  แผนงำนสำธำรณสุข

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 2 3,350,000 2 3,350,000 2 3,350,000 2 3,350,000 2 3,350,000 10 16,750,000

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

  และส่ิงแวดล้อม

6.1  แผนงำนกำรเกษตร

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

     และการบริหารจัดการ

7.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 5 177,300

7.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 8 672,100 8 672,100

7.3  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 15 1,787,900 21 1,787,900 12 1,705,000 12 1,705,000 12 1,705,000 72 8,690,800

7.4  แผนงำนกำรเคหะและชุมชน

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 7 28 2,637,300 21 1,787,900 12 1,705,000 12 1,705,000 12 1,705,000 85 9,540,200

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว

8.1  แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 8 30 5,987,300 23 5,137,900 14 5,055,000 14 5,055,000 14 5,055,000 95 26,290,200

ยุทธศาสตร์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี
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แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

. (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 บาท) ท่ีรับผิดชอบ

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับ จ านวน 1 คัน/ปี 521,000 521,000 521,000 521,000 521,000 ส านักปลัด

เคล่ือน 4 ล้อ (ใน)

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ยานพาหนะและค่าจัดซ้ือรถยนต์ศ่วนกลาง รถบรรทุก จ านวน 1 คัน/ปี 854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 ส านักปลัด

ขนส่ง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบ้ิลแค็บ (ใน)

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน จ านวน 5 ตัว/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สป./คลัง/ช่าง

(นอก)

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานระดับปฏิบัติการ - จ านวน 3 ตัว/ปี 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 สป./คลัง/ช่าง

ช านาญการ (นอก)

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีเบาะนวม จ านวน 50 ตัว/ปี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด

(นอก)

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับสเตนเลสขาสวิง จ านวน 20 ตัว / ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

(นอก)

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ จ านวน 2  เคร่ือง/ ปี 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 ส านักปลัด

ติดผนัง (ใน)

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 33,600 33,600 ส านักปลัด

เผยแพร่ ขนาด 4000 ANSI Lumens (ใน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ

                                                                                                   บัญชีครุภัณฑ์
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

. (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 บาท) ท่ีรับผิดชอบ

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ ค่าจัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 2 จอ 24,300 24,300 ส านักปลัด

เผยแพร่ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว (ใน)

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว จ านวน 20 ตัว 25,000 25,000 ส านักปลัด

(นอก)

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one จ านวน 3 เคร่ือง/ปี 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 สป./คลัง/ช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับส านักงาน (ใน)

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifuntion จ านวน 3 เคร่ือง/ปี 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 ส านักปลัด

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก (ใน)

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 6 เคร่ือง/ปี 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 สป./คลัง/ช่าง

หรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (ใน)

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์งานบ้าน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง/ปี 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 ส านักปลัด

งานครัว (ใน)

15 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จ านวน 5 เคร่ือง 60,000 ส านักปลัด

ภายใน ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (ใน)

16 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 55,500 ส านักปลัด

ภายใน ขนาด 5 กิโลวัตต์ (ใน)

17 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง จ านวน 1 เคร่ือง 17,800 ส านักปลัด

ภายใน เคร่ืองยนต์เบนซิล ขนาด 7 แรงม้า (ใน)

18 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซ้ือเล่ือยยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง 20,000 ส านักปลัด

ภายใน (นอก)

งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
. (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 บาท) ท่ีรับผิดชอบ

19 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ค่าจัดซ้ือป้ายสามเหล่ียมจราจร จ านวน 2  อัน 24,000 ส านักปลัด

ภายใน (นอก)
20 อุตสาหกรรมและ ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 100 KVA จ านวน 1 เคร่ือง 500,000 กองช่ง

การโยธา (นอก)
21 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง จ านวน  1 ตัว 30,900 กองช่าง

การโยธา มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที (ใน)

22 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซ้ือตู้ควบคุมไฟฟ้าป้ัมน้ า 5 แรง จ านวน  1 ตู้ 15,000 กองช่าง

การโยธา 3 เฟส (นอก)

23 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง จ านวน  3 ตัว 53,400 กองช่าง

การโยธา มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที (ใน)

24 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซ้ือตู้ควบคุมไฟฟ้าป้ัมน้ า 3 แรง จ านวน  3 ตู้ 15,000 กองช่าง

การโยธา 2 เฟส (นอก)
25 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบจุ่มใต้น้ า จ านวน  3 ตัว 30,000 กองช่าง

การโยธา (Summersible Pump) 3 แรง (นอก)

26 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซ้ือเล่ือยยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง 10,000 กองช่าง

การโยธา (นอก)
27 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง จ านวน 1 เคร่ือง 17,800 กองช่าง

การโยธา เคร่ืองยนต์เบนซิล ขนาด 7 แรงม้า (ใน)

28 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จ านวน 2  หลัง/ ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

(นอก)
29 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ยานพาหนะและค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน/ ปี 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ส านักปลัด

ขนส่ง แบบเปิดข้างเทท้าย (ใน)

30 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ยานพาหนะและค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน จ านวน 1 คัน/ ปี 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส านักปลัด

ขนส่ง แบบอัดท้าย (ใน)
รวม 5,987,300 5,137,900 5,055,000 5,055,000 5,055,000

งบประมาณ
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          แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570                                                             เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 

ส่วนที่  4  

การติดตามและประเมินผล 
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. ข้อมูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย 65 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 

    3.5 กลยุทธ์  (5) 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (5) 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

    3.8 แผนงาน (5) 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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          แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570                                                             เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 

 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่ ว ไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(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) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 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 การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(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
ตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับประ โยชน์  ร่ วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง )W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจั งหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารฐั แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
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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
สั งคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12   Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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 
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   (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 เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้ เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
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) 

    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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2.  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุป
สถานการณ์ การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 

 

 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ                  ที่ด าเนินการใน
พื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  

4 .  แผนงานและ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนา 
 
 
 
 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์  

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โ ด ย ใ ช้  SWOT Analysis/ Demand ( Demand  Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ  
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ

10 
 
 
 
 
 
 

60 
(5) 
 
 
 

(5) 
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สอดคล้องกับ
โครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 

ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 
 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 

(5) 
 
 
 
 
 

(5) 
 
 
 
 

(5) 

 

5. โครงการพัฒนา 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

 
(5) 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 
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5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรอืการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
ภายใต้หลกัประชารัฐ 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   
 
5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลกั
วิธีการงบประมาณ 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

(5) 
 
 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
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
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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.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิน่   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่   

 

แบบที่  1 เป็นแบบประเมนิตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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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....           

รวม           

เกณฑ์ในการพิจารณา :  พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ 
                                ยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
                                หรือไม่ อปท. ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
 
 
 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นครั้งที่ 1 (6 เดือน ) 

105



 
 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570                                                             เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 

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 

ร้อยละ 
จ า 

นวน 
ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อยละ 
จ า 

นวน 
ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อยละ 
จ า 

นวน 
ร้อยละ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

2.              

3.              
ฯลฯ....             

รวม             

 
เกณฑ์ในการพิจารณา :  1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการ            

ที่เสร็จ เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ
ตามแผนฯ 

                             2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด า เนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้ เห็น                   
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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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 

 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

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

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

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

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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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    

2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น......(ตัวอย่าง) ร้อยละ    
3. ฯลฯ...........     

เกณฑ์ในการพิจารณา :  เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย  
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(1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพิ่ม แสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง              ไป
ในทางที่ดี 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 เมื่อหน่วยที่วัดลดลง 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 
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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   
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  

 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองเพียในภาพรวม 
 

111



 
 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570                                                             เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 

 
 

 

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 
           (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
ส่วน 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลเมืองเพียในการพัฒนา   ด้าน
.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านท่ีก 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 
 
 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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          แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570                                                             เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 

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  
    (2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ พิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
    (3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
    (4) เทศบาลต าบลเมืองเพียควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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