แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบ้านผือ
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

พระบรมราโชวาท
พระบาทสามเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เกี่ยวกับ “การพัฒนาชนบท”
"...การพัฒนาชนบทนั้นเป็นเองสาคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องตั้งคาถามพื้นฐานเบื้องต้นว่าทาทาไมทาอย่างไร

ทาที่ไหน
และเมื่อใด การที่จะนาความเจริญของการพัฒนาไปสู่ชนบทนั้น เหตุผลแรกคือมนุษยธรรมเมตตาต่อเพื่อมนุษย์
และเหตุผลที่สอง คือ ความปลอดภัยของบ้านเมืองเพื่อความก้าวหน้า ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราจาเป็นต้องพัฒนาชนบท
เพราะเป็นเรื่องยากเป็นงานทีท่ าด้วยความสามารถ ความเฉลียวฉลาด เสียสละ และทาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ..."

พระราชทานแก่คณะผู้บริหารงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
ระดับ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2512

ก

คำนำ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซักซ้อม
แนวทางการจ้ดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559
ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 มีผลบังคับใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 กาหนด
แนวทางปฏิบัติแผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตลอดจนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19
วรรคสาม กาหนดให้เมื่อแผนพั ฒนาจังหวัดได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทา
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น ขององค์กรปกครองท้อ งถิ่น และการด าเนิ นการกิ จการของจั งหวั ดและหน่ ว ยงานของรัฐ ที่
เกี่ ย วข้ อ งต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ดั ง กล่ า ว ประกอบกั บ ระเบี ย บส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กาหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าที่ กับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กับอาศัยอานาจกระทรวงมหาดไทย ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซักซ้ อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านผือ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อ ให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขอขอบคุณประชาคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเทศบาลต่อไป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาฯ
เทศบาลตาบลบ้านผือ
มิถุนายน 2562

ก

ข

สารบัญ
หน้า
คานา ........................................................................................................... ผิดพลาด! ไม่ได้กาหนดบุ๊กมาร์ก
สารบัญ ......................................................................................................................................................... ข
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน .................................................................................................... 1
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .............................................................. 9
ส่วนที่ ๓ การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ........................................................................................................ 43
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐1) ...................................................................................... 45
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐2) .................................................................................. 47
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ...................................................................................... 47
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ............................................................................................ 47
แผนงานเคหะและชุมชน ............................................................................................................ 49
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ............................................................................................ 53
แผนงานการเกษตร .................................................................................................................... 91
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคม ......................................................................................................... 93
แผนงานบริหารงานทั่วไป ........................................................................................................... 93
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ............................................................................................ 95
แผนงานการศึกษา...................................................................................................................... 98
แผนงานสาธารณสุข ................................................................................................................ 106
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ..................................................................................... 110
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ....................................................................... 114
แผนงานงบกลาง ..................................................................................................................... 123
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ ................................................................................................ 124
แผนงานบริหารงานทั่วไป ........................................................................................................ 124
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ........................................................................................... 126
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม........................................................ 127
แผนงานบริหารงานทั่วไป ........................................................................................................ 127
แผนงานสาธารณสุข ................................................................................................................ 128
แผนงานเคหะและชุมชน ......................................................................................................... 130
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ....................................................................... 133
แผนงานการพาณิชย์ ............................................................................................................... 135
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร ......................................................................... 136
แผนงานบริหารงานทั่วไป ........................................................................................................ 136
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ......................................................................................... 144
แผนงานสาธารณสุข ................................................................................................................ 147
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ......................................................................................................... 148
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ......................................................................................... 149
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐2/1) ........................................................................... 151
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ................................................................................... 151
แผนงานเคหะและชุมชน ......................................................................................................... 151
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ......................................................................................... 152
ข

ค
แผนงานการเกษตร ................................................................................................................. 158
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม........................................................ 159
แผนงานเคหะและชุมชน ......................................................................................................... 159
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ .............................................................................. 160
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) ..................................................................................................... 161
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล ................................................................................................... 170
ภาคผนวก

ค

ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำเภอบ้ำนผือ เดิมเป็นชุมชนขนำดเล็ก อยู่ในควำมปกครองของมณฑลอุดร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ ต่อมำ
ได้มีควำมเจริญขึ้นตำมลำดับ ซึ่งมีชื่อเรียกว่ำ “หนองผือ” ตำมชื่อหนองน้ำที่มีต้นผือ (กกสำมเหลี่ยม) ขึ้น เป็นจำนวน
มำก เมื่อชุมชนหนำแน่นขึ้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้ำนว่ำ “บ้ำนผือ” และได้รับจัดตั้งให้เป็นอำเภอ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ขึ้นกับ
จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งอยู่บริเวณบ้ำนถ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้ำนผือ (ปัจจุบันเป็นโรงพยำบำลบ้ำนผือ ) โดยมีพระบริบำล
ภูมิเขตต์เป็นนำยอำเภอคนแรก ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้ย้ำยไปอยู่ที่บ้ำนศรีสำรำญ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้ำนผือ โดยก่อสร้ำง
อำคำรที่ว่ำกำรอำเภอเป็นตึกไม้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๓๕ จึงได้เปิดใช้อำคำรหลังปัจจุบัน

๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนผือ ตั้งอยู่เลขที่ ๓ ถนนศูนย์รำชกำร บ้ำนศรีสำรำญ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้ำนผือ
อำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๖๐ อยู่ทำงทิศตะวันออกของที่ว่ำกำรอำเภอบ้ำนผือ ห่ำงจำก
จังหวัดอุดรธำนี ประมำณ ๕๔ กิโลเมตร ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ ๖๑๐ กิโลเมตร

๒
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบำลตำบลบ้ำนผือ จะมีพื้นที่สูงทำงทิศตะวันออก (ระดับควำมสูง ๒๐๐ สลับ
กับระดับควำมสูง ๑๙๐ ลำดต่ำลงมำทำงทิศตะวันตก (ระดับควำมสูง ๑๘๔ ) จะเห็นว่ำสภำพพื้นที่โดยทั่วไปของ
เทศบำลตำบลบ้ำนผือ มีสภำพพื้นที่เป็นที่รำบลุ่ม ลักษณะกำรใช้ประโยชน์ เช่น กำรทำนำเป็นหลัก กำรปลูกอ้อย
และพื้นล้มลุกอื่นตำมพื้นที่ และลักษณะภูมิประเทศ มีแหล่งน้ำตำมธรรมชำติและมีน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก ซึ่งมี
ตำบลตำมลักษณะพืน้ ที่รำบ
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอำกำศเทศบำลตำบลบ้ำนผือ มีลักษณะอำกำศแบบร้อนแห้งแล้ง มี ๓ ฤดู ประกอบด้วย
ฤดูฝน
ระหว่ำงเดือน มิถุนำยน
ถึง เดือน ตุลำคม
ฤดูหนำว ระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน
ถึง เดือน มกรำคม
ฤดูร้อน
ระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์
ถึง เดือน พฤษภำคม
๑.๔ ลักษณะของดิน
กลุ่มดินที่พบในพื้นที่ตำบลบ้ำนผือ เรียกว่ำ ชุดดินชุดรำชบุรี เป็นลักษณะพื้นที่รำบเรียบ บำงพื้นที่ตำบลที่
รำบลุ่มต่ำ ดินกลุ่มนี้เนื้อดินเป็นดินเหนียว กำรระบำยน้ำค่อนข้ำงเลว ให้น้ำซึมผ่ำนได้ช้ำมี ควำมลึกของดินมำก เป็น
ดินเหนียวตลอดชั้นดิน มีสีน้ำตำลเข้มปนเทำ มีสีน้ำตำลปนเหลือง บริเวณที่รำบเรียบหรือที่รำบลุ่มเป็นพื้นที่เกิดภัย
ธรรมชำติน้ำท่วมเป็นประจำ ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำง PH ๕.๕-๘.๐ ปฏิกิริยำเป็นดินกรดแก่
ถึงด่ำงปำนกลำง เป็นพื้นที่เหมำะสำหรับกำรทำนำ ผลผลิตข้ำวมำก พบเป็นบริเวณกว้ำงตำมลุ่มน้ำธรรมชำติ หลำย
สำยของตำบลในเขตอำเภอบ้ำนผือ

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
เทศบำลตำบลบ้ ำนผื อ เดิมมีพื้นที่รับผิ ดชอบ ๙.๐๖๕ ตำรำงกิโ ลเมตร วันที่ ๖ สิ งหำคม ๒๕๕๕ ได้
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบำล ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบำลตำบลบ้ำนผือ อำเภอ
บ้ำนผื อ จั งหวัดอุดรธำนี โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ หน้ำ ๒๖ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑
กั น ยำยน ๒๕๕๕ มี พื้ น ที่ เ พิ่ ม ชึ้ น อี ก ๒๔ ตำรำงกิ โ ลเมตร รวมพื้ น ที่ ทั้ ง หมด ๓๓.๐๖๕ ตำรำงกิ โ ลเมตร
(๒๐,๖๖๕.๖๒๕ ไร่) มีแนวเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหำยโศก (บ้ำนหนองนกเขียน)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนผือ (บ้ำนแวง)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค้อ (บ้ำนค้อ)
ทิศใต้
ติดต่อกับ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนทอง (บ้ำนคู)
๒.๒ การเลือกตั้ง
เทศบำลตำบลบ้ำนผือ แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น ๒ เขต เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย บ้ำนหัวคู หมู่ ๑, บ้ำน
ผือ หมู่ ๓, บ้ำนพลับ หมู่ ๔ และบ้ำนจันทรำรำม หมู่ ๑๔ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย บ้ำนถ่อน หมู่ ๒, บ้ำนศรี
สำรำญ หมู่ ๘, บ้ำนศรีสะอำด หมู่ ๑๐ และบ้ำนถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒ จำนวนบุคคลที่มีมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ 18 ปี ชำย
2,932 คน หญิง 3,142 คน รวม 6,074 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2562 ที่มำ : สำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบำลตำบลบ้ำนผือ)
๒

๓

๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร แยกตำมหมู่บ้ำน
จำนวนประชำกร
จำนวน
ชื่อผู้ใหญ่บ้ำน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้ำน
ครัวเรือน
ชำย
หญิง
รวม
๐ ทะเบียนกลำง
68
50
118
2
๑ บ้ำนหัวคู
931
989
1,920
777
นำงสมศรี หนูรำช
๒ บ้ำนถ่อน
399
425
824
507
นำยจรัญ อิงคประเสริฐ
๓ บ้ำนผือ
397
397
794
380
นำยสังวำลย์ เรือนนำ
๔ บ้ำนพลับ
266
288
554
263
นำยสุภำพ พูลชัย
๘ บ้ำนศรีสำรำญ
733
760
1,493
922
นำยอนุชำติ ทองทิพย์
๑๐ บ้ำนศรีสะอำด
241
298
539
468
นำยประจวบ ผลทิพย์
๑๒ บ้ำนถ่อนใหม่
570
576
1,146
391
นำยอำนวย ขุนทอง
๑๔ บ้ำนจันทรำรำม
189
199
388
144
นำยเกรียงไกร พรมกุรัง
รวม
3,794 3,982
7,776
3,854
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2562 ที่มำ : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลบ้ำนผือ)
๓.๒ ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอำยุ
ชำย
หญิง
รวม
น้อยกว่ำ ๑ ปี ถึง ๙ ปี
425
400
825
๑๐ ปี ถึง ๑๙ ปี
465
489
954
๒๐ ปี ถึง ๒๙ ปี
547
490
1,037
๓๐ ปี ถึง ๓๙ ปี
531
534
1,056
๔๐ ปี ถึง ๔๙ ปี
626
633
1,259
๕๐ ปี ถึง ๕๙ ปี
562
631
1,193
๖๐ ปี ถึง ๖๙ ปี
368
468
836
๗๐ ปี ถึง ๗๙ ปี
178
216
394
๘๐ ปี ถึง ๘๙ ปี
65
91
156
มำกกว่ำ ๘๙ ปี
15
16
31
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2562 ที่มำ : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลบ้ำนผือ)

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
สถำนศึกษำของรัฐ
๑. โรงเรียนประถมศึกษำ คือ โรงเรียนอนุบำลบ้ำนผือ
๒. โรงเรียนประถมศึกษำขยำยโอกำสถึงชั้นมัธยมศึกษำ คือ โรงเรียนบริบำลภูมิเขตต์
๓. โรงเรียนมัธยมศึกษำ ๒ แห่ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษำพัฒนำกำรอุดรธำนี (โรงเรียนบ้ำนผือพิทยำสรรค์)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ วัดศรีสะอำด
๓

๔
๔. วิทยำลัย คือ วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนผือ
๕. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สังกัดเทศบำลตำบลบ้ำนผือ มี ๒ แห่ง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนถ่อน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสะอำด
๖. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ๑ แห่ง
สถำนศึกษำเอกชน
๒ แห่ง
๑. โรงเรียนอนุบำลญำริดำ
๒. โรงเรียนอนุบำลศศิกำนต์
๔.๒ สาธารณสุข
๑. โรงพยำบำลของรัฐ ขนำด ๙๐ เตียง
๑
แห่ง
๒. ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข/สถำนีอนำมัย
๑
แห่ง
๓. สถำนพยำบำลเอกชน(คลินิก)
16
แห่ง
๔. ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน
6
แห่ง
๔.๓ อาชญากรรม
๑. สถำนีตำรวจภูธร
จำนวน ๑ แห่ง
๒. จุดตรวจบริกำร
จำนวน ๑ แห่ง
๔.๔ ยาเสพติด
ปีงบประมำณ ๒๕61 ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบำล ไม่พบผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรบำบัดฟื้นฟู
ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด และส่งเสริมกำรฝึกอบรมอำชีพให้แก่ผู้ผ่ำนกำรบำบัด
๔.๕ การสังคมสงเคราะห์
๑. ผู้สูงอำยุ
จำนวน ๑,139 คน
๒. ผู้พิกำร
จำนวน ๑89 คน
๓. ผู้ป่วยเอดส์ (HIV) ที่แพทย์ได้รับรองและทำกำรวินิจฉัยแล้ว จำนวน ๑2 คน
๔. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 14 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2562 ที่มำ : กองสวัสดิกำรและสังคม เทศบำลตำบลบ้ำนผือ)

๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
ถนนสำธำรณะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำล ควำมยำว ประมำณ ๕3.791 กิโลเมตร แบ่งประเภท
ของถนนออกเป็น ๓ ลักษณะ ประกอบด้วย
๑. ถนนลูกรัง
ควำมยำวทั้งสิ้น
20.602 กิโลเมตร 18 สำย
๒. ถนนลำดยำง
ควำมยำวทั้งสิ้น
11.419 กิโลเมตร 15 สำย
๓. ถนนคอนกรีต
ควำมยำวทั้งสิ้น
21.770 กิโลเมตร 57 สำย
(ข้อมูล ณ มกรำคม 2562 ที่มำ : กองช่ำง เทศบำลตำบลบ้ำนผือ)
สะพำนและสะพำนลอยคนข้ำมภำยในเขตเทศบำล
๑. สะพำน มีจำนวน ๗ แห่ง เป็นลำห้วยซีด ๓ แห่ง และลำห้วยเสียว ๔ แห่ง
๒. สะพำนลอยคนข้ำม จำนวน ๑ แห่ง คือ หน้ำโรงเรียนเตรียมอุดมศีกษำพัฒนำกำรอุดรธำนี
รถโดยสำรที่ใช้ในกำรคมนำคม ประกอบด้วย
- รถโดยสำรประจำทำง กรุงเทพฯ-บ้ำนผือ
๔

๕
- รถโดยสำรประจำทำง สำยน้ำโสม-อุดรธำนี
- รถโดยสำรประจำทำง สำยนำยูง –อุดรธำนี
- รถโดยสำรประจำทำง สำยหนองบัวลำภู-หนองคำย
- รถตู้โดยสำรสำยน้ำโสม-อุดรธำนี
- รถมอเตอร์ไซค์และรถสำมล้อเครื่องรับจ้ำง
๕.๒ การไฟฟ้า
- มีสำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบ้ำนผือ ๑ แห่ง
- จำนวนหลังคำเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำในเขตเทศบำลประมำณ ๒,๙๑๖ หลังคำเรือน
(ที่มำข้อมูล สำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบ้ำนผือ)
๕.๓ การประปา
- มีสำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำคอำเภอบ้ำนผือ ๑ แห่ง
- จำนวนน้ำประปำที่ผลิตได้ ๔๐,๘๐๗ ลบ.ม./วัน
- จำนวนน้ำประปำที่ต้องกำรใช้ ๒๘,๕๖๕ ลบ.ม./วัน
- จำนวนหลังคำเรือนที่ใช้น้ำประปำในเขตเทศบำลประมำณ ๒,๐๒๐ หลังคำเรือน
๕.๔ โทรศัพท์
- ที่ทำกำรโทรศัพท์อำเภอบ้ำนผือ ๑ แห่ง
- จำนวนเลขหมำยที่ใช้โทรศัพท์ในเขตเทศบำล ๑,๔๔๐ เลขหมำย
- ร้ำนจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 21 ร้ำน
๕.๕ ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทำกำรไปรษณีย์ อำเภอบ้ำนผือ ๑ แห่ง
- บริษัทจัดส่งพัสดุ 3 แห่ง

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ลักษณะกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรกรรมในเขตเทศบำล
- ทำนำข้ำว
- ทำสวน
- ทำไร่
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่สำคัญ คือ ข้ำว, อ้อย
๖.๒ การประมง
กำรประมงในเขตเทศบำล ไม่มีกำรประกอบเป็นอำชีพ แต่จะทำกำรประมงเพื่อกำรเลี้ยงชีพ
๖.๓ การปศุสัตว์
- ลักษณะกำรประกอบกำรปศุสัตว์ในท้องถิ่น เป็นกำรเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและใช้ในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่
และขำยบ้ำงเพียงเล็กน้อย
- ผลผลิตทำงกำรปศุสัตว์ที่สำคัญ ไก่, เป็ด, สุกร และโค, กระบือ มีบ้ำงเล็กน้อย
๕

๖
๖.๔ การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบำลตำบลบ้ำนผือ เป็นเขตชุมชนเมือง สถำนที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่
- พิพิธภัณฑ์ไทยพวนอำเภอบ้ำนผือ ตั้งอยู่ บ้ำนหัวคู หมู่ 1
- แหล่งเรียนรู้ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผ้ำท่อมือชุมชนคุณธรรมวัดศรีโสภณ หมู่ 3
- แหล่งเรียนรู้ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสืบสำนต่อผ้ำท่อมือบ้ำนผือ หมู่ 14
นอกจำกนี้ ที่ตั้งเทศบำล มีเส้นทำงเชื่อมสถำนที่ท่องเที่ยวที่ต้องเดินทำงผ่ำน สำคัญ ได้แก่
- อุทยำนประวัติศำสตร์ภูพระบำท ตั้งอยู่ บ้ำนติ้ว ต.เมืองพำน อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี
- วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนำค) ตั้งอยู่ บ้ำนแวง ต.บ้ำนผือ อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี
- พระมหำธำตุเจดีย์เฉลิมพระบำรมีพระนวมินทร์ ตั้งอยู่ วัดป่ำบ้ำนค้อ ต.เขือน้ำ
- น้ำตกตำดน้ำพุ ตั้งอยู่ บ้ำนตำดน้ำพุ ต.คำด้วง อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี
- วัดนำหลวง(อภิญญำเทสิตธรรม) ตั้งอยู่ ต.คำด้วง อ.บ้ำนผือ
- วัดป่ำนำคำน้อย อ.นำยูง จ.อุดรธำนี
- วัดป่ำภูก้อน อ.นำยูง จ.อุดรธำนี
๖.๕ อุตสาหกรรม
อุตสำหกรรม ในเขตเทศบำล เป็นอุตสำหกรรมโรงกลึง โรงผลิตน้ำดื่ม และอุตสหำกรรมเกี่ยวกับกำรเกษตร
เช่นโรงสีข้ำว
๖.๖ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- ธนำคำร ประกอบด้วย
๑. ธนำคำรกรุงไทย สำขำบ้ำนผือ
๒. ธนำคำรออมสิน สำขำบ้ำนผือ
3. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำบ้ำนผือ
4. ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำบ้ำนผือ (ตลำดนิยมโลตัส)
5. ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบ้ำนผือ
6. ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบ้ำนผือ
- ตลำดสด ๓ แห่ง
- ร้ำนอำหำร ๓๘ ร้ำน
- ร้ำนค้ำ
๒๐๕ ร้ำน
- สถำนีบริกำรน้ำมัน ๕ แห่ง
- โรงฆ่ำสัตว์ ๑ แห่ง
- โรงแรม/ที่พัก ๘ แห่ง
- กลุ่มอำชีพ
1. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผ้ำท่อมือชุมชนคุณธรรมวัดศรีโสภณ หมู่ 3
2. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสืบสำนต่อผ้ำท่อมือบ้ำนผือ หมู่ 14

๖

๗

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.๑ การนับถือศาสนา
ประชำชนในเขตตำบลบ้ำนผือส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ มีวัด จำนวน ๘ แห่ง
๗.๒ ประเพณีและงานประจาปี
๑. ประเพณีทำบุญปีใหม่ ตรงกับวันที่ ๑ มกรำคม ของทุกปี จะทำบุญตักบำตร เพื่อเป็นสิริมงคลกับ
ตัวเองและครอบครัว ณ ลำนอเนกประสงค์หนองน้ำหน้ำคู บ้ำนถ่อน หมู่ 2
๒. กำรท ำบุ ญมหำชำติ (บุญพระเวส หรื อพระเวสสั นดรชำดก) เป็น กำรท ำบุญ เกี่ยวกับประวั ติ
พระพุทธเจ้ำ พระพุทธศำสนำ จะมีกำรเทศมหำชำติตลอดทั้งวันเพื่อเทศนำสั่งสอนประชำชน จัดในเดือน ๔ ตำม
ปฏิทินจันทรคติ
๓. ประเพณีสงกรำนต์ หรือบุญเดือน ๕ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓–๑๕ เมษำยน ของทุกปี หรือเรียกอีก
อย่ำงว่ำ ปีใหม่ไทย จะมีกำรรดน้ำดำหัวขอพรจำกผู้สูงอำยุ กำรจัดประกวดขบวนรถ ขบวนแห่
๔. ประเพณีบุญบั้งไฟ จะจัด ขึ้นที่วัดศรีโสภณ บ้ำนผือนอก หมู่ ๓ เพื่อทำพิธีขอฝนให้ตกต้องตำม
ฤดูกำล จะจัดขึ้นระหว่ำงเดือน ๖ – ๗ เท่ำนั้น ก่อนฤดูฝน
๕. ประเพณีเข้ำพรรษำ จะทำบุญถวำยผ้ำอำบน้ำฝนและเทียนพรรษำ แก่พระภิกษุและสำมเณรที่จำ
พรรษำอยู่ในวัด จัดงำนในเดือน ๘
๖. ประเพณีทำบุญข้ำวประดับดิน ตรงกับเดือน ๙ ของทุกปี โดยจะเตรียมอำหำรไปถวำยพระเพื่อ
อุทิศส่วนบุญให้แก่ญำติผู้ล่วงลับไปแล้ว และผีไม่มีญำติ เปรต
๗. ประเพณีทำบุญสำรทไทย (บุญข้ำวสำก) จัดทำบุญในเดือน ๑๐ ของทุกปี โดยนำอำหำรและข้ำว
กระยำสำรท ไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับญำติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
๘. ประเพณีกำรแห่ เทียน จะจัดขึ้นในระหว่ำงกำรเข้ำพรรษำ โดยกำรนำต้นเทียนและจตุปัจจัยไป
ถวำยพระและมีกำรสวดมนต์ ท่องกลอนเป็นทำนองสรภัญญะ เพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำ
๙. ประเพณีออกพรรษำ ตรงกับเดือน ๑๑ ของทุกปี มีกำรทำบุญตักบำตร ปล่อยโคมไฟ จุดตะไล
ดอกไม้ไฟ ประทัด
๑๐. ประเพณีทำบุญทอดกฐิน จัดขึ้นภำยใน ๑ เดือนหลังจำกออกพรรษำ ระหว่ำง แรม ๑ ค่ำเดือน
๑๑ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ถือว่ำเป็นประเพณีที่ทำบุญได้อำนิสงค์มำก
๑๑. ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๑๒ เพื่อเป็นกำรขอขมำและบวงสรวงเจ้ำแม่คงคำ
และเป็นกำรปล่อยควำมทุกข์ไปตำมลำน้ำ
๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
จำกกำรบอกเล่ำมำตั้งแต่บรรพบุรุษ ชำวอำเภอบ้ำนผือ อำจจะอพยพมำจำกฝั่งลำว เข้ำมำทำงอำเภอศรี
เชียงใหม่ และอำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย ย้ำยถิ่นฐำนมำเรื่อย ๆ จนมำปักหลักอยู่ที่บ้ำนผือ และมีกำรกระจำย
ไปทำมำหำกินอยู่ตำม สวน ไร่นำ ก็กลำยเป็นหมู่บ้ำน ชุมชนอีกมำกมำย ภำษำที่ใช้ส่วนมำกเป็นภำษำลำวพวน (ไท
พวน) พวนบ้ำนหมี่ พวนเวียง ภำษำลำวอิสำน และภำษำไทยเลยบำงส่วน
กลุ่มชำติพันธุ์ของชำวอำเภอบ้ำนผือ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

๗

๘
๑. ชำวไทพวน สันนิษฐำนว่ำอพยพมำจำกประเทศลำว ตั้งแต่รำวปี พ.ศ.๒๓๒๒ สมัยที่มีกำรต่อสู้กับ
อำณำจั กรล้ ำนช้ำง เวีย งจั นทร์ ทั้งที่อพยพและถูกเกณฑ์มำ บำงส่ ว นตั้งถิ่นฐำนอยู่เขตอำเภอบ้ำนผือ จังหวัด
อุดรธำนี
๒. ชำวไทเลย อพยพมำจำกจังหวัดเลย เพื่อทำมำหำกินและตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่อำเภอบ้ำนผือ
๓. ชำวไทลำว อพยพมำจำกประเทศลำวและทำงตอนใต้ของจีน เป็นคนพื้นเพที่อำศัยอยู่ในเขต
อำเภอบ้ำนผือเดิม
๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์สินค้ำผ้ำทอมือพื้นเมือง
- ผ้ำทอมือ 9 สี ชมรมไทยพวน อำเภอบ้ำนผือ
- ผ้ำทอมือ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผ้ำท่อมือชุมชนคุณธรรมวัดศรีโสภณ หมู่ 3
- ผ้ำทอมือ 7 สี วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสืบสำนต่อผ้ำท่อมือบ้ำนผือ หมู่ 14

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๑ น้า
ประเภทลำห้วยตำมธรรมชำติในเทศบำลตำบลบ้ำนผือ คือ ลำห้วยเสียว ลำห้วยขี้เป็ด ลำห้วยยำง ลำห้วย
ซีด ลำห้วยตับเต่ำ ลำห้วยคำกั้ง ลำห้วยถ่อน ลำห้วยบุ่งคล้ำ ลำห้วยเสือเต้น ลำห้วยกอเพำะ ลำห้วยวังเดือนห้ำ
ลำห้วยน้อย
ประเภทหนองน้ำ คือ หนองน้ำหน้ำคู, หนองสวนครัว และอ่ำงเก็บน้ำวังเดือนห้ำ
ประเภทสระน้ำ คือ หนองน้ำใส, หนองน้ำขุ่น, หนองดินจี่, หนองปลำตอง, สระศรีสำรำญ, สระหนองแสง,
สระน้ำบ้ำนผือ, สระบริบำล(สวนลุมพลีวัน), ป่ำช้ำบ้ำนถ่อน, ป่ำช้ำบ้ำนหัวคู และสระหลังวิทยำลัยกำรอำชีพ
ประเภทบ่อน้ำตื้น คือ บ่อน้ำซอยน้ำแซบ และบ่อน้ำบ้ำนพลับ ซอย 3
ประเภทฝำย คือ ฝำยลำห้วยเสียว (บ้ำนหัวคู 3 แห่ง), ฝำยลำห้วยเสียว (บ้ำนผือ 1 แห่ง) และ ฝำยลำห้วย
ซีด (บ้ำนผือ 2 แห่ง)
ประเภทบ่อบำดำล คือ บ้ำนพลับ, บ้ำนถ่อน (วังเดือนห้ำ), บ้ำนถ่อนใหม่, บ้ำนศรีสำรำญ, ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนถ่อน และบ้ำนหัวคู
๘.๒ ป่าไม้
ปัจจุบันพื้นที่ป่ำไม้ได้เริ่มเสื่อมสภำพลง เนื่องจำกถูกตัด ทำลำย ที่มีกำรอนุรักษ์ไว้ส่วนใหญ่เป็นที่สำธำรณะ
ของหมู่บ้ำน และบริเวณวัด, โรงเรียนบำงแห่ง ป่ำไม้ที่พบจะอยู่ตำมบริเวณป่ำธรรมชำติ , ป่ำตำมไร่นำของรำษฎร,
ป่ำช้ำ
๘.๓ ภูเขา
ในเขตเทศบำล ไม่มีภูเขำ
๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ตำบลตำบลบ้ำนผือ ส่วนมำกเป็นพื้นที่สำหรับ ที่อยู่อำศัย ร้ำนค้ำ สถำนประกอบกำร เพำะปลูก
ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ โดยเฉพำะแหล่งน้ำเพรำะมี อ่ำงเก็บน้ำ กับ ลำห้วยไหลผ่ำนพื้นที่
ประชำชนบำงส่วนในพื้นที่สำมำรถทำนำได้ปีละ ๒ ครั้ง

๘

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
กำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลตำบลบ้ำนผือมีควำมสัมพันธ์กับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้น
เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี อำจสรุปย่อได้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอำนำจรัฐ กำรดำรงอยู่อย่ำง
มั่นคง ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและ

๑๐
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโตของชำติควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำม
ยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ
ประสำนสอดคล้องกัน ด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภำระของโลกและสำมำรถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ด้อยกว่ำ

๑๐

๑๑
ยุทธศาสตร์ชาติ
ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมี
กำรวำงแผนและกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว เพื่อถ่ำยทอดแนว
ทำงกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน เอกชน ประชำสังคมในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจ ำชำติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูง ขึ้น อยู่ในกลุ่ ม
ประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่นคงเสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติ
ที่ จ ะใช้ เ ป็ น กรอบแนวทำงกำรพั ฒ นำในระยะ ๒๐ ปี ต่ อ จำกนี้ ไ ป ประกอบด้ ว ย ๖ ยุ ท ธศำสตร์ ได้ แ ก่
(๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง (๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (๓) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยมีสำระสำคัญ
ของแต่ละยุทธศำสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศ ช่วยลดและ
ป้องกันภัย คุกคำมจำกภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่ มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรเสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงของสถำบั น หลั ก และกำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำม
เชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
(๓) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
(๔) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลยภำพ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) กำรพัฒ นำเสริ ม สร้ ำงศัก ยภำพกำรผนึก ก ำลั งป้ องกั นประเทศ กำรรัก ษำควำมสงบเรีย บร้ อ ย
ภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
(๖) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของ
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
(๗) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่กำร
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำรผลิต กำรใช้นวัตกรรมในกำรเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน และกำรพัฒ นำอย่ ำงยั่งยืนทั้งในสำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร กำรสร้ำงควำมมั่นคงและ
ปลอดภั ย ด้ ำ นอำหำร กำรเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถทำงกำรค้ ำ และกำรเป็ น ผู้ ป ระกอบกำร รวมทั้ ง กำรพั ฒ นำ
ฐำนเศรษฐกิ จ แห่ ง อนำคต ทั้ ง นี้ ภ ำยใต้ ก รอบกำรปฏิ รู ป และพั ฒ นำปั จ จั ย เชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ ทุ ก ด้ ำ น อั น ได้ แ ก่
๑๑

๑๒
โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำทุนมนุษย์ และกำร
บริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเชื่อมั่น กำร
ส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำรพัฒนำประเทศ
สู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำค และเป็นกำรยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ำมำกขึ้น
(๒) กำรพัฒ นำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพัฒ นำนวัตกรรมและมีควำมเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำที่เข้มข้นเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและขยำยกิจกรรมกำรผลิตและบริกำร โดย
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และในภำคบริกำรที่หลำกหลำย
ตำมรู ป แบบกำรดำเนิ น ชีวิตและกำรดำเนินธุรกิจที่เปลี่ ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่ งอำหำรคุณภำพ สะอำดและ
ปลอดภัยของโลก
- ภำคเกษตร โดยเสริ มสร้ำงฐำนกำรผลิ ตให้ เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของภำคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรทำกำรเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในกำรพัฒนำอำชีพที่เข้มแข็ง และกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพและอำหำรคุณภำพ
สะอำด และปลอดภัย
- ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ ยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภำพสูง และพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตที่มีศักยภำพ โดยกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำมำเพิ่มมูลค่ำและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่ำในระดับสูงขึ้น
- ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรยกระดับบริกำรที่เป็นฐำนรำยได้เดิม เช่น กำรท่องเที่ยว และพัฒนำให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรเงินและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพอื่นๆ เป็นต้น
(๓) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิ ตภำพ
แรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่สำกล และพัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสถำบัน
เกษตรกร
(๔) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำระบบเมือง
ศูน ย์ กลำงควำมเจริ ญ จั ดระบบผั งเมืองที่มีประสิทธิภ ำพและมีส่ ว นร่ว ม มีกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้ อมเมือง และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภำพ
(๕) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ
(๖) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ
ส่งเสริ มควำมร่ว มมือกับ นำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำงๆ เพิ่มบทบำทของไทยในองค์กรระหว่ำง
ประเทศ รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นรำกฐำนที่
แข็งแกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ
๑๒

๑๓
(๒) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึง
(๓) กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์
(๔) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
(๕) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันครอบครัวในกำรบ่ม
เพำะจิตใจให้เข้มแข็ง
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจำย
โอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่ว ถึง ลดควำมเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภำคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
(๒) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
(๓) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุน ทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน
(๕) กำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และมีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำร
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ และพัฒนำมุ่งสู่กำรเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
(๒) กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร
จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
(๓) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(๖) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้ านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้หน่วยงำน
ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระจำยบทบำท
ภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำลกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม
(๒) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
(๓) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
(๔) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
(๖) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
(๗) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
๑๓

๑๔
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นแผนแม่บทหลักในกำรพัฒนำประเทศเพื่อให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ ใช้
เป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ อำทิ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แผนเฉพำะด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนควำมมั่นคง เศรษฐกิจ กำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติกำร
ในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีควำมสอดคล้องกันตำมห้วงเวลำนอกจำกนี้ ยุทธศำสตร์ชำติจะใช้เป็น
กรอบในกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงมีเอกภำพให้
บรรลุเป้ำหมำย โดยจะต้องอำศัยกำรประสำนควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน ภำยใต้ระบบประชำรัฐ คือ ควำม
ร่วมมือของภำครัฐภำคเอกชน ภำคประชำชนและประชำสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยจะได้มี
กำรกำหนดเกี่ยวกับบทบำทของยุทธศำสตร์ชำติและแนวทำงในกำรนำยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อที่ส่วน
รำชกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ จะสำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่องและบูรณำกำร
ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยำวที่ชัดเจน มีกำรกำหนดเป้ำหมำยและภำพใน
อนำคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้ำใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้ำของร่วมกันสำมำรถถ่ำยทอดเป้ำหมำยของ
ยุทธศำสตร์ชำติ สู่เป้ำหมำยเฉพำะด้ำนต่ำงๆ ตำมระยะเวลำเป็นช่วงๆ ของหน่วยงำนปฏิบัติได้ และมีกำรกำหนด
ตัวชี้วัดที่สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมำยรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
และแผนในระดับต่ำงๆ เพื่อให้ส่วนรำชกำรนำยุทธศำสตร์ชำติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมำยด้ำนกำรจัดสรร
งบประมำณ ให้สำมำรถระดมทรัพยำกรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงมีบูรณำ
กำร และกรอบกฎหมำยที่จะกำหนดให้กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติมีควำมต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบกำร
ติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบในทุกระดับ
๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับกำรจัดทำยุทธศำสตร์ กำรนำไปสู่กำร
ปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในกำรกำกับดูแล บริหำรจัดกำรและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ชำติสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและหน่วยงำนปฏิบัติจะต้องมีควำมเข้ำใจ สำมำรถกำหนดแผนงำนโครงกำร
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
กำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลมีควำมสั มพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์พัฒนำขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น โดยแผนยุ ทธศำสตร์กำรพัฒ นำจะต้องสอดคล้ องกั บแผนพัฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชำติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและกำร
จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งได้กำหนดยุทธศำสตร์ไว้
ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดทำแผนพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) เทศบำลตำบลบ้ำนผือ มีควำมสอดคล้อง
กั บ ทิ ศ ทำงแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ ๑๒ เทศบำล จึ ง ได้ จั ด ท ำแผนที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง และยั่งยืน
๑๔

๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้กำรกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักกำร
ของกำรวำงแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ
อย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้
ควำมสำคัญกับกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง
ไปสู่ ป ระเทศที่ มีร ำยได้สู ง มี ควำมมั่ น คง และยั่ งยื น สั งคมอยู่ ร่ว มกัน อย่ ำงมีควำมสุ ข และนำไปสู่ กำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นกำรกำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ สศช. ได้จัดทำ
ขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ประชำชำติต่อหัว (GNP
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บำท (๙,๓๒๕ ดอลลำร์ สรอ.)
และ ๓๐๑,๑๙๙ บำท (๘,๘๕๙ ดอลลำร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภำพกำรผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (กำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐไม่ต่ำ
กว่ำร้อยละ ๑๐.๐ และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัว ไม่ต่ำกว่ำเฉลี่ ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมำณกำร
ส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
(๑) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ ำนเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security)
และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
(๓) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคน
๑๕

๑๖
๓ การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น
(๒) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง
๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
(๕) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ำ
๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีกำรกระจำยอำนำจที่เหมำะสม
แนวทางการพัฒนา
๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้ำนกำร
ลงทุน ในกำรวิจั ย และพัฒ นำ ด้ ำนบุ คลำกรวิจัย ด้ ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และด้ ำนกำรบริ ห ำรจัดกำร รวมทั้ ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรมีบทบำทหลักด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงำนวิจัยและ
พัฒนำให้ใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริงทั้งเชิงพำณิชย์และสำธำรณะโดยให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ
๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำกำลังคนและแรงงำนให้มีทักษะ
ควำมรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและรองรับกำรเปิดเสรีของประชำคมอำเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนำสมรรถนะแรงงำนไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงำนทั้งระบบมีกำรเรียนรู้ขั้นพื้นฐำนเพื่อ
สำมำรถแข่งขันในตลำดแรงงำนได้ สนับสนุนให้แรงงำนและปัจจัยกำรผลิตมีควำมยืดหยุ่นในกำรเคลื่อนย้ำย
ระหว่ำงสำขำกำรผลิตและระหว่ำงพื้นที่กำรผลิต เพื่อให้แรงงำนสำมำรถเคลื่อนย้ำยไปสู่สำขำกำรผลิตที่มีผลิต
ภำพกำรผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้เป็นมำตรฐำนที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงำนไทย
๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรให้มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ
ท่ำมกลำงกำรดำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรกีดกันทำงกำรค้ำในรูปแบบต่ำงๆ เพิ่มสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีกำรขยำยตลำดที่มีแบรนด์สินค้ำและช่องทำงกำรตลำดที่เป็นของตนเองมำกขึ้น
๑๖

๑๗
ตลอดจนพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมและบริกำรเพื่อเข้ ำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต บริกำรและอุตสำหกรรม
ดิจิตอล
๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำยรถไฟให้เป็นโครงข่ำย
หลักในกำรเดินทำงและขนส่งของประเทศ พัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งสำธำรณะและโครงข่ำยทำงหลวงพิเศษ
ระหว่ำงเมือง ขยำยขีดควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนหลักของประเทศ พัฒนำท่ำเรือที่มีศักยภำพให้เป็นท่ำเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนำและปรับปรุงระบบโทรคมนำคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนกำร
พัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมที่เกิดจำกลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น อุตสำหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน
อำกำศยำน และอุตสำหกรรมระบบรำง เป็นต้น เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศในกำรเป็นฐำนกำร
ผลิตในภูมิภำคอำเซียน
๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร โดยกำรปรับเปลี่ยนจำกำรผลิตสินค้ำเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้ำ
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่ำสูงมีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยงทำงด้ำนวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนและลดระดับกำรผลิตสินค้ำขั้นปฐมที่สูญเสียขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับ
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและพลังงำน จัดระบบกำรผลิตให้สอดคล้องกับศักยภำพพื้นที่และควำม
ต้องกำรของตลำดตั้ง แต่ ต้น น้ ำถึ งปลำยน้ ำทั้ งด้ ำนกำยภำพและเศรษฐกิ จ รวมทั้งส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่ ม ทำง
กำรเกษตรจำกกิจกำรเจ้ำของคนเดียวเป็นกำรประกอบกำรในลักษณะสหกรณ์ ห้ำงหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิด
กำรประหยัดจำกขนำด พิจำรณำพันธุ์พืชที่เหมำะสมกับศักยภำพของพื้นที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีกำรผลิตใน
ระดับ ที่เหมำะสม ใช้กลไกตลำดในกำรป้องกันควำมเสี่ ยง ตลอดจนส่ งเสริมและเร่งขยำยผลแนวคิดกำรทำ
กำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำค
บริกำรโดยเร่ งพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ งให้เกิดควำมเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ำยทั้งทำงบก ทำงน้ำ และทำง
อำกำศ เร่ งพัฒ นำท่ ำเที ย บเรื อขนำดใหญ่เ พื่อรองรั บกำรเติบ โตของกำรท่ องเที่ยวทำงทะเล ปรับ ปรุง แก้ไ ข
กฎหมำยที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ กำรท่อ งเที่ย วให้ ครอบคลุ มและทัน สมั ยทั้ งกำรควบคุม กิจ กรรมต่ำ งๆ เกี่ ยวกับ กำร
ท่องเที่ยวและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมำยเพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวของไทยสู่
สำกลและรองรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับนำนำชำติ รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำเชิง
พื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีควำมเชื่อมโยงทั้ง
ทำงกำยภำพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำน
กำรท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเชื่อมโยง
กันเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมอนำคตเพื่อเป็นแหล่งกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงกำรผลิตกับอุตสำหกรรมที่เป็นฐำนรำยได้ประเทศ และเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้เข้ำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและบริกำรทั้งในระดับอนุภูมิภำคและในภูมิภำคอำเซียนพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่สนับสนุนกำรขยำยตัวด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงำน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนกำร
ลงทุน อื่นๆ เช่น ลดอุป สรรคกำรเคลื่ อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ทั้งภำคกำรผลิต กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนกำรลงทุนเพื่อ
สร้ ำ งเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ปั ญญำและกำรเรียนรู้ มุ่ง เน้น กำรพัฒ นำธุ รกิจ เชิง สร้ำ งสรรค์ กำรลงทุน ที่ใ ช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรประหยัดพลังงำนและกำรใช้พลังงำนทดแทน กำรลงทุนด้ำนกำร
๑๗

๑๘
วิจัยและพัฒนำเชิงพำณิชย์ กำรจัดตั้งสำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ รวมทั้งกำรให้
ควำมสำคัญเรื่องควำมรับผิดชอบและกำรตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจกำรเพื่อสังคม
๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะชีวิตสำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภำยใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงำนให้มีกำรพัฒนำยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงำนเพื่อ
สร้ำงผลิตภำพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอำยุให้มีกำรทำงำนที่เหมำะสมตำมศักยภำพและประสบกำรณ์ มีรำยได้
ในกำรดำรงชีวิต มีกำรสร้ำงเสริมและฟื้นฟูสุขภำพเพื่อป้องกันหรือชะลอควำมทุพพลภำพและโรคเรื้อรังต่ำงๆ ที่
จะก่อให้เกิดภำระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริกำรสุขภำพ
๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำ โดยปรับระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำใหม่เพื่อ
สร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโดย
กำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ
(๓) พัฒนำคุณภำพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนกำรผลิต สรรหำ และกำรคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง
รวมทั้งระบบกำรประเมินและรับรองคุณภำพที่เน้นผลลัพธ์จำกตัวผู้เรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบกำรเรียนรู้ โดยมุ่งจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษำจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรของตลำด กำรวิจัยและกำรใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้
๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางกำรแพทย์
เพื่อรองรับกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและที่อยู่อำศัยสำหรับผู้สูงอำยุยกระดับกำรบริหำร
จัดกำรระบบสุขภำพเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมยั่ งยืนในระยะยำว โดยพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข บูรณำกำรระบบหลักประกันสุขภำพภำครัฐให้เกิดควำมเป็นเอกภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกร และส่งเสริมกำรอภิบำลระบบสุขภำพในรูปแบบเครือข่ำยที่มีกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน พัฒนำศักยภำพของประเทศไทยสู่กำรเป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติทั้งในด้ำนศูนย์กลำง
บริกำรสุขภำพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลำงบริกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพ (Wellness Hub) ศูนย์กลำงยำและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์เพื่ อสุ ขภำพ (Product Hub) และศูนย์ กลำงบริก ำรวิช ำกำรและงำนวิจัย (Academic Hub) เพื่ อน ำ
รำยได้กลับมำใช้ยกระดับคุณภำพบริกำรสำธำรณสุขภำยในประเทศรวมทั้งส่งเสริมกำรให้ควำมสำคัญกับมิติ
สุขภำพในทุกนโยบำยสำธำรณะ (Health in All Policies) เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของทุกภำคส่วนตระหนัก
ถึงผลกระทบของนโยบำยสำธำรณะที่มีต่อสุขภำพของประชำชน
๒.๔ การสร้ า งสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เ อื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและควำมจำเป็นทำงกำยภำพให้เหมำะกับวัย และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุใน
รูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนกำรจัดบริกำรสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมอย่ำงบูรณำกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนำชุมชนที่มีศักยภำพและควำมพร้อมให้เป็นต้นแบบของกำรดูแลผู้สูงอำยุ
เพื่อขยำยผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนกำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอำยุ
๑๘
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๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำน
โดยสนับสนุนให้แรงงำนมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงมีมำตรฐำน ปรับโครงสร้ำง
ค่ำจ้ำงแรงงำนให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงแท้จริง เร่งผลักดันให้กำรใช้ระบบมำตรฐำนคุณวุฒิ
วิชำชีพและมำตรฐำนฝี มือแรงงำนในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ เพิ่มผลิตภำพทำงกำรผลิตของ
เกษตรกรรำยย่อย โดยสนับ สนุน กำรวิจัยและพัฒนำและกำรผลิ ตทำงกำรเกษตรที่ส อดคล้องกับพื้น ที่ สร้ำง
หลักประกันรำยได้แทนกำรอุดหนุนด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร ลดต้นทุนทำงกำรเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพและมีช่องทำงกำรเข้ำถึงอย่ำงหลำกหลำย โดยเฉพำะ
ระบบบริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สวัสดิกำรสังคม และกระบวนกำรยุติธรรม (๒) สนับสนุนกำร
จัดหำที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อยและกำรเข้ำถึงระบบสำธำรณูปโภค กำหนดเป็นนโยบำยที่อยู่อำศัยแห่งชำติ
และเมืองน่ำอยู่ พัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยแก้ปัญหำชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินกำรร่วมกับภำคธุรกิจเอกชน
และ (๓) กำรจัดรูปแบบสวัสดิกำรพื้นฐำนที่จำเป็ นและเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย (Customized Welfare) ที่
คำนึงถึงฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่ำงกัน โดยมีแนวทำงกำรรับภำระค่ำใช้จ่ำยร่วมกัน (Cost Sharing)
๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรำยย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยำกจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบกำร
บริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเป็นระบบและเข้ำถึงพื้นที่เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริงด้วยกำรผลักดัน พรบ.ทรัพยำกรน้ำ
พ.ศ. .... และบูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณร่วมกันของหน่วยงำน และสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม รวมทั้ง
ปรับโครงสร้ำงภำษีที่เป็นธรรม เช่น ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีมรดก และภำษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่า งเสมอภาค กำรคุ้มครองสิ ทธิขั้นพื้นฐำน และกำร
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมโดยกำรเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งด้ำนกฎหมำยให้แก่ประชำชน
รวมทั้งกำรปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมำยเพื่อลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมำยป่ำชุมชนกฎหมำยภำษี
มรดก กฎหมำยที่ดิน เป็นต้น
๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมควำมพร้อม
รองรับควำมเป็นเมือง ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนผังเมืองด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบคมนำคม
ขนส่ง ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ระบบกำรศึกษำและระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพ และ
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเมืองตำมระดับกำร
พัฒนำ
๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดกำร
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ ของประเทศเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศทั้งด้ำน
กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรบริกำร โดยคำนึงถึงกำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ควำมร่วมมือในห่วงโซ่อุปทำน และปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงำนด้ำนอำนวยควำม
สะดวกทำงกำรค้ำ ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพต่อภำคธุรกิจอย่ำงแท้จริง
๔.๓ การส่งเสริ มการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ ศษ ให้
ควำมสำคัญกับนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนและกำรค้ำชำยแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภำคเข้ำมำลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชำยแดนโดยให้ควำมสำคัญกับ
๑๙

๒๐
กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและสิทธิประโยชน์ กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว และ
กำรให้บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำชำยแดนและกำรผ่ำนแดนระหว่ำงไทยกับ
ประเทศในภูมิภำคมำกขึ้น
๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๑ การรักษาทุน ทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุน ธรรมชาติ โดย
คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภำพในกำรฟื้นตัว ปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภำคส่วนนำระบบ
สำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้โดย
ส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจระยะยำว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำของระบบนิเวศและกำรสร้ำง
รำยได้จำกกำรอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยำกไร้ กระจำยกำรถือครองที่ดิน จัดทำฐำนข้อมูลที่ดินเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบ กำรจัดเก็บภำษีที่ดินในอัตรำก้ำวหน้ำ กำหนดเพดำนกำรถือครองที่ดินที่เหมำะสม และ
กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรถือครองที่ดินของคนต่ำงชำติ บริหำรจัดกำรน้ำเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน บูรณำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ สร้ำงศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหำรจัดกำรน้ำในระดับพื้นที่ เช่น
คณะกรรมกำรลุ่ มน้ำ และองค์กรผู้น ำ คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ลดควำมขัดแย้งเชิงนโยบำย
ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ ำงพื้น ฐำน กำรท่องเที่ยว กำรประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหำรจัดกำรแร่ โดย
กำหนดปริ มำณที่เหมำะสมในกำรน้ ำแร่มำใช้ประโยชน์ คำนึงถึงควำมจำเป็นและมูล ค่ำในอนำคต บังคับ ใช้
มำตรกำรควบคุมผลกระทบจำกกำรทำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภำพแวดล้อมและสุขภำพอนำมัยของประชำชน
๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภำพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆ เช่น กำรปฏิรูประบบภำษีและค่ำธรรมเนียม
เพื่อสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำเพื่อสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนและฉลำกสินค้ำ เป็นต้น
๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้สำมำรถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทำนหรือห่วงโซ่คุณค่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain)
ส่งเสริมกำรทำกำรเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภำคบริกำรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักยภำพให้มีบทบำทมำกขึ้นในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำง
อำกำศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตรำย ที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค เพื่อสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชำชน เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพื่อนำ
กลับมำใช้ใหม่ให้มำกที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้ำงรูปแบบกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยที่เหมำะสม เน้นกำรแปรรูปเป็นพลังงำน สร้ำงวินัยของคนในชำติมุ่งสู่กำร
จัดกำรที่ยงั่ ยืน โดยให้ควำมรู้แก่ประชำชน และกำรบังคับใช้กฎหมำย
๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันกำรจัดทำแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมของอำเซียน หำแนวทำงควำมร่วมมือกับอำเซียนและอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ำโขงในประเด็นกำรขนส่งข้ำมพรมแดน กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า นภั ย พิบั ติ เพิ่ มขี ดควำมสำมำรถในกำรรั บมื อและปรับ ตัว ต่อ กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพิ่มศักยภำพในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้กับทุกภำคส่วน ส่งเสริมกำร
๒๐

๒๑
วิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบกำรเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ให้ควำมสำคัญกับกำรป้องกันน้ำท่วม วำงแผน
ป้องกันเมืองและพื้นที่ชำยฝั่ง พัฒนำเมืองที่สำมำรถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(Climate Resilience City) กำรให้บริกำรของระบบนิเวศ ส่งเสริมกำรลงทุนของภำคเอกชนในกำรรับมือภัยพิบัติ
โดยสร้ำงแนวป้องกันตำมธรรมชำติ และกำรจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติ
ให้มีประสิทธิภำพพร้อมรองรับแนวโน้มกำรเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนำคต
๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้มีช่องทำงให้ทุกภำคส่วน
สำมำรถเข้ำถึง เข้ำตรวจสอบข้อมูลของภำครำชกำรและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลกำรประกวดรำคำจัดซื้อ จัดจ้ำง
โครงกำรของทำงรำชกำร ข้อมูลกำรประมูลโครงกำร ผู้ชนะกำรประมูลและรำคำปิดประมูลข้อมูลควำมก้ำวหน้ำ
ตำมกระบวนกำรยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชำชน
ให้ควำมสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจ
ภำครัฐร่วมกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบรำชกำรเล็กกะทัดรัดแต่มีควำม
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพสูง
๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สำมำรถรับมือกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในกำรประสำนเครือข่ำยและเชื่อมโยงภำคส่วนต่ำงๆ ใน
ระดับพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๖.๔ การสร้ า งระบบตรวจสอบ ติด ตามและประเมิน ผลที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ สร้ำ งผลงำนที่ มี
คุณภำพ รวดเร็วและน่ำเชื่อถือ สำมำรถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำยได้
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรติดตำม ประเมินผลโครงกำรใหญ่ๆ ที่มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นจำนวนมำก และเป็น
โครงกำรที่มีผลกระทบในวงกว้ำง

๑.๓ แผนพัฒนาภาค
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหำพื้นฐำนด้ำนกำรขำดแคลนน้ำ ดินคุณภำพต่ำ ประสบอุทกภัยและภัย
แล้ ง ซ้ ำซำก คนมี ปั ญ หำทั้ ง ในด้ ำ นควำมยำกจน และมี ปั ญ หำภำวะทุ พ โภชนำกำร แต่ มี ค วำมพร้ อ ม ด้ ำ น
สถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัย ดังนั้น กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ควำม
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหำพื้นฐำนควบคู่ไปกับกำรพัฒนำกำรวิจัยเพื่อใช้ควำมรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจภำยในภำคให้มีกำร เจริญเติบโต
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ พร้อมทั้งกำรแสวงหำโอกำสกำรนำควำมรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกภำยนอกมำ
ช่ว ยขับ เคลื่ อน โดยกำรใช้ป ระโยชน์ จ ำกโครงกำรพัฒ นำโครงสร้ำงพื้ นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ งขนำดใหญ่ ที่
เชื่อมโยงภำคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ำยระบบกำรคมนำคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ ประเทศ
รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์จำกกำรเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้ำนในกลุ่ม อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขงที่
กำลังมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วมำเสริมสร้ำงกิจกรรมกำรพัฒนำใหม่ๆ ให้แก่ภำค เพื่อให้มีอัตรำกำรเติบโตที่
สูงเพียงพอต่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยำว
๒๑

๒๒
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนำอีสำนสู่มิติใหม่ให้เป็น
“ศูนย์กลำงเศรษฐกิจของอนุภูมิภำค ลุ่มแม่น้ำโขง”
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อแก้ปัญหำปัจจัยพื้นฐำนด้ำนน้ำและดิน ให้เอื้อต่อกำรประกอบอำชีพ กำรดำรงชีพ และกำร
พัฒนำเศรษฐกิจของภำค
๒) เพื่อดูแลช่วยเหลื อคนจน ผู้ด้อยโอกำส และผู้ สูงอำยุ ให้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี พึ่งพำตนเอง พึ่งพำ
ครอบครัว และพึ่งพำกันในชุมชนได้
๓) เพื่อยกระดับกำรผลิตและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยใช้ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของภำคไม่ต่ำกว่ำระดับประเทศ
๔) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่ำของระบบเศรษฐกิจภำคเข้ำกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๕) เพื่อพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจของอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง และมี
บทบำทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลำงภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป้าหมาย
๑) อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของภำคตะวันออกเฉียงเหนือขยำยตัวเพิ่มขึ้น
๒) สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได้ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลดลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหำรจัดกำรน้ำให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพ ชีวิตอย่ำงยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนำแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชำติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ำ โดยกำรปรับปรุง
อ่ำงเก็บน้ำ หนอง ฝำยและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนำแหล่งน้ำธรรมชำติให้สำมำรถเพิ่มปริมำณกำรกักเก็บ
รวมทั้งพัฒนำแหล่งน้ำใต้ดินตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจำก ดินเค็ม สร้ำงแหล่งกักเก็บ
(แก้มลิง) อ่ำงเก็บน้ำ ฝำย และแหล่งน้ำขนำดเล็กในพื้นที่ที่เหมำะสมในพื้นที่ กำรเกษตร
๒) พัฒนำแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ชี มูล โดยศึกษำ สำรวจ และจัดหำพื้นที่ เพื่อพัฒนำแหล่งน้ำ
ตลอดจนกำรผันน้ำระหว่ำงลุ่มน้ำ แม่น้ำในภำคและระหว่ำงภำค
๓) พัฒนำระบบส่งและกระจำยน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อำคำรบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น
๔) บริหำรจัดกำรน้ำแบบบูรณำกำรเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยดำเนินกำรในระดับลุ่มน้ำ ให้มีควำมสมดุล
ระหว่ำงกำรใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมำณน้ำต้นทุน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน และมีกำร
จัดทำแผนบริหำรจัดกำรน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยำวเพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำก อุทกภัยและภัยแล้ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพื่อ ลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนำอำชีพและรำยได้ของผู้มีรำยได้น้อย โดยสร้ำงโอกำสให้กลุ่มผู้มีรำยได้น้อย มีที่ดินทำกินของ
ตนเอง ส่งเสริมกำรมีอำชีพ สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและแหล่งเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ ยกระดับฝีมือและ
อบรมให้ ค วำมรู้ เพื่ อ ให้ มี ร ำยได้ เ สริ ม และเกิ ด ควำมมั่ น คงทำงรำยได้ ตำมแนวทำงกำฬสิ น ธุ์ โมเดล และ
หนองบัวลำภูโมเดล
๒๒

๒๓
๒) พัฒนำคุณภำพชีวิตและจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส โดยเพิ่มสวัสดิกำร
ทำงด้ำนสังคมให้กับกลุ่มผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้สูงอำยุ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ ชุมชนในกำรดูแลผู้พิกำร
และผู้ สู งอำยุ และสนั บ สนุ น กำรออมเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงรำยได้ และพึ่งพำตนเอง ได้ในบั้นปลำยชีวิ ต
ยกระดับสถำนพยำบำลชุมชนในพื้นที่ห่ำงไกลให้ได้มำตรฐำน และใช้ประโยชน์จำก ระบบสื่อสำรทำงอินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยงโรงพยำบำลขนำดใหญ่ให้สำมำรถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ
๓) พัฒนำควำมรู้ ทักษะอำชีพ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจำยกำรบริกำรด้ำน กำรศึกษำที่มี
คุณภำพให้มีควำมเท่ำเทียมระหว่ำงพื้ นที่ เพื่อพัฒนำทักษะให้สำมำรถประกอบอำชีพและมีรำยได้ ตำมศักยภำพ
ของแต่ล ะบุ คคล ปรับ ปรุงแหล่งเรีย นรู้ ในชุมชนและส่ งเสริมให้ มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถำบั น ทำงสั ง คมบู ร ณำกำรร่ ว มกั น ระหว่ ำ ง “ครอบครั ว ชุ ม ชน ศำสนำ กำรศึ ก ษำ สื่ อ และ
ภำคเอกชน” ในกำรหล่อหลอม ปลูกฝังค่ำนิยม วัฒนธรรมให้คนไทยดำเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ และมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม
๔) พัฒนำระบบกำรป้องกันและควบคุมโรคเฉพำะถิ่น แก้ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง อำทิ
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กำฬสินธุ์ อำนำจเจริญ มหำสำรคำม อุดรธำนี นครพนม และ
ยโสธร โดยส่ งเสริมกำรเรี ยนรู้ ในกำรป้ องกันโรคพยำธิใบไม้ตับให้แก่ประชำชน ทั้งในชุมชนและเยำวชนใน
สถำนศึกษำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่ำนิยมในกำรบริโภคอำหำรปรุงสุกจำก ปลำน้ำจืดมีเกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูล
จำกชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล สร้ำงเครือข่ำย โรงพยำบำลในกำรคัดกรอง เฝ้ำระวัง
วินิจฉัยและรักษำโรคพยำธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมทั้ง พัฒนำระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อติดตำมกำรทำงำน
๕) พัฒนำโภชนำกำรแม่และเด็ก โดยส่งเสริมกำรบริโภคไอโอดีนและให้ควำมรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก
ในด้ำนโภชนำกำรที่เหมำะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีกำรเลี้ยงดูเด็กที่เหมำะสม เพื่อกระตุ้นกำรพัฒนำเด็ก
ในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่ห่ำงไกลให้ได้ มำตรฐำน เพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนำกำรควำมพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่ำงกำย และสังคม
6) อำนวยควำมยุติธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับกำรให้ควำมช่วยเหลือ ผู้มีรำยได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกำสด้ำนกฎหมำยและคดีควำม บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน ภำครัฐและเครือข่ำยภำค
ประชำชนในกำรแก้ไขข้อพิพำทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้ำงกำรรับรู้กฎหมำยเพื่อ สร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรปกปูอง
ตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ยุทธศาสตร์ที่๓ สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนเศรษฐกิจภำยในควบคู่กับกำรแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนำอำชีพและรำยได้ของเกษตรกร โดยสร้ำงควำมมั่นคงของเกษตรกรรำยย่อย โดยยึดหลั ก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทำงเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภำพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ กำรพัฒนำกำร
เกษตร สนับสนุนกำรรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กรและสถำบันเกษตรกร พัฒนำเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชนหรือสหกรณ์กำรเกษตร พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออำชีพ สนับสนุน กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
ที่เป็นธรรม
๒) พัฒนำพื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพสูง ในพื้นที่จังหวัด ยโสธร สุรินทร์
ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภำพอื่นๆ โดยปรับกระบวนกำรผลิต ให้อยู่ภำยใต้
มำตรฐำนเกษตรปลอดภัย พัฒนำห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนกำรผลิต พร้อมทั้ง ขยำยพื้นที่
๒๓

๒๔
เกษตรอินทรี ย์ โดยส่งเสริมกำรผลิ ตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม กำรยกระดับรำคำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้
แตกต่ำงจำกสินค้ำเกษตรที่ใช้สำรเคมี และกำรพัฒนำระบบกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรส่งเสริ ม
กระบวนกำรตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกันเองของสมำชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งกำร
จั ดทำโซนนิ่ งระบบเกษตรอิน ทรี ย์ อย่ ำงเป็นรู ปธรรม โดยนำร่องในพื้นที่ที่มี ควำมพร้อมและเหมำะสม และ
เชื่อมโยงไปสู่กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือกำรท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยำยฐำนรำยได้ พร้อมทั้งจัดทำฐำนข้อมูล
เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรผลิตที่เหมำะสม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรมใหม่ๆ
ให้ตอบสนองตลำดสินค้ำเพื่อสุขภำพและกำรส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน มำตรกำรส่งเสริม
ตลำดสี เขีย วในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริ มเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจำหน่ำยสิ นค้ำผ่ำน ช่องทำงพำณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
๓) ส่งเสริมกำรปรั บเปลี่ ยนไปสู่ สินค้ำเกษตรชนิดใหม่ตำมศักยภำพของพื้นที่ (Zoning) และควำม
ต้องกำรตลำด โดยส่งเสริมกำรปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้ นที่จังหวัดเลย หนองคำย บึงกำฬ นครพนม
ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนีโดยสนับสนุนกำรปรับปรุงพัฒนำพันธุ์ กำรตรวจรับรองมำตรฐำนสินค้ำ เกษตร กำร
ประชำสัมพันธ์และกำรจัดตั้งตลำดกลำง รวมทั้งส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เป็นสำรตั้งต้น ในกำรแปร
รูปผลิตสินค้ำ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหำสำรคำม เลย อำนำจเจริญ และอุบลรำชธำนี ให้มีปริมำณ มำกพอ
และมีคุณภำพตำมระบบมำตรฐำนกำรเกษตรตำมควำมต้องกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ และจัดทำ
ฐำนข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร และส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อคุณภำพสูงในพื้นที่ จังหวัด
สกลนคร มุกดำหำร นครพนม นครรำชสีมำ สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลรำชธำนี และโคนม ใน พื้นที่จังหวัด
นครรำชสีมำ ขอนแก่น โดยสนับสนุนกำรปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมกำรปลูกแปลงหญ้ำและปรับปรุง คุณภำพอำหำร
สัตว์ พัฒนำเทคโนโลยีกำรเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งกำรจัดระบบมำตรฐำนโรงฆ่ำสัตว์ให้ได้ มำตรฐำน
อุตสำหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยและขยำยตลำดไปสู่อำเซียน
๔) ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ (Bio Economy) ให้เป็นฐำนรำยได้ใหม่ที่สำคัญของภำค
โดยมุ่งลงทุนสร้ำงเศรษฐกิจบนฐำนของกำรวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยำกำร ที่ใช้ทรัพยำกร
ฐำนชีวภำพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร ของเสียและน้ำเสียจำก โรงงำนอุตสำหกรรม
ฟำร์ ม ปศุ สั ต ว์ และชุ ม ชน พั ฒ นำต่ อ ยอดเป็ น ผลิ ต ภั ณฑ์ ชี ว ภำพที่ มี มู ล ค่ ำ สู ง ก่ อให้ เ กิ ด ควำมก้ ำ วหน้ ำ และ
นวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อกำรปฏิรูปภำคเกษตร อำหำร สำธำรณสุขและกำรแพทย์ พลังงำน อุตสำหกรรม
เคมี และภำคสังคม โดยพัฒนำให้นครรำชสีมำ ขอนแก่น อุบลรำชธำนี และสกลนคร เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรม
เกษตรแปรรูปและอำหำรแบบครบวงจร ส่งเสริมกำรแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร มหำสำรคำม
สุรินทร์ อำนำจเจริญ และอุดรธำนี โดยพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตให้ได้ มำตรฐำน GMP พัฒนำระบบรับรอง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้ำงแบรนด์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ใหม่ แ ละธุ ร กิ จ แนวใหม่ ใ นพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลำง กลุ่ ม จั ง หวั ด ภำค
ตะวันออกเฉีย งเหนื อตอนล่ ำง ๑ และตอนล่ ำง ๒ ด้วยกำรพัฒ นำต่อยอดจำก วัตถุดิบและของเหลื อทิ้งทำง
กำรเกษตร/อุตสำหกรรม และฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไปสู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่ำสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์
อำหำร อำหำรสัตว์ในอนำคต โปรตีนทำงเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลำสติก ชีวภำพ (bio-plastic) สำรสกัดจำก
พืชมูลค่ำสูง เอนไซม์หรืออำหำรเสริมสุขภำพจำกจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้ง สร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนระดับ
ชุมชน จำกกำรนำวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร ขยะครัวเรือน มำผลิตเป็นพลังงำนเพื่อใช้ภำยใน
ครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนในระดับชุมชน
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสำหกิจชุมชน ผลิตสินค้ำ อุปโภคบริโภค
ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
มุกดำหำร เพื่อกำรส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้ำน โดยเน้นอุตสำหกรรมสีเขียวและกำรใช้วัตถุดิบในพื้นที่ พัฒนำ
๒๔

๒๕
ผู้ประกอบกำร รวมทั้งสนับสนุนควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกำรเข้ำถึง แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม
กำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำดในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketing เป็น
ต้น
๖) ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำกลุ่มผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย ผ้ำย้อมครำม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภำพให้ก้ำวไปสู่
กำรเป็นศูนย์กลำงแฟชั่นในระดับภูมิภำค อำทิ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ สุรินทร์ และสกลนคร
เป็ น ต้น โดยส่ งเสริ มกำรพัฒ นำคุณภำพสินค้ำ กำรออกแบบ และตรำสั ญลั กษณ์ พัฒ นำเทคโนโลยีและงำน
ศึกษำวิจัยสร้ำงนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ำ พร้อมทั้งพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ยกระดับผู้ประกอบกำร
และนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งกำรออกแบบและกำรจัดกำร เพื่อให้สินค้ำมีควำม
หลำกหลำยและทันสมัย สร้ ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมกับ
ภำคอุตสำหกรรม และส่งเสริมกำรจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ
๗) พัฒนำเมืองศูนย์กลำงจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่ โดยจัดระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่มีคุณภำพ
และให้ เพี ย งพอต่อ ควำมต้ อ งกำรของประชำชนและกิจ กรรมเศรษฐกิจ ในเมือ ง จัด ระบบบริ กำรสั ง คมที่ ไ ด้
มำตรฐำน ที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อย ให้ควำมสำคัญต่อกำรผังเมือง กำรเพิ่มพื้นที่ สีเขียว ควำมสะอำด และ
ดูแลควำมปลอดภัยของประชำชน และรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำน และสนับสนุนพลังงำนสะอำด
๘) อนุรักษ์และส่งเสริมกำรฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์และรักษำ ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของพื้นที่ต้นน้ำและป่ำธรรมชำติที่สำคัญ ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธำนี สกลนคร ชัยภูมิ นครรำชสีมำ
บุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยกำหนดและทำเครื่องหมำยแนวเขตพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ และพื้นที่ป่ำนอกเขต
อนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชำชนมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟู ปลูกป่ำ และป้องกันกำรบุกรุก เพื่อรักษำพื้นที่ป่ำ
ต้นน้ำและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดินรวมถึงกำรอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
๙) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรศึ ก ษำวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำควำมรู้ เทคโนโลยี นวั ต กรรมและ ควำมคิ ด
สร้ำงสรรค์ ในกำรพัฒนำภำค โดยใช้ประโยชน์จำกสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ ที่กระจำยตัว
อยู่ในพื้นที่ สร้ ำงควำมเชื่อมโยงสถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชนเพื่อพัฒ นำเครือข่ำยของ อุตสำหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนั บสนุ นสถำบัน กำรศึกษำหรือสถำบันวิจัย ให้ มีควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำง พื้นฐำนและ
บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลอง
เพิ่มขึ้น ทั้งกำรจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กำรทำวิจัยตลำด กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงำนนำร่อง เพื่อให้
สำมำรถแปลงงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒ นำและส่ งเสริ มกำรท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒ นธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่ งเสริมชุมชนในกำ ร
สร้ำงสรรค์กิจกรรมหรือเทศกำลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่ำงๆ โฆษณำประชำสัมพันธ์แก่ นักท่องเที่ยวทั้ง
ชำวไทยและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้สินค้ำ บริกำร แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และเมือง
เก่ำ ได้แก่ เมืองเก่ำบุรีรัมย์ เมืองเก่ำพิมำย เมือ งเก่ำสุรินทร์ เมืองเก่ำนครรำชสีมำ และเมืองเก่ำสกลนคร พัฒนำ
แบรนด์แ ละสื่ อสำรควำมแตกต่ำ งของชุม ชนต่ำงๆ ในรู ปแบบกำรเล่ ำเรื่อง (Storytelling) ส่ งเสริม กำรขำย
แพ็กเกจกำรท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นกำรท่องเที่ยวนอกฤดูกำล ส่งเสริมกำรตลำดแบบมีเป้ำหมำย เฉพำะกลุ่ม เช่น
กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษำ กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภำพสตรี เป็นต้น
๒) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมอีสำนใต้ในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี โดยบูรณำกำรจัดกำรแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ของ
๒๕

๒๖
แต่ละพื้นที่มำสร้ำงเส้นทำงท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำรยธรรมอีสำนใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศ
ลำว กัมพูชำ และเวียดนำม เพื่อเพิ่มระยะเวลำพำนักและค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภำพทั้ง
ชำวไทยและต่ำงประเทศ พัฒนำสินค้ำและบริกำรที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้ำงจำกทุนทำงวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดควำมจดจำและสร้ำงควำมโดดเด่น ลอกเลียนได้ยำก พัฒนำบุคลำกรและผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวให้เป็น
มืออำชีพ รักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนำระบบโลจิสติ กส์
ขนถ่ำยนักท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลควำมปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว
๓) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคำย บึงกำฬ นครพนม
มุกดำหำร อำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี และสกลนคร และพัฒนำเส้นทำงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อน
บ้ำน อำทิ สี่ เหลี่ ย มวัฒ นธรรมล้ ำนช้ำง เลย-อุดรธำนี- หนองบัวล ำภู- หนองคำย-สปป.ลำว โดยพัฒ นำแหล่ ง
ท่องเที่ยว สินค้ำและบริกำร ให้สอดคล้องกับกระแสควำมนิยมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนำ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้มีควำมหลำกหลำย อำทิ กำรท่องเที่ยว/พักผ่อน ชมทัศนียภำพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง
(Leisure/Lifestyle) กำรท่องเที่ยวด้วยจักรยำนและกำรเดินทำงแบบคำรำวำน (Cycling/Caravan Tours) กำร
ท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนำถนน เชื่อมโยงระหว่ำงแหล่งท่องเที่ยว พัฒนำท่ำเรือ
และกำรท่องเที่ยวทำงน้ำให้ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่เกิดจำกชุมชนเพื่อสร้ำงงำน
และรำยได้ เน้นพัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำนกำรจัดกำร และทักษะทำงภำษำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่
เพิ่มขึ้น
๔) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศำสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กำฬสินธุ์ อุดรธำนี
หนองบัวลำภูและชัยภูมิโดยพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต
ออกแบบกำรจัดแสดง จัดนิทรรศกำร มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่ำงๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีควำมสนุกรื่นรมย์เสมอ
(play and learn) ทั้งภำษำไทยและต่ำงประเทศเพื่อขยำยฐำนนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษำวิวัฒนำกำรของภำค
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้ำพิพิธภัณฑ์ผ่ำนกิจกรรม ทัศนศึกษำของโรงเรียนและ
นันทนำกำรของครอบครัว พัฒนำสินค้ำ/บริกำร/ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอำนวยควำมสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ให้ได้มำตรฐำน โฆษณำประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำระบบ ขนส่งสำธำรณะเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้
เข้ำถึงได้ง่ำยและกลับมำได้บ่อยครั้ง
๕) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครรำชสีมำ โดยส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสำหกรรมกีฬำให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทั้งจำกกำรกีฬำและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อำทิ
ธุรกิจกำรแข่งขันต่ำงๆ กำรผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬำ/ของที่ระลึก สนำมแข่งขัน อำหำรเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม
ร้ำนอำหำร กำรเดินทำงและขนส่ง ประกันภั ย สถำบันพัฒนำกีฬำอำชีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมกำรศึกษำใน
ด้ำนเวชศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และกำรบริหำรจัดกำร ธุรกิจกีฬำ เพื่อผลิตบุคลำกรรองรับกำร
ขยำยตัวของอุตสำหกรรมกีฬำ สนับสนุนกำรจัดมหกรรมกีฬำนำนำชำติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทำงกำรตลำด
และกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
๖) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวธรรมชำติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี โดย
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิด ควำมสมดุลและยั่งยืน
มุ่ ง เน้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภำพเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมกำรท่ อ งเที่ ย วที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ควำมคุ้ ม ค่ ำ ต่ อ
ประสบกำรณ์มำกกว่ำกำรท่องเที่ยวที่คุ้มค่ำเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทำงมำท่องเที่ยวในพื้นที่มำกขึ้น รวมทั้ง
ให้ควำมรู้นักท่องเที่ยวในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
๗) พั ฒ นำแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกให้ ไ ด้ ม ำตรฐำน ดู แ ลควำมปลอดภั ย ให้
นักท่องเที่ยว ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว และพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะเครือข่ำยเพื่อ
กระจำยนักท่องเที่ยวจำกเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม กำรท่องเที่ยวระหว่ำงภำคเอกชน
๒๖

๒๗
กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้ งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้ำนที่สอดคล้อง กับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว
รวมทั้งพัฒนำทักษะฝีมือบุคลำกรในภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
นอกจำกนั้นพัฒนำสินค้ำ OTOP สินค้ำวิสำหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้ำนอำหำร ที่พักให้มีคุณภำพดี ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่มตำมควำมสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ใช้โอกำสจำกกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภำค
กลำงและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนำเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ใหม่ ๆ ของภำค
แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ที่เชื่อมโยงภำคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภำคกลำงและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ อำทิ แผนกำรพัฒนำ
รถไฟควำมเร็วสูง ช่วงนครรำชสีมำ-หนองคำย กำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟทำงคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคำย ช่วง
จิระ-อุบลรำชธำนี และโครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองและทำงพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้ำน
ตะวันออก
๒) เร่งพัฒนำโครงข่ำยระบบกำรคมนำคมขนส่งภำยในภำคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อำทิ กำรพัฒนำ
รถไฟสำยใหม่ (บ้ำนไผ่-นครพนม) โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำน ให้สำมำรถรองรับปริมำณควำมต้องกำรเดินทำง
และขนส่งสินค้ำทำงอำกำศที่เพิ่มขึ้น (อุดรธำนี อุบลรำชธำนี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครรำชสีมำ ขอนแก่น เลย และ
สกลนคร) และขยำยถนน ๔ ช่องจรำจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำงหลวง
๓) พัฒนำเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำรสุขภำพและ
ศูน ย์ ก ลำงกำรศึกษำ โดยจั ด ทำแผนแม่บทพื้นที่ ศูนย์ กลำงควำมเจริญ เช่น เขตอุตสำหกรรมเชิงนิ เ วศ เขต
นวัตกรรม พื้นที่อนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนำ และปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนหลักที่เชื่อมโยงระหว่ำงภำค เร่งรัดพัฒนำ ระบบขนส่งรำงเบำเมืองขอนแก่น
พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสำธำรณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่ำงเมืองและระบบขนส่งอื่น
๔) พัฒ นำพื้น ที่ร อบสถำนี ขนส่ งระบบรำงในเมือ งที่มีศักยภำพที่ส ำคัญ อำทิเมือง ขอนแก่น เมือ ง
นครรำชสีมำ และเมืองอุบลรำชธำนี โดยพัฒนำพื้นที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสำนทั้งกำรทำงำน กำรอยู่อำศัย และกำรนันทนำกำรล้อมรอบสถำนีขนส่ง และพัฒนำพื้นที่บริเวณเมือง
ชำยแดนที่มีศักยภำพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน อำทิ นครพนม หนองคำย มุกดำหำร
ให้ มีควำมพร้ อมสำหรั บ รองรั บ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสั งคมที่เชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้ำน และเป็น
ศูนย์กลำงควำมเจริญในกำรกระจำยควำมเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ
๕) พัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรพัฒนำระบบคมนำคม โดยพัฒนำและยกระดับควำมเชี่ยวชำญ
ของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนและระบบรำงที่ได้มำตรฐำนและเป็นที่
ยอมรับในระดับสำกล พัฒนำกำลังแรงงำนและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรบิน
ในจังหวัดนครพนม อุตสำหกรรมระบบรำงในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนำสถำนีขนส่งสินค้ำในจังหวัดขอนแก่น
นครรำชสีมำ และอุดรธำนี
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนำควำมร่วมมือและใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจตำมแนวชำยแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนำด่ำนชำยแดน โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนบริเวณด่ำนศุลกำกรให้เพียงพอ สนับสนุนกำร
จั ด กำรด่ ำ นพรมแดนแบบเบ็ ด เสร็ จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ ไ ด้ ม ำตรฐำนสำกล เร่ ง
๒๗

๒๘
เชื่อมต่อระบบสำรสนเทศภำยในและระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อสำมำรถให้บริกำร ณ จุดเดียว (National Single
Window) เพิ่มอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอ พัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน กำรค้ำชำยแดน
ที่มีศักยภำพ
๒) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโยงชำยแดน โดยเร่งก่อสร้ ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ ๕
(บึงกำฬ-ปำกซัน) พัฒนำเส้นทำงใหม่เชื่อมโยงบึงกำฬ-อุดรธำนี และรถไฟควำมเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง โครงข่ำย
เส้นทำงคมนำคมระหว่ำงไทย ลำว เวียดนำม และจีน ให้มีควำมสะดวก ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย ในกำร
เดินทำง
๓) พัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน มุกดำหำร นครพนม และ หนองคำย เพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพในกำรลงทุนและสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรพัฒนำ เศรษฐกิจชำยแดน พร้อมทั้ง
เร่งรัดกำรดำเนินงำนโครงกำรและมำตรกำรสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
และบริกำร CIQ ที่ได้มำตรฐำนสำกล

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธำนี หนองคำย หนองบัวลำภู เลย บึงกำฬ) เป็นพื้นที่ที่
มีศักยภำพและโอกำสกำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ อุตสำหกรรมกำรผลิตและอุตสำหกรรมกำรบริกำร เนื่องจำกตั้งอยู่
ตอนบนของภำคและมีบริกำรพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกครบถ้วน มีถนนสำยหลักคือสำยมิตรภำพ มี
ชำยแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้ำน คือ สปป.ลำว และมีสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว เป็นประตูกำรค้ำ กำรลงทุน
และกำรท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้ำนในภูมิภำคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้
วิสัยทัศน์ (Vision) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
“เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และกำรเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของอนุภำคลุ่มแม่น้ำโขง”
พันธกิจ (Mision)
๑) สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำกำรลงทุนของภำคเอกชน และ SMEs เพื่อให้ภำคเอกชน และ
ผู้ประกอบกิจกำร SMEs มีควำมเข้มแข็ง มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีกำรพัฒนำที่เชื่อมโยงจำกภำครัฐสู่
ภำคเอกชน โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม เป็นหลัก
๒) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนสูงขึ้น ควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคมลดลง มุ่งกระจำยรำยได้ พัฒนำ
แรงงำนให้ มีทักษะ มี ควำมรู้ มี ฝี มือและมีผ ลิ ตภำพกำรผลิ ตสู งขึ้ น ส่ งเสริม กำรท่องเที่ ยวและฟื้ นฟู อนุรัก ษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำม สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และสร้ำงควำมมั่นคงของอำชีพเกษตรกร เพื่อให้
ประชำชนหลุดพ้นจำกควำมยำกจน และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
๓) พัฒนำระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยว และกำรขนส่งสินค้ำภำคกำรเกษตร
ให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอำรยธรรมและ
ประวัติศำสตร์ เชื่อมโยงกับ วัฒ นธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และให้ ชุมชนได้มีบทบำทในกำรบริหำร
จัดกำรได้ร่วมเป็นเจ้ำของกำรท่องเที่ยวในพื้นที่อย่ำงยั่งยืน
๔) พัฒ นำทุน มนุ ษ ย์ ภ ำครั ฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสั ง คม และประชำชน เพื่อรองรั บประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนให้เป็นบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นแรงงำนที่มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญ เสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้ของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรตลำด กำรผลิตและกำรลดต้นทุน กำรผลิตใน
ภำคกำรเกษตร
๒๘

๒๙
๕) กระจำยรำยได้สู่ชุมชน ส่งเสริมกำรตลำด OTOP และวิสำหกิจชุมชน ให้มีควำมเข้มแข็งลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจระหว่ำงสังคมเมืองกับชุมชน สร้ำงกำรพึ่งพำตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อหลุดพ้น จำก
ควำมยำกจน
๖) เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ซึ่งเป็นฐำนกำรผลิตของกลุ่ม
จังหวัดให้สูงขึ้น เพิ่มมูลค่ำกำรผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทำนขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและ
พลังงำน สร้ำงโอกำสในกำรอำชีพ และสร้ำงงำนและควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นที่และลดกำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำนเข้ำสู่เมืองหลวงและภูมิภำคอื่น
๗) สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีและกำรนำนวัตกรรมมำใช้ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อยอดกำรผลิต
และลดต้นทุนภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร ตลอดจนนำมำใช้เพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เกิดควำมสมดุลของระบบนิเวศน์ พัฒนำสู่เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสำมำรถใช้เทคโนโลยีและควำมรู้
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
๘) ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมคืนควำมสมบูรณ์ของป่ำไม้ แหล่งน้ำ ดิน อำกำศ ทั้งในเชิง
ปริ มำณและคุณภำพ รั กษำควำมหลำกหลำยทำงชีว ภำพ ประมง ปศุสั ตว์ ปลอดจำกสำรพิษ รวมทั้งกำรใช้
ทรั พ ยำกรอย่ ำ งคุ้ ม ค่ ำ ในด้ ำ นกำรเกษตรและอุ ต สำหกรรมกำรเกษตร บนพื้ น ฐำนกำรบริ ห ำรจั ด กำร ที่ มี
ประสิทธิภำพภำยใต้กรอบแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์รวม
๑) สร้ ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจให้ มีกำรขยำยตัว มำกขึ้น ประชำชนพึ่งพำตนเองได้ และหลุดพ้น
จำกควำมยำกจน
๒) ทุกภำคส่วนมีกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วน
๓) รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มมำกขึ้น
๔) เพิ่ ม มู ล ค่ ำ ผลผลิ ต ทำงกำรเกษตรที่ ส ำคั ญ โดยเป็ น สิ น ค้ ำ เกษตรปลอดภั ย และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรผลิต และกำรบริกำร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริม พัฒนำฝีมือแรงงำน กำร
สร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำร นักลงทุนและ SME ควบคู่ไปกับกำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและธรรม กระจำย
รำยได้สู่ชุมชน ส่งเสริม OTOP และวิสำหกิจชุมชน ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
1) เศรษฐกิจมีกำรขยำยตัวมำกขึ้น
2) ประชำกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น
3) มีกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
กลยุทธ์
กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกลกำรตลำด ส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
SMEs OTOP และวิสำหกิจชุมชน ให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

๒๙

๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้ำนอำรยธรรม ประวัติศำสตร์ วัฒนำธรรมและ
ประเพณี ของอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
มุ้งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับกำรท่องเที่ยวให้โดดเด่นมีจุดขำยในด้ำนของอัตลักษณ์ มีกำรเชื่อมโยง
เรื่องรำวที่เกี่ยวกับอำรยธรรม ประวัติศำสตร์ วัฒ นธรรม และประเพณีของอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงบนเส้ นทำง
(Routes) กำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ มีกำรคมนำคมขนส่งที่สะดวก
และปลอดภัย
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
1) รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มมำกขึ้น
2) ธุรกิจโรงแรม ที่พัก และชุมชนมีรำยได้เมมำกขึ้น
กลยุทธ์
1) พัฒนำระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อ
เชื่อมโยงกำรคมนำคมทำงรถยนต์ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟรำงคู่ และเครื่องบิน ให้สำมำรถเดินทำงเชื่อมต่อกัน
ได้โดยมีควำมสะดวก รวดเร็ว และมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่สูงบนเส้นทำง (Routes) กำรท่องเที่ยวของกลุ่ม
จั ง หวั ด ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 ซึ่ ง จะเชื่ อ มโยงกั บ สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ำคั ญ ๆ ต่ ำ งโรงแรม
ร้ำนอำหำร แหล่งชุมชนตลอดจนเชื่อมโยงกำรเดินทำงไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนได้อย่ำงสะดวกสบำย
2) พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดที่เป็นขำยหรือ Land Mark ของสถำนที่ท่องเที่ยว
3) ส่งเสริมสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้ำงรำยได้ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว
และกระจำยรำยได้สู่ ชุมชนบนเส้ น ทำง (Routes) กำรท่องเที่ยวของกลุ่ มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่ง
มุ่งเน้นสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร ด้วยกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มำใช้ในภำคกำรเกษตรและ
ภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิต สนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนทำงกำรเกษตร กำรแปรรูป ลด
ต้นทุนกำรผลิต และส่งเสริมกำรเกษตรปลอดภัยและก้ำวสู่เกษตรอินทรีย์ อย่ำงยั่งยืน
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
1) ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่สำคัญ และกำรแปรรูปเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม มีกำรขยำยตัวมำกขึ้น
2) แปลง/ฟำร์มผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีจำนวนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตรเพื่อสนับสนุนภำคกำรเกษตร ให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้
อย่ำงยั่งยืน
2) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิต แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ส่งเสริมกำรตลำด
และยกระดับภำคกำรเกษตรสู่กำรเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

๓๐

๓๑

๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”
พันธกิจ
1) พัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวกปัจจัยพื้นฐำน กำรคมนำคมขนส่ง และกำรยกระดับมำตรฐำนสถำน
ประกอบกำรและแรงงำนเพื่อเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรค้ำ กำรลงทุน ในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
2) พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่สำคัญและยกระดับมำตรฐำนกำรทำกำรเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์
3) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำร พัฒนำทุนมนุษย์และกำรลดควำมเลื่อมล้ำโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
4) ยกระดับอุตสำหกรรมไมซ์และกำรท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภำพด้ำนที่ตั้ง เพื่อสร้ำงควำม
เป็นเมืองศูนย์กลำงไมซ์และกำรท่องเที่ยวของอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
5) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรน้ำ กำรจัดกำรขยะ/น้ำเสีย
เพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
6) เสริมสร้ำงสังคมที่มั่นคง ควำมปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน
7) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรจังหวัดให้มีเอกภำพด้วยกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกันทุกภำค
ส่วน ตำมค่ำนิยม UDON TEAM
U : UNIT : มีเอกภำพ
D : DEVERLOPMENT : พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
O : OPENMIND : เปิดใจให้บริกำร
N : NETWORK : สำนเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
T : TRANPARENCY : มีควำมโปร่งใส
E : EXCELLENCE : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน
A : ACCOUNTABITY : มีควำมรับผิดชอบ
M : MORALITY : มีศีลธรรม
เป้าประสงค์รวม
เพื่อสร้ำงควำมเข็มแข็งและยั่งยืนทำงด้ำนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่ำงสมดุล ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำด้ำน
สังคม ควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมให้น่ำอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
กลยุทธ์
1) ส่งเสริมอุตสำหกรรมและพัฒนำแรงงำนมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ
2) ส่งเสริมกำรตลำดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยอุดรธำนี 4.0
๓๑

๓๒
3) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุนและกำร

บริกำร
4) สร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อให้แข่งขันได้

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
กลยุทธ์
1) ขยำยผลองค์ควำมรู้กำรทำเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเกษตร
3) เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
4) ส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
กลยุทธ์
1) ส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมสังคมผู้สูงอำยุสุขภำพดี
2) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพชีวิตคนอุดรธำนีทุกกลุ่มวัย
3) ลดควำมเลื่อมล้ำด้ำนสังคมคนอุดรธำนีด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสังคมคุณภำพชีวิต
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์
และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (GMS MICE & Tourism City)
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
กลยุทธ์
1) ส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์จุดขำยโดยเน้นศักยภำพที่มี
2) สนับสนุนกำรสร้ำงคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำ และบริกำร
3) พัฒนำบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์และกำร
4) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมไมซ์และกำร
ท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
กลยุทธ์
1) ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม(ป่ำ)
2) พัฒนำแหล่งน้ำและนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด
3) ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรนำกลับมำใช้ประโยชน์
4) พัฒนำระบบเครือข่ำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๓๒

๓๓
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกำรเรียนรู้วิถีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
2. ป้องกันปัญหำและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและจัดระเบียบสังคม
3. รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
4. ยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“บูรณำกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธำนีเป็นเมืองน่ำอยู่ เป็น
ศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงอย่ำงยั่งยืน”
พันธกิจ
๑) กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด
๒) กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค
๓) กำรพำณิชย์ ส่งเสริมกำรลงทุน
๔) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และกีฬำ
๕) กำรจัดกำรศึกษำ
๖) กำรสังคมสงเครำะห์และพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส
๗) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น
๘) กำรคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษำป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๙) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำคและสิทธิเสรีภำพของประชำชน
๑๐) กำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๑๑) กำรจำกัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่ำงๆ
๑๒) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๑ กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในอนุภำคลุ่มแม่น้ำโขง
แนวกำรพัฒนำ
๑) ส่งเสริมอุตสำหกรรมและพัฒนำแรงงำนมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ
๒) ส่งเสริมกำรตลำดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยอุดรธำนี ๔.๐
๓) พัฒนำโครงกำรพื้นฐำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำบริกำร
๔) สร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อให้แข่งขันได้
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๒ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิต
สินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
แนวกำรพัฒนำ
๑) ขยำยผลองค์ควำมรู้กำรทำเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๒) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเกษตร
๓๓

๓๔
๓) เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
๔) ส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำเกษตร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๓ กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมมีควำมพร้อมกับ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑) ส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมสังคมผู้สูงอำยุคุณภำพดี
๒) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพชีวิตคนอุดรธำนีทุกกลุ่มวัย
๓) ลดควำมเลื่อมล้ำด้ำนสังคมคนอุดรธำนีด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสังคมคุณภำพชีวิต
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๔ กำรยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมไมซ์ กำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรม
กีฬำ โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภำพด้ำนที่ตั้งเพื่อสร้ำงควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงของอนุภำคลุ่มน้ำโขง
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑) ส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์จุดขำยโดยเน้นศักยภำพที่มีเอกลักษณ์
๒) สนับสนุนกำรสร้ำงคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำ
๓) พัฒนำบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ กำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมกีฬำ
ยุทธศำสตร์ที่๕ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑) ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๒) พัฒนำแหล่งน้ำและนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด
๓) ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรนำกลับมำใช้ประโยชน์
๔) พัฒนำระบบเครือข่ำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑) ส่งเสริมกำรเรียนรู้วิถีกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) ป้องกันปัญหำและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและจัดระเบียบสังคม
๓) รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
๔) ยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณะ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่๗ ด้ำนบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของท้องถิ่นทุกๆ ด้ำนตำมหลักบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี
๒) ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
๓) ประสำนบูรณำกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นมิให้เกิดควำมทับซ้อนของพื้นที่ในกำรดำเนินงำนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประชำชน

๓๔

๓๕

๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบ้านผือ
๒.๑ วิสัยทัศน์
“เทศบาลบ้านผือ เมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง“

๒.๒ พันธกิจ
๑) พัฒนำเทศบำลตำบลบ้ำนผือให้เป็นเมืองน่ำอยู่
๒) พัฒนำระบบกำรคมนำคม บริกำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรอย่ำงทั่วถึง
๓) ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ สุขภำพและอนำมัย ควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน
๔) ส่งเสริมและพัฒนำรำยได้ให้ประชำชนอยู่ดี กินดีตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๕) ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสำธำรณะ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๖) รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
๗) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๘) พัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วม

๒.๓ เป้าประสงค์
๑) ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรมีควำมสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย
๒) เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม กำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรขั้นพื้นฐำน แก่
ประชำชน
๓) ประชำชนอยู่ดีกินดีมีสุขภำพพลำนำมัยแข็งแรงปรำศจำกโรค
๔) ประชำชนได้รับกำรศึกษำ กำรเรียนรู้อย่ำงมีระบบและต่อเนื่องในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
๕) สืบสำนฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญำของท้องถิ่น
๖) ครัวเรือนมีผลผลิตอย่ำงพอเพียงในกำรบริโภค มีงำนทำและมีรำยได้เพียงพอในกำรดำรงชีวิต
๗) ป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
๘) เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกำสมีควำมเป็นอยู่ที่ดีตำมสมควร
๙) บำรุง รักษำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
๑๐) กำรบริหำรงำนและพัฒนำเมืองมีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล

๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำเทศบำลตำบลบ้ำนผือ ได้กำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ เป็น ๕
ยุทธศำสตร์ ๒๑ แนวทำงกำรพัฒนำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๒.๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย (Goals)
๑. ชุมชนมีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดีและระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ได้มำตรฐำนครอบคลุม
ทุกพื้นที่
๒. ประชำชนมีแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร กำรอุปโภค–บริโภค อย่ำงเพียงพอ
๓. ประชำชนมีไฟฟ้ำ ใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้ำส่องสว่ำงอย่ำงทั่วถึง
๔. ประชำชนสัญจรได้อย่ำงสะดวก ปลอดภัย
๓๕

๓๖
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ก่อสร้ำง ปรับปรุงบำรุงรักษำถนน สะพำน
ท่อระบำยน้ำ

๒. พัฒนำและจัดหำแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคและ
กำรเกษตร
๓. จัดให้มีและบำรุงรักษำระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำและ
ไฟฟ้ำสำธำรณะ
๔. จัดให้มีสถำนที่ประชุมและจัดกิจกรรมของ
ประชำชน
๕. พัฒนำระบบจรำจร

ตัวชี้วัด
๑. ถนน สะพำน ท่อระบำยน้ำ คลอง
ระบำยน้ำ ได้รับกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง
ให้มีควำมคงทนสำมำรถใช้กำรได้ดี
มีมำตรฐำนครบทุกชุมชน
๒. มีแหล่งน้ำและระบบผลิต น้ำประปำ
ที่สะอำดอย่ำงทั่วถึงทุกชุมชน
๓. ตำมถนน ริมทำง หรือที่สำธำรณะมีไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงอย่ำงทั่วถึงทำให้ประชำชนมี
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. มีอำคำรสถำนที่สำหรับบริกำรประชำชน
อย่ำงเพียงพอและมีมำตรฐำน
๕. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในกำรสัญจร

๒.๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
เป้าหมาย (Goals)
๑. ประชำกรได้รั บกำรส่ งเสริม พัฒ นำกำรศึกษำ สำธำรณสุขและสังคม แก้ไขปัญหำสั งคม
ชุมชน ยกระดับคุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม
๒. ประชำกรได้สืบสำนอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของ ท้องถิ่น
๓. ประชำกรได้รับกำรให้บริกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง
๔. ประชำชนได้มีกิจกรรม กีฬำนันทนำกำรเพื่อกำรมีส่วนร่วมและแก้ปัญหำยำเสพติด
๕. ประชำกรมีสุขภำพ อนำมัยที่แข็งแรงหำงไกลยำเสพติดและโรคภัย
๖. ประชำชนมีช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำรได้มำกขึ้น
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำของประชำชนทุกระดับ
๒. รณรงค์ป้องกันปัญหำยำเสพติด โรคระบำด
โรคติดต่อและโรคเอดส์
๓. ส่งเสริมศำสนำวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและนันทนำกำร

๓๖

ตัวชี้วัด
๑. มีศูนย์เรียนรู้ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและ
อุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
เพียงพอ และได้มำตรฐำน
๒. ประชำชน เยำวชน ห่ำงไกลจำกยำเสพติด
มีควำมรู้ในด้ำนกำรป้องกันตนเองจำก
โรคติดต่อ
๓. ประชำชน และเยำวชนในพื้นที่ได้รับทรำบ
ถึงที่มำพร้อมทั้งสืบทอดประเพณีอันดีงำม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่
๔. ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร
และประชำชนได้รับสวัสดิกำรอย่ำงทั่วถึง
พร้อมทั้งมีคุณภำพชีวิตที่ดี

๓๗
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
๕. กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน
๖. ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน

ตัวชี้วัด
๕. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๖. ประชำชนมีสุขภำพแข็งแรง พลำนำมัย
สมบูรณ์ ลดปัญหำกำรเจ็บป่วย
๗. ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำรอย่ำงทั่วถึงและทันสมัยพร้อมทั้ง
เป็นไปตำมระเบียบ พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรฯ
พ.ศ.๒๕๔๐

๗. เพิ่มช่องทำงในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่
ประชำชน

๒.๔.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย (Goals)
ประชำชนมีควำมเข้มแข็งสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนและครอบครัวอย่ำงยั่งยืน สำมำรถลด
ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรได้
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. พัฒนำและส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชน

ตัวชี้วัด
๑. ประชำชนมีควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ
เสริมเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น ลดปัญหำกำรว่ำงงำน จำนวน
ผู้ว่ำงงำนมีเพียงจำนวนน้อย ผู้สูงอำยุ
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. ประชำชนรู้จักกำรดำเนินชีวิตตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อ

๒. ส่งเสริมกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๔.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย (Goals)
๑. กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม บริหำรจัดกำรขยะมูลฝผย สิ่งปฏิกูลและของ
เสีย ภำยในชุมชนและให้ยั่งยืน
๒. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปัญหำขยะ น้ำเน่ำเสีย และกำรควบคุม
มลพิษอื่นๆ
๓. กำรพัฒนำสถำนที่ท่องเที่ยว แบบมีส่วนร่วมของประชำชน
๔. ประชำชนใช้พลังงำนทดแทนในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. เฝ้ำระวังฟื้นฟูสร้ำงจิตสำนึก ควำมตระหนักในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
๑. มีทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่
อุดมสมบูรณ์ประชำชนในพื้นที่รักและ
หวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ

๓๗

๓๘
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
๒. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และของเสียอันตรำย
๓. ปรับปรุงพัฒนำสถำนที่ท่องเที่ยว

๔. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทน

ตัวชี้วัด
๒. กำรจัดกำรขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของ
เสียอันตรำยที่มีประสิทธิภำพ และ
ได้มำตรฐำน
๓. มีป้ำยบอกสถำนที่ท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยว สถำนที่พักผ่อนมีควำม
เหมำะสมในกำรท่องเที่ยวและพักผ่อน
๔. มีควำมเข้ำใจและนำพลังงำนทดแทนมำใช้

๒.๔.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
เป้าหมาย (Goals)
มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี แบบมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในกำรให้บริกำรประชำชน
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ตัวชี้วัด
๑. ประชำชนในทุกชุมชนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำเทศบำล
๒. ประชำชนได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำง
ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุและรู้วิธีป้องกันเหตุ
เบื้องต้น
๓. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ กำรทำงำนที่มี
ประสิทธิภำพและเพียงพอแก่กำรบริหำร

๒. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

๓. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำล

๒.๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. กำรพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมเข้มแข็ง โดยได้รับบริกำรสำธำรณะทุกด้ำนที่จำเป็น เพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้ำแข็งของชุมชนในกำรพึ่งตนเอง
4. กำรจำกัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภำวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่ำงยั่งยืน
5. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน

๒.๖ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ในอนุ ภู มิภ ำคลุ่ มน้ ำโขง และยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 : กำรส่ งเสริ มกำรพั ฒ นำเกษตรอุ ตสำหกรรม ยกระดั บ
๓๘

๓๙
มำตรฐำนกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ เกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย์ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : กำรยกระดั บ มำตรฐำน
อุตสำหกรรมไมซ์และกำรท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภำพด้ำนที่ตั้งเพื่อสร้ำงควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงไมซ์
ของอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง (GMS MICE & Tourism City) กับยุทธศาสตร์ที่ 5 : กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กับยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้ำนสังคม มีควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำม
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 6 : กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อปท. ในเขตจั ง หวั ด : ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ : ด้ ำ นกำรจั ด กำรศึ ก ษำและกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้ำนกำรส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้ำนเศรษฐกิจ มีควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง และยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับ
มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กับยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมไมซ์และกำรท่องเที่ยว โดย
ใช้อัตลักษณ์และศักยภำพด้ำนที่ตั้งเพื่อสร้ำงควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงไมซ์ของอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง (GMS MICE &
Tourism City) และยุทธศาสตร์ ที่ 5 : กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อปท. ในเขตจั ง หวั ด : ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ : ด้ ำ นทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้ำนกำรท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร มีควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 : กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชำชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบ้านผือ
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำ ในอนำคต
ของเทศบำล ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
๓๙

๔๐
จุดแข็ง (Strength)
๑. ตั้งอยู่ศูนย์รำชกำรระดับอำเภอมีควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน
๒. มีเส้นทำงคมนำคมที่สะดวกในกำรเดินทำงไปมำ และเชื่อมโยงกับหลำยอำเภอ
๓. เป็นพื้นที่ที่ประชำชนอยู่กันอย่ำงสงบสุข มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้ำงสูง ค่ำ
ครองชีพอยู่ในระดับต่ำ
๔. มีสภำพแวดล้อมโดยทั่วไปค่อนข้ำงสะอำด และมีทิวทัศน์ที่สวยงำม บรรยำกำศดี
๕. มีแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับกำร
อุปโภค
จุดอ่อน (Weakness)
๑. ขำดแหล่งท่องเที่ยว
๒. ขำดกำรวำงผังเมือง และกำรควบคุมอำคำรในแหล่งชุมชน ทำให้บ้ำนเมืองไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเท่ำที่ควร
๓. พื้นที่เขตเทศบำลส่วนใหญ่เป็นที่สำธำรณะและรำชพัสดุอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของกรมธนำ
รักษ์ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำปรับปรุง
๔. ชุมชนมีควำมเข้มแข็งน้อย ขำดกำรรวมกลุ่ม และกำรขยำยเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และกำร
ประกอบกำรต่ำงๆ
๕. เทศบำลขำดกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรขนำดใหญ่
๖. รำยได้ของเทศบำลมีไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับภำรกิจที่ต้องทำ
โอกาส (Opportunity)
๑.รัฐบำลมีนโยบำยกระจำยอำนำจกำรปกครอง สู่ท้องถิ่น ทำให้เทศบำลมีบทบำทในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในทุกๆ ด้ำนมำกขึ้น
2. รัฐบำลมีนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น กองทุนหมู่บ้ำน โครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็น
ต้น
3. รัฐบำลมีนโยบำยในกำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพ ทำให้ประชำชนตื่นตัว และมีส่วนร่วมในกำร
ดูแลสุขภำพ ขั้นพื้นฐำนมำกขึ้น
4. รัฐบำลมีนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ประเพณี เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ประเพณี
5. รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ของตนมำกขึ้น
6. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรต่ำงๆ เอื้อประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำในทุกๆ ด้ำน
อุปสรรค (Threat )
๑.ปัญหำรำคำสินค้ำเพื่อกำรผลิตแพงส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิตสินค้ำทำงด้ำนกำรเกษตรของ
ชุมชน ทำให้เป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบำล
๒. ผู้ประกอบกำรรำยย่อยในชุมชนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรผลิต กำร
บริหำรจัดกำรและกำรตลำด
๔๐

๔๑
๓. ผู้ประกอบกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวเป็นจำนวนมำก เนื่องจำกค่ำแรงต่ำ ทำให้ประชำชนในพื้นที่
ประสบปัญหำกำรว่ำงงำนมำกขึ้น
๔. ประชำชนบุกรุกที่สำธำรณประโยชน์โดยไม่มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขอย่ำงจริงจัง
๕. ควำมคำดหวังของประชำชนที่มีต่อองค์กรสูงเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมำณ และอำนำจหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ
๖. เป็นพื้นที่ห่ำงจำกแหล่งผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภค

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
จำกกำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกทั้งในและนอกพื้นที่ โดยรวมแล้ว
๓.๒.๑ ผลวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น
๑. ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ
๑.๑ ประชำชนบำงกลุ่มว่ำงงำนหลังเสร็จจำกงำนประจำ
๑.๒ ขำดตลำดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพ
๑.๓ ขำดควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำรผลิต กำรเพิ่มผลผลิต กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ
และผลิตภัณฑ์
๑.๔ ขำดกำรส่งเสริมอำชีพแบบครบวงจร
๑.๕ ควำมแตกต่ำงทำงเศรษฐกิจของชุมชน
๒. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
๒.๑ กำรสัญจรและกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรบำงช่วงยังไม่สะดวก
๒.๒ ไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟฟ้ำส่องสว่ำง) ไม่เพียงพอ
๒.๓ ไฟฟ้ำในบำงพื้นที่ยังไม่เพียงพอ
๓. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ำ
๓.๑ แหล่งน้ำธรรมชำติตื้นเขินและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำก่อให้เกิดปัญหำน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และ
เกิดปัญหำขำดแคลนน้ำเพื่อกำรเกษตร
๔. ปัญหำด้ำนสังคม
๔.๑ กำรมั่วสุมของเยำวชน ติดเกมส์ ประพฤติตนไม่เหมำะสม
๔.๒ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
๔.๓ ควำมแออัดในบำงพื้นที่ของชุมชน
๕. ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๕.๑ ช่องทำงในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชนยังไม่เพียงพอ
๕.๒ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นสูญหำย
๖. ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข
๖.๑ ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพและป้องกันโรคต่ำงๆ
๖.๒ ขำดสถำนที่ เครื่องมือ /อุปกรณ์ในกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ
๗. ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๗.๑ กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณขยะ และกำรกำจัดขยะไม่ถูกวิธี
๗.๒ กำรใช้สำรเคมีในกำรเกษตรทำให้เกิดสำรพิษตกค้ำงและไหลลงสู่แหล่งน้ำ
๘. ปัญหำด้ำนภัยธรรมชำติ
๘.๑ กำรเกิด ภัย ธรรมชำติ ทำให้ เกิ ดควำมเสี ยหำยแก่ ทรั พย์ สิ น และพื ช ผลทำงกำรเกษตรของ
ประชำชน
๔๑

๔๒
๘.๒ วัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยยังไม่เพียงพอ
๙. ปัญหำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
๙.๑ ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำน้อย
๙.๒ บุคลำกรยังขำดควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อปฏิบัติใหม่ๆของภำรกิจที่
ได้รับกำรถ่ำยโอน
๙.๓ งบประมำณในกำรพัฒนำท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด

๔๒

ส่วนที่ ๓
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

๑ ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน
๒ ด้ำนสังคม

ด้าน

บริกำรชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน
บริหำรงำนทั่วไป
กำรรักษำควำมสงบภำยใน
บริกำรชุมชนและสังคม กำรศึกษำ
สำธำรณสุข
สังคมสงเครำะห์
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
กำรรักษำควำมสงบภำยใน
บริกำรชุมชนและสังคม สังคมสงเครำะห์
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
กำรเศรษฐกิจ
แผนงำนกำรพำณิชย์
บริกำรชุมชนและสังคม สำธำรณสุข
เคหะและชุมชน

๓

ด้ำนเศรษฐกิจ

๔

ด้ำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้ำนกำรเมืองและ บริหำรงำนทั่วไป
กำรบริหำร

๕

แผนงาน

บริหำรงำนทั่วไป

กำรรักษำควำมสงบภำยใน
บริกำรชุมชนและสังคม สำธำรณสุข
เคหะและชุมชน
สังคมสงเครำะห์
กำรศึกษำ
กำรศำสนำ วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
กำรเศรษฐกิจ

แผนงำนกำรเกษตร
แผนงำนกำรพำณิชย์

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กองช่ำง
สำนักปลัด
กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุขฯ
กองสวัสดิกำรฯ
กองวิชำกำรฯ
สำนักปลัด
กองสวัสดิกำรฯ
กองวิชำกำรฯ
กองสำธำรณสุขฯ
กองสำธำรณสุขฯ
กองช่ำง

หน่วยงาน
สนับสนุน
ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วยงำน

สำนักปลัด
กองวิชำกำรฯ
กองคลัง
สำนักปลัด

ทุกหน่วยงำน

ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วยงำน

กองสำธำรณสุขฯ ทุกหน่วยงำน
กองช่ำง
กองสวัสดิกำรฯ
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
สำนักปลัด
ทุกหน่วยงำน
กองสำธำรณสุขฯ
กองสวัสดิกำรฯ
กองช่ำง
ทุกหน่วยงำน
กองสำธำรณสุขฯ

๔๔

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา
“เทศบาลบ้านผือ เมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
ตำมวิสั ย ทัศ น์ ดังกล่ ำว คณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒ นำเทศบำลตำบลบ้ำนผื อ จึงได้นำมำเป็นกรอบ
แนวทำงในกำรกำหนดโครงกำร/กิจกรรมสำหรับกำรพัฒนำในพื้นที่เทศบำล พร้อมทั้งได้นำแนวทำงตำมที่ประชำคม
ท้องถิ่น ได้เสนอแนะ โดยสำมำรถแยกเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ๕ ด้ำน และแผนงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ซึ่งมีรำยละเอียดกำรพัฒนำ ดังต่อไปนี้

๔๔
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ปี 2561
ปี 2562
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)

ยุทธศำสตร์
1) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนอุตสหำกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรเกษตร
รวม

-

-

1
50,000
3
940,000
32 33,748,600
36 34,738,600

2) ยุทศำตร์ด้ำนสังคม
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
แผนงำนงบกลำง
รวม

-

-

5
490,000
6
150,000
11 10,343,311
10
600,000
10 1,057,500
5
672,000
47 13,312,811

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
2
70,000
4
2,020,000
116 129,415,200
6 30,274,300
128 161,779,500
4
6
21
11
10
26
1
79
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340,000
150,000
10,723,311
610,000
1,057,500
3,013,500
200,000
16,094,311

ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

1
50,000
3
1,900,000
44 73,186,200
3 29,060,000
51 104,196,200

1
1
7
1
10

50,000
500,000
4,330,000
1,330,000
6,210,000

3
6
21
11
10
24
1
76

3
6
18
11
10
23
1
72

280,000
150,000
10,563,311
610,000
1,057,500
2,217,000
200,000
15,077,811

280,000
150,000
10,723,311
610,000
1,057,500
2,517,000
200,000
15,537,811

แบบ ผ.01
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
5
220,000
11
5,360,000
199 240,680,000
10 60,664,300
225 306,924,300
15
24
71
43
40
78
3
274

1,390,000
600,000
42,353,244
2,430,000
4,230,000
8,419,500
600,000
60,022,744

46

ปี 2561
ปี 2562
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)

ยุทธศำสตร์
3) ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม
4) ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนศำศนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
แผนงำนกำรพำณิชย์
รวม
5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
แผนงำนอุตสหำกรรมและกำรโยธำ
รวม
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2
3
6

100,000
280,000
5,500,000
5,880,000

19 1,445,000
7
630,000
2
600,000
2
620,000
30 3,295,000
72 43,913,600

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

แบบ ผ.01
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

2
2
4

80,000
430,000
510,000

2
3
5

80,000
2,930,000
3,010,000

2
2
4

80,000
430,000
510,000

1
3
6
8
1
19

100,000
480,000
58,200,000
4,125,000
500,000
63,405,000

1
3
4
5

100,000
480,000
57,500,000
3,600,000
61,680,000

1
3
3

7

100,000
480,000
55,000,000
55,580,000

4
400,000
11
1,720,000
16 176,200,000
13
7,725,000
1
500,000
45 186,545,000

20
7
2
2
1
32
53

6,060,000
630,000
600,000
620,000
6,000,000
13,910,000
76,210,000

78 10,025,000
28
2,520,000
8
2,400,000
8
2,480,000
2 12,386,000
4
6,880,000
128 36,691,000
411 534,190,300

20
1,460,000
7
630,000
2
600,000
2
620,000
1
6,193,000
2
580,000
34 10,083,000
185 235,777,500
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13

19
1,060,000
7
630,000
2
600,000
2
620,000
1
6,193,000
1
300,000
32
9,403,000
101 178,289,200

-

6
7
13

240,000
3,790,000
4,030,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย,์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ ว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพ
ด้านทีต่ ั้งเพือ่ สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS MICE & Tourism City) และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน
การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

๑ โครงการจัดทาหรือ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ด้านการจราจร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การพัฒนาด้าน
การจราจรมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เกิด
ความสะดวกปลอดภัย
ให้กับประชาชนผู้
สัญจรไปมาในเขต
เทศบาลฯ

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งที่ได้
ดาเนินการเกี่ยวกับด้าน
จราจรเช่น จัดทาป้าย
จราจร ตีเส้นทางม้าลาย
ทาสีฟตุ บาท ฯลฯ

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
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๒๕๖๔
(บาท)
๕๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
๒๕๖๕
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๕๐,๐๐๐ จานวนเครื่องหมาย ทาให้ถนนในเขต สานักปลัด
จราจรที่จัดให้ม/ี
เทศบาลมีความ
ปรับปรุงซ่อมแซมที่ เป็นระเบียบ
ได้มาตรฐาน
เรียบร้อยเกิด
ความสะดวก
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนผู้
สัญจรไปมา
ตัวชี้วดั
(KPI)

48
แบบ ผ.๐๒

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒ โครงการจัดทาป้าย
เพื่อจัดทาป้ายชื่อห้าม
ห้ามรถบรรทุกน้าหนัก รถบรรทุกน้าหนักเกิน
เกิน
เข้าถนนเฉลิมพระ
เกียรติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

จัดทาป้ายชื่อห้าม
รถบรรทุกน้าหนักเกิน ๒๑
ตัน จานวน ๒ ป้าย

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๓ โครงการปรับปรุงประตู เพื่อให้การบริหาร
ปรับปรุงประตูระบายน้า
ระบายน้าหนอง
จัดการน้าเป็นไปอย่าง แบบพวงมาลัยมือหมุน
น้าหน้าคู
มีประสิทธิภาพ
รวม 3 โครงการ

-

50,000
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70,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
จานวนป้ายที่จัดให้ เพื่อความสะดวก สานักปลัด
มี/ปรับปรุง
และเกิดความ
ซ่อมแซมที่ได้
สวยงามของ
มาตรฐาน
บ้านเมือง
ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

200,000

200,000 ระบบระบายน้าได้ การเปิดเปิด
มาตรฐาน
ประตูระบายน้า
ได้อย่างมีประ
สิทภิ าพ

50,000

50,000

สานักปลัด
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1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๑ โครงการก่อสร้าง
สัญญาณไฟจราจร
สี่แยกโนนประดู่
บ้านหัวคู หมู่ ๑

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจราจรเป็น
ระเบียบและเกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
มา

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ก่อสร้างสัญญาณไฟ
จราจรแบบตัวเลขสี่แยก
โนนประดู่ (บ้านทนาย
เสน่ห)์

๒ โครงการติดตั้งโคม
เพื่อให้เกิดความ
ติดตั้ง โคมไฟอัลลอย
ไฟอัลลอย บริเวณถนน ปลอดภัยต่อประชาชน จานวน ๙ ต้น
หน้าหนองน้าหน้าคู
ที่สัญจรไปมา

๓ โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างถนนหลังวัด
ป่าบ้านถ่อนใหม่
หมู่ ๑๒

เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้าแสง
สว่างอานวยความ
สะดวกแก่ชุมชน

๔ โครงการติดตั้งไฟฟ้า เพื่ออานวยความ
ส่องสว่างถนนบ้านถ่อน สะดวกให้ประชาชนใน
-บ้านนาคา หมู่ ๑๒
เขตเทศบาลมีไฟฟ้า
แสงสว่างได้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อ
อานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่สัญจร
ไปมา
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อ
อานวยความสะดวก
ให้กับผู้สัญจรไปมา
ระยะทางยาว ๒ กิโลเมตร

๔๐๐,๐๐๐
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งบประมาณ
2563
(บาท)
700,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
จานวนเครื่องหมาย การจราจรเป็น
กองช่าง
จราจรที่จัดให้มีที่ ระเบียบและเกิด
ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมา
ตัวชี้วดั
(KPI)

135,000

ระดับความพึง
ประชาชนในเขต
พอใจของผู้ใช้บริการ เทศบาลและ
พื้นที่ใกล้ไดรับ
ความสะดวก
สบายในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

80,000

ระดับความพึง
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
พอใจของผู้ใช้บริการ ไว้อานวยความ
สะดวก

กองช่าง

ระดับความพึง
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
พอใจของผู้ใช้บริการ ไว้อานวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

50
แบบ ผ.02

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
58,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนโครงการ ประชาชนใน
กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย พื้นที่ได้ใช้
ความรับผิดชอบที่ ประโยชน์สูงสุง
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๕ โครงการก่อสร้างลาน
คสล.บริเวณศาลา
ประชาคม
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้
ประชาชนใช้ร่วมกัน
มากขึ้น

ก่อสร้างลาน คสล. กว้าง
๑๐ม. ยาว ๑๕ ม. หนา
๐.๑๕ หรือ พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๕๐ ตร.ม.

๖ โครงการปรับปรุง
หอประชุมสานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านผือ

เพื่อให้ประชาชน/
หน่วยงานได้ใช้
ประโยชน์และบริการ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

ปรับปรุงหอประชุม
สานักงานเทศบาลตาบล
บ้านผือ กว้าง ๑๖.๗๐ ม.
ยาว ๒๐ ม.

800,000

มีอาคารสถานที่
สาหรับบริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอและมี
มาตรฐาน

ประชาชน/
หน่วยงานได้ใช้
ประโยชน์สูงสุด

กองช่าง

๗ โครงการติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจร (ไฟ
กระพริบแบบโซลาร์
เซลล์) ตามแยกต่างๆ

เพื่อให้การจราจรเป็น
ระเบียบและเกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
มา

ไฟสัญญาณจราจร (ไฟ
กระพริบแบบโซลาร์เซลล์)
ตามแยกต่างๆ ในเขต
เทศบาล

640,000

จานวนเครื่องหมาย การจราจรเป็น
จราจรที่จัดให้มีที่ ระเบียบ
ได้มาตรฐาน
เรียบร้อยและ
เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา

กองช่าง

จานวนป้ายที่จัดให้
มี/ปรับปรุง
ซ่อมแซมที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

๘ โครงการจัดทาปรับปรุง เพื่อจัดทาป้ายชื่อถนน จัดทาป้ายชื่อถนนและ
ซ่อมแซม ป้ายชื่อถนน ซอยต่างๆ ในเขต
ซอยต่างๆแบบโลหะ
และซอยต่างๆ
เทศบาล

๔๐,๐๐๐
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๔๐,๐๐๐

เพื่อความสะดวก
และเกิดความ
สวยงามของ
บ้านเมือง

51
แบบ ผ.02

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๓๐,๐๐๐

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
จานวนป้ายที่จัดให้ เพื่อความสะดวก กองช่าง
มี/ปรับปรุง
ในการติดต่อของ
ซ่อมแซมที่ ได้
ประชา ชนทั่วไป
มาตรฐาน
และเกิดความ
สวยงามของ
บ้านเมือง
ตัวชี้วดั
(KPI)

๙ โครงการจัดทาหรือ
ซ่อมแซมป้ายชื่อบอก
สถานที่ส่วนราชการ
ต่างๆและป้ายชื่อบอก
ทางต่างๆ

เพื่อจัดทาป้ายชื่อบอก
สถานที่ส่วนราชการ
ต่างๆและป้ายชื่อบอก
ทางต่างๆในเขตเทศบาล

จัดทาป้ายชื่อบอกสถานที่
ส่วนราชการต่างๆและ
ป้ายชื่อบอกทางต่างๆใน
เขตเทศบาล จานวน ๔
ป้าย

๑๐ โครงการก่อสร้าง
สัญญาณไฟจราจรสี่
แยกถนนจันทราราม
ตัดกับถนนพลับผือ

เพื่อให้การจราจรเป็น
ระเบียบและเกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
มา

ก่อสร้างสัญญาณไฟ
จราจรแบบตัวเลข สี่แยก
ถนนจันทราราม ตัดกับ
ถนนพลับผือ

๗๐๐,๐๐๐

จานวนเครื่องหมาย การจราจรเป็น
จราจรที่จัดให้มีที่ ระเบียบและเกิด
ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมา

กองช่าง

๑๑ โครงการก่อสร้าง
สัญญาณ ไฟจราจรสี่
แยกหน้าวัดศรีสะอาด

พื่อให้การจราจรเป็น
ระเบียบและเกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
มา

ก่อสร้างสัญญาณไฟ
จราจรแบบตัวเลข สี่แยก
ถนนศรีสะอาดตัดกับ
ถนนบริบาลภูมิเขตต์
(สี่แยกหน้าวัดศรีสะอาด)

๗๐๐,๐๐๐

จานวนเครื่องหมาย การจราจรเป็น
จราจรที่จัดให้มีที่ ระเบียบและเกิด
ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมา

กองช่าง

๑๒ โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่าง ซอยทางเข้าอู่ม.
(ตรงข้ามจุดรับซื้อไม้ยู
คา)

เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้าแสง
สว่าง อานวยความ
สะดวกแก่ชุมชน

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อ
อานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่สัญจร
ไปมา

ระดับความพึง
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
พอใจของผู้ใช้บริการ ไว้อานวยความ
สะดวก

กองช่าง

200,000
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52
แบบ ผ.02

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๓ อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมี
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า/ ไฟฟ้าใช้ทกุ ครัวเรือน
แสงสว่างถนนในเขต
เทศบาล
รวม 13 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

2561
(บาท)

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงภายในเขตเทศบาล

-

-

2564
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

940,000 3,183,000 1,900,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ใช้
ไฟฟ้าในพื้นที่
เทศบาล

500,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ใช้ทกุ หลังคาและ
มีความสะดวก
และปลอดภัย

53
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบเมือง-ซอยทุ่งขาม
บ้านหัวคู หมู่ 1

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

๒ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังข้างบ้าน
นายสุวรรณ ศรีทมุ
บ้านหัวคู หมู่ ๑

-เพื่อให้การสัญจรไป ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง
มาสะดวกและปลอดภัย ๖ ม. ยาว ๙๖ ม. สูงรวม
-เพื่อรองรับการจราจร เฉลี่ย ๐.๖๐ ม.
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

3 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากบ้านนายอุ๊ด
พิลาแสง ถึงวัดป่า
สันติธรรมวัน
บ้านหัวคู หมู่ ๑

-เพื่อให้การสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
มาสะดวกและปลอดภัย ๕ ม. ยาว 55 ม. รวม
-เพื่อรองรับการจราจร พื้นที่ ๒,๐๕๐ ตร.ม.
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร
ยาว 700 ม. หนา๐.๑๕
ม.

๕๔,๐๐๐

143,000
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หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
๒๕๖๕
ได้รับ
หลัก
(บาท)
1,829,000 ๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

54
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๔ โครงการก่อสร้างท่อ เพื่อป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างท่อระบายน้า Ø
ระบายน้า ถนนโนน ปัญหาน้าท่วมในเขต
๐.๖๐ ม. (ลึก ๑-๒ ม.)
ประดู่ บ้านหัวคู หมู่ ๑ ชุมชน
(รวมทั้ง ๒ ด้าน) ยาว
๑,๔๑๕ม.

5 โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและแก้ไข
ระบายน้า คอร. รูป ปัญหาน้าท่วมในเขต
ตัวยู ซอยข้าวปุ้น (ฝั่ง ชุมชน
ตรงข้าม) บ้านหัวคู
หมู่ ๑

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอร. รูปตัวยู ขนาด
๐.๓๐x๐.๓๐ ม. ยาว
๑๒๕ ม.

๖ โครงการก่อสร้างถนน - เพื่อให้การสัญจรไป
คสล.(รอบเมือง-บ้าน มาสะดวกและปลอดภัย
พอเพียง) บ้านหัวคู
หมู่ ๑

ก่อสร้างถนน คสล. ผิว
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว
1,183 ม. หนา๐.๑๕
ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า๘๐๐ตร.ม.

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
๖,๗๙๙,๐๐๐ ๖,๗๙๙,๐๐๐

๑๔๙,๐๐๐

2,507,000 2,507,000
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๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

55
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและแก้ไข
ระบายน้า คอร. รูป ปัญหาน้าท่วมในเขต
ตัวยู ซอยร่วมมิตร
ชุมชน
พัฒนา (บ้านนายป๊อด)
บ้านหัวคู ๒ หมู่ ๑

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอร. รูปตัวยู ขนาด
๐.๓๐x๐.๓๐ ม. ยาว
๒๕๐ ม.

๘ โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ถนนข้างวัดป่า
สันติธรรมวันถึงถนน
พลับผือ บ้านหัวคู ๒
หมู่ ๑

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
๕ ม. ยาว ๑,๒๕๒ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.รวมพื้นที่
๖,๓๖๐ ตร.ม.

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

9 โครงการก่อสร้าง
เพื่อป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้า
รางระบายน้า คอร. ปัญหาน้าท่วมในเขต คอร. ขนาด ๐.๕๘x
รูปตัวยู ซอยร่วมมิตร ชุมชน
๐.๖๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.
๑ (ช่วงต่อ) บ้านหัวคู
๒ หมู๑่

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๒๙๙,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๒๙๙,๐๐๐

3,369,600 3,369,600 3,369,600

๖๒๑,๐๐๐

55

๖๒๑,๐๐๐

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

56
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒
งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
562,300
562,300

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐ โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้า บ้านนาย
คามอญ ถึงลาห้วย
เสียว บ้านหัวคู ๒
หมู่ ๑

เพื่อป้องกันและ
แก้ปญ
ั หาน้าท่วมใน
เขตชุมชน

ก่อสร้างท่อระบายน้า Ø
๐.๘๐ม. (ลึก๑-๒ ม.)
ยาว ๓๑๐ ม.

11 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยข้างบ้าน
นายคามอญ
บ้านหัวคู ๒ หมู่ ๑

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
๔ ม. ยาว ๘๐ ม. หน้า
๐.๑๕ ม. รวม พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.

169,000

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อให้การสัญจรไป
คสล. ซอยแยกโนน มาสะดวกและปลอดภัย
ประดู่ บ้านหัวคู หมู่ ๑ -เพือ่ รองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.

168,000

ที่

โครงการ

๒๕๖๑
(บาท)
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๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ลดปัญหาน้า
กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
168,000

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความสะดากใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

57
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ถนนข้างอู่ ม.
การช่าง บ้านหัวคู ๒
หมู่ ๑

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
๕ ม. ยาว ๘๘๐ ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔,๔๐๐ ตร.ม.

๑๔ โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังซอยข้างบ้าน
นายฤทธิ์ บุญเที่ยง
บ้านหัวคู หมู่ ๑

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

ปรับปรุงถนนลูกรังซอย
ข้างบ้านนายฤทธิฯ์
(ทางเข้าหนองสวนครัว)
ขนาดกว้าง ๔,๖ ม. ยาว
๑๘๐ม.

15 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนโนน
ประดู่ บ้านหัวคู หมู่ ๑

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อรองรับ
การจราจรในเขต
ชุมชนที่ขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้างฌลี่ย ๖ ม.ยาว
๗๐๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔,๓๒๐ ตร.ม.

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
2,437,000 2,437,000

๒๕๖๔
(บาท)

91,000

1,775,000 1,775,000
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๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

58
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
58,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อม เพื่อให้ประชาชนได้รับ
แซมถนนลูกรังพร้อม ความสะดวกในการ
เกรดตกแต่งตลอดสาย สัญจรไปมา
ถนนหลังวิทยาลัยการ
อาชีพฯ บ้านหัวคู
หมู่ ๑

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐
ม. ยาว๓๘๐.๐๐ ม.
พร้อม ลงลูกรัง ๓๘๐
ลบ.ม.

17 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
พร้อมเกรดตกแต่ง
ตลอดสาย ถนนรอบ
เมือง ๒๔๑๑-บ้าน
พอเพียง บ้านหัวคู
หมู่ ๑

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

ปรับปรุงถนนลูกรังขนาด
กว้าง ๖ ม. ยาว
๑,๑๐๐ ม. พร้อมลง
ลูกรัง ๑,๓๒๐ ลบ.ม.

204,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมเกรด
ตกแต่งตลอดสายซอย
นางปราณี บุญเที่ยง
บ้านหัวคู หมู่ ๑

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

ปรับปรุงถนนลูกรังขนาด
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐
ม.พร้อมลงลูกรัง ๑๑๒
ลบ.ม.

43,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง
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59
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒
งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
2,008,000 2,008,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ถนนข้างโรงไม้
ส.ปราณี บ้านหัวคู
หมู่ ๑

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๒๕ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๖๒๕ ตร.ม.

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ซอยหน้าโรงทา
เตา-ข้างบ้านนางคา
กอง บ้านหัวคู หมู่ ๑

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๑๒๐ ตร.ม.

653,000

653,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยน้าแซบ๑
บ้านหัวคู หมู่ ๑

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย ๖ ม.ยาว
๒๔๒ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๔๒๕ ตร.ม.

609,000

609,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

ที่

โครงการ

๒๕๖๑
(บาท)

59

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

60
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
345,000
345,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๒ โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยน้าแซบ๒
บ้านหัวคู หมู่ ๑

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว
๒๐๒ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๐๘ ตร.ม.

23 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ซอยข้างบ้านแม่
นวล บ้านหัวคู หมู่ ๑

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว
๒๒๘ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๙๑๒ ตร.ม.

389,000

389,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๒๔ โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ซอยข้างบ้านนาย
อุ๊ด พิลาแสง บ้านหัวคู
หมู่ ๑

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย ๕ ม.ยาว
๒๕๘ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๒๙๐ ตร.ม.

545,000

545,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

60

61
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

25 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ซอยร่วมมิตร ๑
บ้านหัวคู หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

๒๖ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและแก้ไข
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู ปัญหาน้าท่วมในเขต
ซอยหลังชุมสาย (ซอย ชุมชน
ไปบ้านตาทอง)
บ้านถ่อน หมู่ ๒
27 โครงการก่อสร้างท่อระ เพื่อป้องกันและแก้ไข
บายน้าสวนลุมพลีวนั ปัญหาน้าท่วมในเขต
บ้านถ่อน หมู่ ๒
ชุมชน

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

ปรับปรุงผิวจราจร
(ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง
เฉลี่ย ๖ ม.ยาว ๑๔๓ ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๘
ตร.ม.
(ช่วงที๒่ )กว้างเฉลี่ย ๔ ม.
ยาว ๒๑๙ พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๘๗๖ ตร.ม.
ก่อสร้างรายระบายน้า
คอร.รูปตัวยู ขนาด
๐.๕๘x๐.๖๐ม. ยาว
๑๑๐ ม.

ก่อสร้างท่อระบายน้า Ø
๐.๔๐ ม. (ลึก ๑-๒ ม.)
ยาว ๒๕ ม.
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งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
734,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

303,000

303,000

๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

26,700

26,700

๑.จานวนเส้นทางที่ ลดปัญหาน้า
บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

62
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๘ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและแก้ไข
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู ปัญหาน้าท่วมในเขต
ถนนหลังชุมสาย(หลัง ชุมชน
โรงเรียนบริบาลภูมิ
เขตต์) บ้านถ่อน หมู่ ๒

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอร. รูปตัวยู ขนาด
๐.๕๘x๐.๖๐ม. ยาว
๓๒๐ ม.

29 โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและแก้ไข
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู ปัญหาน้าท่วมในเขต
ซอยวงศ์ไชย๑
ชุมชน
บ้านถ่อน หมู่ ๒

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอร. รูปตัวยู ขนาด
๐.๕๘x๐.๖๐ม. ยาว
๔๗๕ ม.

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)
882,000

1,311,000

๓๐ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้า
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู ปัญหาน้าท่วมในเขต คอร. รูปตัวยู รอบสระ
บริเวณสวนลุมพลีวนั ชุมชน
ขนาด ๐.๕๘ x ๐.๖๐ ม.
บ้านถ่อน หมู่ ๒
ยาว ๗๒.๐๐ ม.

198,000
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หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
๒๕๖๕
ได้รับ
หลัก
(บาท)
882,000 ๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

63
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
700,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

31 โครงการปรับปรุง
-เพื่อให้การสัญจรไป
ขยายถนนจันทราราม มาสะดวกและปลอดภัย
บ้านถ่อน หมู่ ๒
-เพือ่ รองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงขยายถนนจาก
ถนนจันทรารามช่วงจาก
สามแยกถนนบริบาลฯ
ถึงสี่แยกพลับผือ (ด้าน
ทิศใต้)

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ถนนอ่างเก็บ
น้าวังเดือนห้า(ข้าง
ศูนย์ปอ้ งกันฯ)
บ้านถ่อน หมู่ ๒

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อรองรับ
การจราจรในเขต
ชุมชนที่ขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
๔ ม. ยาว ๖๗๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม.รวมพื้นที่
๒,๖๘๐ ตร.ม.

1,541,000 1,541,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

33 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
บริบาลภูมิเขตต์
บ้านถ่อน หมู่ที่ ๒

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้าง ๑๔.๒๘ ม. ยาว
๑๙๕.๐๐ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒,๗๘๕ ตร.ม.

1,217,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

63

64
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

๓๔ โครงการปกป้อง
คุ้มครองรักษาที่
สาธารณประโยชน์

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

เพื่อให้การดูแลปกป้อง รังวัดสอบเขตที่ดินที่
คุ้มครองรักษาลาห้วย สาธารณะในเขตเทศบาล
และที่สาธารณประ
ตาบลบ้านผือ
โยชน์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน

35 โครงการขยายเขตท่อ เพื่อให้ประชาชนได้ใน ขยายเขตท่อเมนประปา
ประปาหมู่บา้ น
หมู่บา้ น ได้มีน้าประปา หมู่บา้ น บ้านถ่อน หมู่ ๒
บ้านถ่อน หมู่ ๒
ใช้ไม่ขาดแคลน
(วังเดือนเดือนห้า)

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังริมห้วยยาง
พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
ตลอดสายติดกับถนน
เฉลิมพระเกียรติ
บ้านถ่อน หมู่ ๒

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
50,000

200,000

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.
ยาว ๓๕.๐๐ ม. ลงดิน
ถมคันทาง ๗๐.๐๐ ลบ.
ม. ลงลูกรัง ๓๕.๐๐ ลบ.
ม.

11,000
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๒๕๖๔
(บาท)
50,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
๒๕๖๕
ได้รับ
หลัก
(บาท)
50,000 ลาห้วยและที่
ไม่มีการลุกล้าที่ กองช่าง
สาธารณประโยชน์ สาธารณะ
ไม่มีการลุกล้า
ประโยชน์
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑.จานวนโครงการ
ทางที่บรรจุใน
โครงข่ายความ
รับผิดชอบที่ได้รับ
การปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
หมู่บา้ นมี
น้าประปาใช้ไม่
ขาดแคลน

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง
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๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

37 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
พร้อมเกรดตกแต่ง
ตลอดสาซอยตรงข้าม
ถนนเฉลิมพระเกียรติ
บ้านถ่อน หมู่ ๒

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

ปรับปรุงถนนลูกรังขนาด
กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐
ม.พร้อมลงลูกรัง ๖๐๐
ลบ.ม.

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ถนนข้างอ่าง
เก็บน้าวังเดือนห้า
บ้านถ่อน หมู่ ๒

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๕ ม.
ยาว๑,๑๖๘ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๕,๘๔๐ ตร.ม.

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ถนนข้างอ่าง
เก็บน้าวังเดือนห้า
(ข้างที่ อ.อรุณ)
บ้านถ่อน หมู่ ๒

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๑๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔,๕๕๐ ตร.ม.

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
94,000

๒๕๖๔
(บาท)

3,234,000 3,234,000

2,520,000 2,520,000
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๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง
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๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ซอยข้างประปา
บ้านถ่อน หมู่ ๒

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๔ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๕๒๐ ตร.ม.

41 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนตรงข้าม
สวนลุมพลีวนั
บ้านถ่อน หมู่ ๒

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชุนที่ขยายตัว
มากขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจร (ช่วง
ที๑่ ) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗
ม. ยาว ๘๓ ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๕๘๑ ตร.ม.
(ช่วงที๒่ ) กว้างเฉลี่ย
๘.๕๐ ม.ยาว ๑๑๔ ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๙
ตร.ม.

๔๒ โครงการขุดลอกลา
ห้วยกุด บ้านถ่อน
หมู่ ๒

-เพื่อไม่ให้ตื่นเขิน
สามารถกับเก็บน้าได้
มากขึ้น

ขุดลอกลาห้วยกุด ยาว
๑๖๕ ม. ปากกว้าง
๙ ม. ก้นกว้าง ๔ ม. ลึก
รวม ๒.๕๐ ม. ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า
๑,๘๙๐ ลบ.ม.

ที่

โครงการ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
288,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

645,000

60,000
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60,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

จานวนแหล่งน้าใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับการพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่

กองช่าง

กักเก็บน้าไว้
อุปโภคบริโภค
เพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์
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๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

43 โครงการก่อสร้างราง -ป้องกันและแก้ไข
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู ปัญหาน้าท่วมในเขต
ซอยข้างสาธารณสุข ชุมชน
อาเภอฯ บ้านถ่อน
หมู่ ๒

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้า
คอร. รูปตัวยู ขนาด
๐.๕๘x๐.๖๐ ม. พร้อม
ฝาปิด ยาวรวมสองด้าน
๒๓๐ ม.

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
629,000
629,000

๔๔ โครงการปรับปรุงผิว - เพื่อให้การสัญจรไป ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
จราจรแบบแอสฟัลท์ มาสะดวกและปลอดภัย แอสฟัลท์ติก คอนกรีต
ติกคอนกรีต
- เพื่อรองรับ
กว้าง 6.61 ม.ยาว 381
ถนนบริบาลบูรณะ
การจราจรในเขต
ม.
บ้านถ่อน หมู่ ๒
ชุมชนที่ขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น
45 โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและ
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู แก้ปญ
ั หาน้าท่วมใน
ถนนศรีสงคราม
เขตชุมชน
บ้านผือ หมู่ ๓

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอร. (ข้างศาลเจ้าปู)่
ขนาด ๐.๕๘ x ๐.๖๐ ม.
ยาว ๒๙๒ ม

๗๓๔,๐๐๐

562,000
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562,000

๒๕๖๔
(บาท)

๗๓๔,๐๐๐

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ลดปัญหาน้า
กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง
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๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔๖ โครงการปรับปรุงผิว -เพื่อให้การสัญจรไป ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
จราจรแบบแอสฟัลท์ มาสะดวกและปลอดภัย กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว
ติกคอนกรีต
-เพื่อรองรับการจราจร ๑๕๓ ม. หนา ๐.๐๕ ม.
ถนนศรีโสภณ
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕
บ้านผือ หมู่ ๓
มากยิ่งขึ้น
ตร.ม. (ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต)
47 โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อให้การสัญจรไป
คสล.ซอยหลังศาลเจ้าปู่ มาสะดวกและปลอดภัย
บ้านผือ หมู่ ๓
-เพือ่ รองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
๔ ม. ยาว ๑๐๕ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม.

๔๘ โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้การสัญจรและ
ถนนลูกรังริมห้วยซีด- ขนส่งผลิตภัณฑ์
หนองปลาตอง
การเกษตรสะดวก
บ้านผือ หมู่ ๓

ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิว
จราจร กว้าง ๕ม. ยาว
ประมาณ ๑,๐๐๐ ม.

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
323,000
323,000

๒๕๖๔
(บาท)
323,000

244,000

244,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

200,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง
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๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)
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๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

49 โครงการก่อสร้างท่อ เพื่อป้องกันและ
ระบายน้าทางไปป่าช้า แก้ปญ
ั หาน้าท่วมใน
หน้าบ้านนายแตงแซง เขตชุมชน
สุวรรณแสง บ้านผือ
หมู่ ๓

ก่อสร้างท่อระบายน้า
ขนาด ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๐
ม.

๕๐ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเพิ่มความสะดวก
คสล.รอบบ่อทิ้งขยะ และปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงาน

ก่อสร้างถนน คสล.รอบ
บ่อขยะ กว้าง ๗ ม. ยาว
๔๓๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม.
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๓,๐๔๕ ตร.ม.

51 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ถนนข้างบ่อขยะ
(ไปข้างที่นายยุทธนา
พลประเสริฐ) บ้านผือ
หมู่ ๓

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลูกรังขนาด
ความสะดวกในการ
กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว
คมนาคมและขนส่ง
๒,๖๐๐ ม.
สินค้าทางการเกษตร

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

1,277,000 1,277,000

345,000
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345,000

๒๕๖๔
(บาท)
80,000

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง

การกาจัดขยะ
กองช่าง
เกิดประสิทธิภาพ

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

70
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
396,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๕๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
พร้อมเกรดตกแต่ง
ซอยพนมรัตน์ บ้านผือ
หมู่ ๓

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม
เกรดตกแต่ง กว้าง ๕ ม.
ยาว ๑,๒๐๐ ม. พร้อม
ลงลูกรัง ๑,๒๐๐ ลบ.ม.

53 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรังพร้อม
เกรดตกแต่งตลอดสาย
ถนนข้างลาห้วยซีด
บ้านผือ หมู่ ๓

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

ปรับปรุงถนนลูกรังขนาด
กว้าง ๔ ม. ยาว
๑,๑๐๐ ม.พร้อมลงลูกรัง
๘๘๐ ลบ.ม.

140,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๕๔ โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ถนนศรีสงคราม
บ้านผือ หมู่ ๓

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว
๖๕๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๙๓๐ ตร.ม.

1,649,000 1,649,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง
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71
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

55 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตถนนทางเข้าโรง
ฆ่าสัตว์ บ้านผือ หมู่ ๓

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจร(จาก
ถนนบ้านค้อ-โรงฆ่าสัตว์)
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ ม.
ยาว ๕๒๘ ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓,๑๖๘ ตร.ม.

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยหลังศาลา
ประชาคม บ้านพลับ
หมู่ ๔

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
๔ ม. ยาว ๖๗ ม. หนา
๐.๑๕ รวมพื้นที่ ๒๖๘
ตร.ม.

57 โครงการปรับปรุงถนน -เพื่อให้การสัญจรไป
ลูกรังริมห้วยซีด หมู่ ๔ มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง
๔ ม. ยาว ๑,๘๕๒ ม.
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
๑,๔๘๑.๖๐ ลบ.ม.

ที่

โครงการ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

206,000
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งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
1,330,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

142,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

206,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

72
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕๘ โครงการปรับปรุงผิว -เพื่อให้การสัญจรไป ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
จราจรแบบแอสฟัลท์ มาสะดวกและปลอดภัย กคอนกรีต (ช่วงหน้าศศิ
ติกคอนกรีต ถนนศรี -เพื่อรองรับการจราจร กานต์) กว้าง ๑๑.๕๗ ม.
สะอาด (ช่วงหน้าศศิ ในเขตชุมชนที่ขยายตัว ยาว ๒๕๓ ม. หนา
กานต์) บ้านพลับ
มากยิ่งขึ้น
๐.๐๕ ม. พื้นที่ไม่น้อย
หมู่ ๔
กว่า ๒,๘๒๖ ตร.ม.
(ก่อสร้างแล้วบางช่วง)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
1,217,000 1,217,000

59 โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อให้การสัญจรไป ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง
ลูกรังรอบหนองดินกี่ มาสะดวกและปลอดภัย ๔ ม. ยาว ๔๒๐ ม.
บ้านพลับ หมู่ ๔
-เพือ่ รองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น
๖๐ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและ
ระบายน้าคอร. รูปตัวยู แก้ปญ
ั หาน้าท่วมใน
ถนนศรีสะอาด ซอย๑ เขตชุมชน
บ้านพลับ หมู่ ๔

๒๕๖๔
(บาท)

600,000

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอร. รูปตัวยู จากข้างวัด
บ้านพลับถึงสี่แยกโกดัง
ส.ปราณี ขนาด ๐.๕๘x
๐.๖๐ ม.ยาว 160 ม.
(ด้านทิศตะวันตก)

437,000
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๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
ของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

73
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

61 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังข้างหนองดินกี่
ถึงร่องไผ่ บ้านพลับ
หมู่ ๔

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลูกรังขนาด
การความสะดวกใน
กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๗๐ ม.
การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

๖๒ โครงการถมที่
เพื่อให้มีพื้นที่
สาธารณะฮ้องค้า
สวนสาธารณะ
ถนนศรีสะอาดซอย ๑
บ้านพลับ หมู่ ๔

ถมที่สาธารณะพื้นที่
๒,๑๐๐ ตร.ม.

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ซอยบ้านพลับบ้านผือ(ไปลาห้วยซีด)
บ้านพลับ หมู่ ๔

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๑๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๔๔๐ ตร.ม.

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

212,000

1,405,000
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๒๕๖๔
(บาท)
593,000

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวนโครงการที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้มี
สถานที่ผักผ่อน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

74
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒
งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
425,000
425,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๖๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ซอยนางตุ้ม
พูลชัย บ้านพลับ หมู่ ๔

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๒๐ ตร.ม.

65 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ถนนข้างโรงงาน
ส.ปราณี บ้านพลับ
หมู่ ๔

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว
๓๔๐ พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๐๔๐ ตร.ม.

856,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๖๖ โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ถนนศรีสะอาด
ซอย ๑ บ้านพลับ
หมู่ ๔

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว
๓๖๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๑๙๐ ตร.ม.

919,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

ที่

โครงการ

๒๕๖๑
(บาท)

74

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

75
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
1,120,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

67 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ถนนศรีสะอาด
ซอย ๒ บ้านพลับ
หมู่ ๔

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว
๔๔๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๖๗๐ ตร.ม.

๖๘ โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ถนนศรีสะอาด
ซอย ๓ บ้านพลับ
หมู่ ๔

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๖ ม.ยาว
๑๒๖ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๕๖ ตร.ม.

317,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

69 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ถนนศรีสะอาด
ซอย ๔ บ้านพลับ
หมู่ ๔

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓ ม.ยาว ๘๗
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๖๑ ตร.ม.

113,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

75

76
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗๐ โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตถนนข้างวัดบ้าน
พลับ (ทิศเหนือ)
บ้านพลับ หมู่ ๔

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว
๑๗๓ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๐๓๘ ตร.ม.

71 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ถนนข้างวัดบ้าน
พลับ (ทิศใต้)
บ้านพลับ หมู่ ๔

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว
๕๕๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๓๐๐ ตร.ม.

๗๒ โครงการก่อสร้างราง -ป้องกันและแก้ไข
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู ปัญหาน้าท่วมในเขต
ซอยข้างโกดังส.ปราณี ชุมชน
บ้านพลับ หมู่ ๔

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
435,000

๒๕๖๔
(บาท)

1,385,000 1,385,000 1,385,000

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอร. รูปตัวยู ขนาด
๐.๕๘x๐.๖๐ ม. พร้อม
ฝาปิด ยาว ๕๓ ม.

145,000

76

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑. จานวนเส้นทาง ลดปัญหาน้า
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

77
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
926,000

73 โครงการก่อสร้างถนน
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนบ้านพลับบ้านจันทรารามถึงลา
ห้วยซีด บ้านพลับ
หมู่ ๔

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

ถนนดินซีเมนต์ผิวจราจร
กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๑๐ ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๐๕๐ ตร.ม.

๗๔ โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังซอยข้างบ้าน
อาจารย์สุภาพ ฯ
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิว
จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว
๙๕ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๕๐
ม.

38,900

ก่อสร้างรางระบาย น้า
คอร. รูปตัวยู ขนาด
๐.๕๘x ๐.๖๐ม. ยาว
๒๑๐ ม.

579,000

75 โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและ
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู แก้ปญ
ั หาน้าท่วมใน
หน้าวัดอรัญญิกาวาส เขตชุมชน
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘

77

๒๕๖๔
(บาท)

38,900

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

78
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

ขนาดกว้าง ๐.๕๘ x
๐.๖๐ ม. ยาว ๑๕๒ ม.

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
๒๕๖๕
ได้รับ
หลัก
(บาท)
312,000 ๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๗๖ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าซอยอมร
อุทศิ บ้านศรีสาราญ
หมู่ ๘

เพื่อป้องกันและ
แก้ปญ
ั หาน้าท่วมใน
เขตชุมชน

77 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หลังวัดอรัญญิกาวาส บ้านศรีสาราญ
หมู่ ๘

-เพื่อให้การสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
มาสะดวกและปลอดภัย ๕ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หนา
-เพื่อรองรับการจราจร ๐.๑๕ ม.
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

2,125,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๗๘ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
พร้อมเกรดตกแต่ง
ตลอดสายถนนทาง
หลวงหมายเลข
๒๐๒๑ถึงทางหลวง
หมายเลข๒๐๒๐
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลูกรังขนาด
ความสะดวกในการ
กว้าง ๕ม. ยาว ๙๕๐ ม.
คมนาคมและขนส่ง
พร้อมลงลูกรัง ๙๕๐
สินค้าทางการเกษตร ลบ.ม.

289,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

78

79
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

79 โครงการก่อสร้างราง - เพื่อป้องกันและ
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู แก้ปญ
ั หาน้าท่วมใน
ถนนอรัญญิกาวาส
เขตชุมชน
ตรงข้างโกดังสินทรัพย์
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘

ก่อสร้างรางระบาย น้า
คอร. รูปตัวยู ขนาด
๐.๕๘x ๐.๖๐ม. ยาว
๒๑๐ ม.

๘๐ โครงการก่อสร้างลาน
จอดรถ คสล.ตลาดสด
เทศบาลตาบลบ้านผือ
หมู่ ๘

เพื่อให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การจอดรถ

ก่อสร้างลานจอดรถ
คสล.ตลาดสดเทศบาล
ตาบลบ้านผือ หนา
๐.๑๐ ม.หรือพื้นที่คสล.
ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๗ ตร.ม.

81 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ถนนหน้าวัดอรัญ
ญิกาวาส ถึงทางหลวง
หมายเลข ๒๐๒๐
(ซอยข้างบ้านช่างสมัย)
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘

-เพื่อให้การสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
มาสะดวกและปลอดภัย ๕ ม. ยาว 22 ม. หนา
-เพื่อรองรับการจราจร ๐.๑๕ ม.
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

79

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
579,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

1,062,000

ระดับความพึง
ประชาชนที่ใช้
พอใจของผู้ใช้บริการ บริการตลาดสด
มีสถานที่จอดรถ
เพียงพอ

กองช่าง

57,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจผู้ใช้บริการ

กองช่าง

80
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

๘๒ โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนหน้า
วัดอรัญญิกาวาส
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง
๕.๐๐ ม. ยาว๔๘๐.๐๐
ม.หนา ๐.๐๕ ม. รวม
พื้นที๒่ ,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.

83 โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อให้การสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็ก มาสะดวกและปลอดภัย
ถนนจากทางแยกท่าบ่อ -เพื่อรองรับการจราจร
สาย ๒๐๒๐-ข้างที่นาย ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
โกมินทร์ ฉิมจันทร์อ่อน มากยิ่งขึ้น
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๒๕ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ตร.ม.

๘๔ โครงการปรับปรุงผิว -เพื่อให้การสัญจรไป
จราจรแบบพาราแอส มา สะดวกและ
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
ถนนอรัญญิกาวาส
-เพือ่ รองรับการจราจร
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘ ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจรจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้างเฉลี่ย
๖.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๖๐๐.๐๐ ตร.ม.

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
1,077,000 1,077,000

706,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

706,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

1,511,000 1,511,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

80

81
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
1,332,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

85 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนหลังศูนย์ราชการ
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจรจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้างเฉลี่ย
๖.๒๑ ม. ยาว ๕๑๒ ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๑๗๗.๔๗ ตร.ม.

๘๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ซอยหน้าบ้าน
นายทวี คงไพศาล
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๕ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๒๕ ตร.ม.

457,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ซอยตรงข้าม
โรงเรียนเตรียมอุดมฯ
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๕๘ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๒๙๐ ตร.ม.

1,268,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

81

82
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

๘๘ โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ถนนซอยศรี
สาราญ บ้านศรี
สาราญ
หมู่ ๘
89 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ซอยนราภิบาล
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว
๓๘๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๓๑๐ ตร.ม.

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจร (ช่วงที่
๑) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓
ม. ยาว ๔๓ ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๒๙ ตร.ม.
(ช่วงที่ ๒ )กว้างเฉลี่ย
๔ ม. ยาว ๒๖๙ ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๖ ตร.ม.

๙๐ โครงการก่อสร้างราง - เพื่อป้องกันและ
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู แก้ปญ
ั หาน้าท่วมใน
ซอยสยาม
เขตชุมชน
บ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
969,000
969,000

515,000

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอร. รูปตัวยูขนาด
๐.๓๐×๐.๓๐ ม. ยาว
๕๔ ม.

๒๕๖๔
(บาท)
969,000

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
64,000 ๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

82

กองช่าง

กองช่าง

83
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

91 โครงการปรับปรุงซ่อม เพื่อให้การสัญจรไปมา ปรับปรุงซ้อมแซมทางเท้า
แซมทางเท้า
สะดวก
(ทางทิศใต้ ยาว ๔๔๘ ม.
ถนนชนบทบารุง
และปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐
ทางเท้า (ทิศเหนือ) ยาว
๓๘๗ ม . เป็นกระเบื้อง
พิมพ์ลาย ขนาด ๔๐x
๔๐ม. หนา ๓.๕ ซม.
ยาว ๘๘๐ ม.
๙๒ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้า
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู ปัญหาน้าท่วมในเขต คอร. รูปตัวยู ขนาด
ซอยข้างร้านวีอาร์
ชุมชน
๐.๓๐x๐.๓๐ ม. ยาว
บ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐
๘๗.๐๐ ม.

93 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตถนนข้างร้านวีอาร์
บ้านศรีสะอาด
หมู่ ๑๐

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว
เฉลี่ย ๑๘๖ ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.

83

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
917,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

103,000

๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

317,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

84
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙๔ โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตซอยโชคประเสริฐ
บ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๕๗
ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘
ตร.ม.

95 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ทางเข้าวัดป่าบ้าน
ถ่อน (ฝั่งตะวันออก)
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
๔ ม. ยาว 98 ม. หนา
๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่
๑,๒๘๘ ตร.ม.

๙๖ โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอยข้างประปา
หอถังสูงถึงวังเดือนห้า
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒
(ช่วงต่อ)

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
๕ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หนา
๐.๑๕ รวมพื้นที่ ๒,๗๕๐
ตร.ม.

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

207,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
97,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

207,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

1,492,700 1,492,700

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

84

85
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

97 โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อให้การสัญจรไป
คสล.ซอยขุนทอง
มาสะดวกและปลอดภัย
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒ -เพือ่ รองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
5 ม. ยาว 70 ม. หนา
๐.๑๕ รวมพื้นที่ ๓,๖๐๐
ตร.ม.

๙๘ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและแก้ไข
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู ปัญหาน้าท่วมในเขต
ซอยตะวันแดง
ชุมชน
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอร. รูปตัวยู ขนาด
๐๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว
๓๒๔ ม.

99 โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อให้การสัญจรไป
ลูกรัง หมู่ ๑๒
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรัง (จาก
ริมห้วยคากั้งถึงถนนบ้าน
ถ่อนไปบ้านนาคา)ขนาด
กว้าง ๖ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
182,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริก
ตัวชี้วดั
(KPI)

893,000 ๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
300,000

85

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

กองช่าง

86
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
1,477,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑๐๐ โครงการก่อสร้างราง - เพื่อป้องกันและ
ระบายน้าคอร.รูปตัวยู แก้ปญ
ั หาน้าท่วมใน
จากศาลาประชาคม เขตชุมชน
ส่วนหน้า บ้านถ่อนใหม่
หมู่ ๑๒

ก่อสร้างรางระบาย น้า
คอร.รูปตัวยู ขนาด
๐.๕๘×๐.๖๐ม.ยาว
๕๓๕ ม.

101 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังพร้อมเกรด
ตกแต่ง ถนนลูกรัง
แยกถนนไปบ้านค้อสวนหญ้าโคกช้างไห้
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

ปรับปรุงถนนลูกรังขนาด
กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว
๑๓๐๐.๐๐ ม. พร้อมลง
ลูกรัง ๑,๓๐๐ ลบ.ม.

192,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑๐๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ซอยข้างที่
นายทองใบ บุญศรี
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕๐
ม. หนา ๐.๑๕ ม.รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐
ตร.ม.

812,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

86

87
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ถนนข้างโกดัง
รุ่งชัยบล๊อก
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๗๓ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.รวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๕ ตร.ม.

๑๐๔ โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตถนนหลังชุมสาย
โทรศัพท์ ซอย ๑
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓๗๘ ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๒๖๘ ตร.ม.

105 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตถนนหลังชุมสาย
โทรศัพท์ ซอย 2
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว
๒๗๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๖๒๐ ตร.ม.

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

952,000

87

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
1,587,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

952,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

680,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

88
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
1,511,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑๐๖ โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตถนนหลังชุมสาย
โทรศัพท์ ซอย 3
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว
๖๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๖๐๐ ตร.ม.

107 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตถนนหลังชุมสาย
โทรศัพท์ ซอย 4
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย ๖ ม.ยาว
๗๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔,๒๐๐ ตร.ม.

2,200,000

๑. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑๐๘ โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อให้การสัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็ก มาสะดวกและปลอดภัย
ถนนเฉลิมพระเกียรติ -เพือ่ รองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๗ เมตร
ยาว 104 ม. หนา
๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔,๓๖๘ ตร.ม.

373,000

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง
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๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

109 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลภายในเขต
เทศบาล

เพื่อให้ประชาชนในเขต ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เทศบาลได้มีน้าอุปโภค Ø ๕” และ Ø ๖”
และบริโภค เพาะปลูก จานวน ๒ บ่อ
และเลี้ยงสัตว์

๑๑๐ โครงการล้อมรั้วลวด
หนามบริเวณพื้นที่
สาธารณประโยชน์

-เพื่อรักษาดูแลพื้นที่
สาธารณประโยชน์
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

ล้อมรั้วลวดหนาม
บริเวณพื้นที่
สาธารณประโยชน์

111 โครงการล้อมรั้วสนาม เพื่อให้การบริหาร
กีฬาเทศบาล
จัดการการใช้สถานที่
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ล้อมรั้วสนามกีฬา ขนาด
750 ม. X 3,000 ม.

๑๑๒ อุดหนุนการประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อขยายเขตและวาง สาหรับการอุปโภค
ท่อเมนน้าประปาใน บริโภคอย่างทั่วถึง
เขตเทศบาล

ขยายเขตและวางท่อเมน
น้าประปาในเขตเทศบาล

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
150,000

๒๕๖๔
(บาท)

300,000

๑.พื้นที่สาธารณ
ประโยชน์ไม่มีการ
ลุกล้า
๒.ระดับความพึง
พอใจของประชาชน
2,250,000

๓๐๐,๐๐๐
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๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
จานวนแหล่งน้าใน ประชาชนในเขต กองช่าง
พื้นที่รับผิดชอบ
เทศบาลได้มีน้า
ได้รับการพัฒนาให้ อุปโภคบริโภค
ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๓๐๐,๐๐๐

พื้นที่สารธารณ
ประโยชน์ได้รับ
การรักษาไม่ให้
เกิดความ
เสียหายและ
เกิดการลุกล้า
จากบุคคล
เพื่อให้การบริหาร ป้องกันความ
จัดการการใช้
เสียหายที่จะ
สถานที่เป็นไปด้วย เกิดกับ
ความเรียบร้อย
ทรัพย์สินของ
เทศบาล
๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ใช้
น้าประปาในพื้นที่
เทศบาล

ประชาชนมี
น้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

113 โครงการก่อสร้างหอ
ประปาถังสูง ตั้งที่ปา่
ช้าบ้านผือ

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนหมู่ ๒, หมู่ ๓
และ หมู่ ๑๒ได้มี
ประปาใช้ร่วมกัน

เพื่อก่อสร้างประปาหอ
ถังสูง(ขนาดกลาง–ขนาด
ใหญ่) ขนาด ๑๐ ลบ.ม.

๑๑๔ โครงการก่อสร้าง
ห้องน้าตลาดสด

-เพื่อให้ถูกต้องตาม
หลักมาตรฐานด้าน
สุขภิบาลสิ่งแวดล้อม
(environmental
health) ตาม พรบ.
การสาธารณสุข พ.ศ.
2535

ก่อสร้างห้องน้าตลาดสด

๕๐๐,๐๐๐

500,000

ระดับความพึง
ห้องน้าตลาดมี
พอใจของผู้ใช้บริการ มาตรฐานไม่
เป็นแหล่งแพร่
กระจ่ายโรคติด่อ

กองช่าง

115 โครงการเปลี่ยน
หลังคาอาคาร
สานักงาน

-เพื่อปรับปรุง/เปลี่ยน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม/
หลังคาอาคาร
เปลี่ยนหลังคาสานักงาน

๔๐๐,๐๐๐

400,000

จานวนอาคารที่
อาคารมีสภาพ
ได้รับการปรับปรุง/ แข็งแรงขึน้
ซ่อมแซม

กองช่าง

73,898,200

17,669,200

รวม ๑15 โครงการ

-

32,748,600

90

ร้อยละของผู้ใช้
น้าประปาในพื้นที่
เทศบาล

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนในหมู่ กองช่าง
บ้านมี
น้าประปาใช้ไม่
ขาดแคลน

4,330,000
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1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.4 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑ โครงการก่อสร้างฝายน้า เพื่อให้ประชาชนในเขต
ล้น คสล. พร้อมสะพาน เทศบาลได้มีน้าอุปโภค
ข้าม บ้านผือ หมู่ ๓
และบริโภค ไว้
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ก่อสร้างฝายน้าล้น คสล.
พร้อมสะพานข้าม สัน
ฝายสูง ๒ ม. ความกว้าง
สันฝาย ๑๔ ม.

๒ โครงการขุดสระหลวง -เพื่อให้มีพื้นที่ในการ ขุดลอกพร้อมปรับปรุงภูมิ
(หลังบ้านนายคาเภาฯ) ก่อสร้างสวนสาธารณะ ทัศน์สระหลวง กว้าง ๒๒
บ้านผือ หมู่ ๓
-เพือ่ พัฒนาพื้นที่ที่ไม่ ม. ยาว ๓๔ ม. ลึก ๔ ม.
ใช้ ประโยชน์ให้
ประชาชนใช้ร่วมกัน

๓ โครงการขุดลอกลา
เพื่อไม่ให้ตื้นเขิน กัก
ห้วยกอเพาะ บ้านพลับ เก็บน้าได้มากขึ้น
หมู่ ๔

งบประมาณ
2563
(บาท)
๖๑๑,๐๐๐

2564
(บาท)

๔๗๕,๐๐๐

ขุดลอกลาห้วยยาว ๒๘๕
ม.

๖๐,๐๐๐
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2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนแหล่งน้า ประชาชนใน
กองช่าง
ในพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่มีน้าใช้
ได้รับการพัฒนาให้ อุปโภคและทา
ใช้ประโยชน์อย่าง การเกษตร
เต็มศักยภาพ
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑.จานวนโครงการ ประชาชนมีพื้นที่
ที่บรรจุในโครงข่าย สาธารณะใช้
ความรับผิดชอบที่ ร่วมกันมากขึน้
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑.จานวนแหล่งน้า
ในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับการพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้าใช้
อุปโภคและทา
การเกษตร
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แบบ ผ.02

1.4 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔ โครงการขุดลอกลา
ห้วยน้อย ที่นายาย
สมโภชน์ ปันนา ลา
ห้วยน้อย-โศกบักแก้ว
บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘

เพื่อไม่ให้ตื้นเขิน กัก
เก็บ น้าได้มากขึ้น

ขุดลอกลาห้วยน้อยความ
ยาวของลาห้วย ๔๕๐ ม.
ห้วยกว้าง ๕ ม.รวมลึก
ทั้งหมด ๒.๕๐ม.

๕ โครงการขุดลอกลา
ห้วยถ่อนบ้านถ่อน
หมู่ ๑๒

เพื่อกักเก็บน้า

ขุดลอกห้วยถ่อน กว้าง ๘
ม. ลึก ๓ ม. ลาดเอียง
๑:๑ ยาว ๕๐๐ ม.

รวม 5 โครงการ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๖๕,๐๐๐

2562
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนแหล่งน้า ประชาชนใน
กองช่าง
ในพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่มีน้าใช้
ได้รับการพัฒนาให้ อุปโภคและทา
ใช้ประโยชน์อย่าง การเกษตร
เต็มศักยภาพ
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)

๑๒๓,๓๐๐

-

-
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1,274,300

จานวนแหล่งน้าใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับการพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ
60,000

-

กักเก็บน้าไว้
อุปโภคบริโภค
เพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 6
การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ ๕
ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
แบบ ผ.02
2.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการจัดทาสื่อ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์เทศบาล ข่าวสาร ผล
ตาบลบ้านผือ
ดาเนินงาน/ กิจกรรม
ของเทศบาลให้
หน่วยงานและ
ประชาชนได้รับทราบ

จัดทาวารสาร รายงาน
กิจการเทศบาล จัดคู่มือ
แผ่นพับ ใบปลิว ซีดี วีดี
ทัศน์และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
(เว็บไซต์ ทต.บ้านผือ)

๒ โครงการศูนย์ข้อมูล
เพื่อเป็นศูนย์การให้
ข่าวสารและสารสนเทศ บริการด้านข้อมูล
เทศบาลตาบลบ้านผือ ข่าวสาร และ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/ผลงาน
เทศบาล

- จัดสถานที่ไว้บริการ
ประชาชน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
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๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐ จานวนหน่วยงาน ประชาชนและ
กอง
ประชาชนที่ได้รับ หน่วยงานต่าง ๆ วิชาการฯ
ทราบข้อมูลข่าวสาร ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
การให้บริการ
กอง
พอใจของผู้ใช้บริการ ประชาชนที่มี
วิชาการฯ
ประสิทธิภาพและ

94
แบบ ผ.02

2.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

๓ โครงการก่อสร้างหอ เพื่อให้ประกาศข้อมูล
กระจายข่าว ชุมชนศรี ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
สะอาด หมู่ ๑๐

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
จานวน ๑ แห่ง

๔ โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายเทศบาล เสียงตามสายให้มี
ตาบลบ้านผือ
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายขตเทศบาล
ตาบลบ้านผือ พร้อมชุด
เครื่องส่งสัญญาณ

60,000

60,000

เพื่อใช้ในการประกอบ สนับสนุนงบ ฯในการจัด
พิธี งานรัฐพิธตี ่าง ๆ
รัฐพิธตี ่างๆ
งานพระราชพิธี

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

490,000

340,000

280,000

๕ อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอตาม
โครงการอุดหนุนงาน
รัฐพิธี
รวม 5 โครงการ

-
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2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
จานวนครั้งที่มีการ ประชาชนได้รับ
กอง
เผยแพร่ประชา
ทราบกิจกรรม
วิชาการฯ
สัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ
ข่าวสาร
เทศบาล
ตัวชี้วดั
(KPI)

ร้อยละของผู้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร

ระบบเสียงตาม
กอง
สายใช้งานได้อย่าง วิชาการฯ
มีประสิทธิภาพ
และประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

๓๐,๐๐๐ การจัดงาน
มีงบประมาณ
สานักปลัด
ประเพณีที่เทศบาล เพียงพอในการ
ได้ร่วมจัด
จัดงานรัฐพิธตี ่างๆ
280,000
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนน

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้มีความรู้
ในการใช้รถใช้ถนน

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล
ต่าง ๆอบรมให้ความรู้ฯลฯ

2 โครงการการจัด
ระเบียบการจราจร
บริเวณด้านหน้าตลาด
สดเทศบาล

เพื่อบริการและอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาตลาดสด
เทศบาลได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนผู้มาใช้บริการ
ตลาดสดเทศบาล เช่น
เจ้าหน้าที่เทศบาลเป็น
อาสาสมัครจราจรช่วย
เจ้าหน้าที่ตารวจจัด
ระเบียบการจอด
ยานพาหนะ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

95

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
๓๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ จานวนผู้มาใช้
บริการตลาดสด
เทศบาล

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
เด็ก เยาวชน
สานักปลัด
ประชาชน ใช้รถ
ใช้ถนนได้อย่าง
ถูกต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎจราจร
และมาตรการ
ต่าง ๆ
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

สานักปลัด

96
แบบ ผ.02

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

3 โครงการจัดระเบียบ
ทางเท้า/รวมทั้งจัด
ระเบียบการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะในเขต
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออานวยความ
สะดวกความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชน สร้าง
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยให้แก่
บ้านเมือง

ประชาชนผู้สัญจรและ
จาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะในเขต
เทศบาล เช่น เจ้าหน้าที่
เทศกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
เทศกิจออกตรวจความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยทาง
เท้าในเขตเทศบาล,จับกุม
ผู้กระทาความผิด พ.ร.บ. ,
ทาสี/ตีเส้นจราจร

4 อุดหนุนที่ทาการ
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปกครองอาเภอ ตาม ปัญหายาเสพติด
โครงการสนับสนุนการ
อานวยการ ศพส.อ.
บ้านผือ เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอ ตามโครงการ
สนับสนุนการอานวยการ
ศพส.อ.บ้านผือ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
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๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
๒๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๒๐,๐๐๐ จานวนประชาชน
ผู้สัญจรไปมา

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมที่
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วม

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
บ้านเมืองมีความ สานักปลัด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

แก้ไขปัญหาและ สานักปลัด
ลดจานวนผู้ติดยา
เสพติด

97
แบบ ผ.02

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
ปัญหายาเสพติดใน
เสพติดจังหวัดอุดรธานี พื้นที่ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับที่ทาการปกครอง
อาเภอบ้านผือเพื่อให้
หมู่บา้ น/ชุมชนเป้าหมาย
เป็นพื้นที่สีขาว หยุดยั้ง
ปัญหายาเสพติดอย่าง
ยั่งยืนบ้าน ๙ ชุมชน

6 อุดหนุนสถานี
รักษาความปลอดภัย
ตารวจภูธรบ้านผือ(การ ประชาชนในเขต
จัดสายตรวจเพื่อ
เทศบาล
ปราบปราม
อาชญากรรม)

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับสถานีตารวจภูธร
บ้านผือ เพื่อจัดสายตรวจ
ตราความสงบ เรียบร้อย
และความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

รวม 6 โครงการ

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

2561
(บาท)

-

2564
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

150,000

150,000

150,000
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หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
ประชาชนมีความ สานักปลัด
พอใจของผู้เข้าร่วม เข้าใจในการ
โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมที่
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วม

150,000

ประชาชนมีความ สานักปลัด
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
2.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

๑ โครงการส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๒๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
ผู้ปกครองและ
กอง
พอใจของผู้เข้า ร่วม เด็กเล็กของศูนย์ การศึกษา
โครงการ
พัฒนาเด็กเล็กได้
ร่วมกิจกรรมใน
วันสาคัญ
ตัวชี้วดั
(KPI)

-เพื่อให้เด็กได้ระลึกถึง
คุณพ่อแม่และคุณครู
-เพื่อลดความกังวล
ของเด็ก

ผู้ปกครองและนักเรียนได้
ร่วมกิจกรรมวันพ่อ,วันแม่
,ปฐมนิเทศ,ไหว้ครู, วัน
สาคัญทางพุทธศาสนา
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

๒ โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวน
แห่งชาติ
ได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทางที่
ถูกต้อง

จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้
เด็กในเขตอาเภอบ้านผือ
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
อัธยาศัย

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๓ โครงการก่อสร้างศาลา เพื่อความสะดวกใน
ที่พกั สาหรับผู้ปกครอง การรับ-ส่ง เด็กเล็ก
ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์

เพื่อความสะดวกในการ
รับ-ส่ง เด็กเล็กของ
ผู้ปกครอง

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

ร้อยละความพึง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
พอใจของผู้ปกครอง เล็กมีมาตรฐาน

กอง
การศึกษา

๔ โครงการต่อเติมห้อง เพื่อให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เพื่อจัดเก็บวัสดุงานบ้าน
เก็บของ สาหรับ ศพด. เล็กมีคุณภาพตาม
งานครัวให้เป็นระเบียบ
ศรีสะอาด
มาตรฐาน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ผลการปฏิบตั ิ งาน ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
ที่มีประสิทธิ ภาพ เล็กมีมาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น

กอง
การศึกษา
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๑๕๐,๐๐๐ ความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน

เด็กและเยาวชน
กล้าแสดงออก
และได้รับโอกาส
ที่ดี

กอง
การศึกษา

99
แบบ ผ.02

2.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕ โครงการเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อาหารกลางวันสาหรับ ได้รบั โภชนาการสมวัย
ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์ในเขต
เทศบาล

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๗๘๔,๐๐๐
๗๘๔,๐๐๐

2564
(บาท)
๗๘๔,๐๐๐

2565
(บาท)
๗๘๔,๐๐๐ พัฒนาการที่ดีของ
เด็กเล็กในเขต
เทศบาล

๒๙๕,๙๖๐

๒๙๕,๙๖๐

๒๙๕,๙๖๐

๒๙๕,๙๖๐ พัฒนาการที่ดีของ
เด็กเล็กในเขต
เทศบาล

๖ โครงการเงินอุดหนุน เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
อาหารเสริม(นม)
สารอาหาร
สาหรับศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์
ในเขตเทศบาล

-เด็กและนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
-โรงเรียนบริบาล
-โรงเรียนอนุบาล

๗ โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้อาคารสถานที่
ศพด.
และทรัพย์สินมีความ
ปลอดภัยเป็นไปตาม
มาตรฐาน

ติดตั้งเหล็กดัดประตู
หน้าต่าง กันห้องเรียน
ติดผ้าม่าน มุ้งลาด

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๘ โครงการปรับปรุงภูมิ เพื่อ ศพด.มีภมู ิทศั น์ที่
ทัศน์ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สวยงาม และเป็นไป
ทั้ง 2 ศุนย์
ตามมาตรฐาน

-ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
-จัดทาสวนหย่อม

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

99

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
เด็ก ได้รับ
กอง
อาหารกลางวัน การศึกษา
ครบถ้วนและถูก
หลักโภชนาการ
เด็กได้รับอาหาร
เสริม(นม)เพื่อ
สุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์

กอง
การศึกษา

ทรัพย์สินมีความ ทรัพย์สินมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย

กอง
การศึกษา

๑๐,๐๐๐ ภูมิทศั น์ในการ
ศพด.มีภมู ิทศั น์ที่
กอง
จัดการเรียนการสอน สวยงามเหมาะ การศึกษา
แก่การเรียนรู้

100
แบบ ผ.02

2.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙ โครงการศึกษาดูงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ต้นแบบ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ คณะกรรมการบริหาร
ประสบการณ์ให้แก่
ศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่กอง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
การศึกษาและผู้ดูแลเด็ก
เล็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กทั้ง ๒ ศูนย์

๑๐ โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก

เพื่อพัฒนา ผดด.ให้มี
ทักษะและเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนให้ได้
มาตรฐาน

ผู้ดูแลเด็กในสังกัดเทศบาล

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๑๖,๐๐๐

100

งบประมาณ
2563
(บาท)
๑๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๑๐,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
คณะกรรมการ
กอง
พอใจของผู้เข้าร่วม บริหารศูนย์ฯ
การศึกษา
โครงการ
เจ้าหน้าที่และ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก มี
วิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กมากขึ้น
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑๖,๐๐๐ การพัฒนาศูนย์เด็ก ผู้ดูแลเด็กของ
ฯเปลี่ยนแปลงไป เทศบาลเป็น
ในทางที่ดีขึ้น
บุคลากรที่มี
คุณภาพและ
พัฒนาตนเองอยู่
เสมอ

กอง
การศึกษา

101
แบบ ผ.02

2.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๑ โครงการศึกษาดูงาน
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลบ้านผือ

เพื่อเสริมสร้าง
คณะบริหารสภาเด็กและ
ประสบการณ์เรียนรู้ เยาวชนเทศบาลตาบล
แลกเปลี่ยนการบริหาร บ้านผือ
สภาเด็กและเยาวชน

๑๒ โครงการจัดกิจกรรม
ค่ายเยาวชน

เพื่อส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้
ความสามรถ และ
ทางานเป็นทีม

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลบ้านผือ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๕๐,๐๐๐

101

งบประมาณ
2563
(บาท)
๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๕๐,๐๐๐ การบริหารสภาเด็ก คณะกรรมการ
กอง
และเยาวชนมีปะ สภาเด็กและ
การศึกษา
สิทธิภาพ
เยาวชนเทศบาล
ตาบลบ้านผือ
เกิดแนวคิดใหม่ๆ
ในการบริหาร
สภาเด็กและ
เยาวชน
ตัวชี้วดั
(KPI)

๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
เด็กและเยาวชน
กอง
พอใจของผู้เข่าร่วม ในเขตเทศบาล การศึกษา
โครงการ
ตาบลบ้านผือ ได้
มีความรู้ ความ
สารถ มีความ
สามัคคี สามารถ
นาความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวัน

102
แบบ ผ.02

2.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๓ โครงการกิจกรรม
เยาวชนสัมพันธ์ เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปลุกจิตสานึก ให้
เด็กและเยาวชนในเขต
ความรู้ ความเข้าใจ
เทศบาลตาบลบ้านผือ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ได้มีความรู้

๑๔ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนค่า
จัดการรียนการสอน
และค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทั้ง
2 ศูนย์
-ค่าจัดการเรียนการสอน
-ค่าหนังสือเรียน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๕๐,๐๐๐

2565
(บาท)

340,000

340,000

340,000 พัฒนาการที่ดีของ
เด็กเล็ก

102

340,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ร้อยละความพึง
เด็กและเยาวชน
กอง
พอใจของผู้เข่าร่วม ในเขตเทศบาล การศึกษา
โครงการ
ตาบลบ้านผือ ได้
เข้าใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และนาไปปรับ
ใช้ให้เกิด
ประโยชน์
ตัวชี้วดั
(KPI)

เด็กเล็กมีการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถที่
ดีขึ้น

กอง
การศึกษา

103
แบบ ผ.02

2.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๕ โครงการเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
-โรงเรียนบริบาลภูมิเขต์
อาหารกลางวันสาหรับ ได้รบั โภชนาการสมวัย -โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ
โรงเรียนบริบาลภูมิเขต์
พิทยาภูมิ
และโรงเรียนอนุบาล
บ้านผือพิทยาภูมิ

๑๖ โครงการเงินอุดหนุน
อาหารเสริม(นม)
สาหรับโรงเรียน
บริบาลภูมิเขต์และ
โรงเรียนอนุบาลบ้าน
ผือพิทยาภูมิ

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
สารอาหาร

-โรงเรียนบริบาลภูมิเขต์
-โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ
พิทยาภูมิ

๑๗ โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนสาหรับ
เด็กเล็ก

เพื่อให้ครูผลิตสื่อการ
เรียนการสอนที่
หลากหลาย

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทั้ง ๒
ศูนย์

2561
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชี้วดั
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๙๐๘,๐๐๐ ๕,๙๐๘,๐๐๐ ๕,๙๐๘,๐๐๐ ๕,๙๐๘,๐๐๐ พัฒนาการที่ดีของ
นักเรียน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
นักเรียนสังกัด
กอง
สถานศึกษาใน
การศึกษา
เขตเทศบาล
ได้รับอาหาร
กลางวัน
ครบถ้วนและถูก
หลักโภชนาการ

๒,๘๙๙,๓๕๑ ๒,๘๙๙,๓๕๑ ๒,๘๙๙,๓๕๑ ๒,๘๙๙,๓๕๑ พัฒนาการที่ดีของ
นักเรียนในเข
เทศบาล

นักเรียนใน
กอง
สถานศึกษาใน
การศึกษา
เขตเทศบาล
ได้รับอาหารเสริม
(นม)เพื่อสุขภาพ
ที่แข็งแรงสมบูรณ์

๑๐,๐๐๐

103

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ พัฒนาการที่ดีของ
เด็กเล็ก

เด็กมีพฒ
ั นาการ
ที่ดีและความคิด
ริเริ่ม

กอง
การศึกษา

104
แบบ ผ.02

2.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๕,๐๐๐

2564
(บาท)
๕,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๕,๐๐๐ ร้อยละความพึง
ผู้ปกครองเข้าใจ
กอง
พอใจของผู้ปกครอง ระเบียบ ข้อตกลง การศึกษา
และความสัมพันธ์
อันดีกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑๘ โครงการประชุม
ผู้ปกครอง

-เพื่อให้ผู้ปกครองและ ผู้ปกครองและเด็กใน
เด็ก ได้เข้าใจระเบียบ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทั้ง ๒
ข้อตกลง ตลอดจน
ศูนย์
แนวทางการปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ
-เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน

๑๙ โครงการครูเยี่ยมบ้าน
ประสานผู้ปกครอง

เพื่อสร้างความผูกพัน
และรับทราบปัญหา
เกี่ยวกับเด็กเล็กและ
การให้บริการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาล

ครูออกเยี่ยมเด็กนักเรียน
เพื่อทราบถึงความเป็นอยู่
และปัญหาของเด็กแต่ล่ะ
คน

๐

๐

๐

๐ จานวนครั้งที่จัด
ผู้ปกครองเกิด
กิจกรรม/โครงการ ความอบอุ่นและ
มีความสัมพันธ์
อันดีกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

๒๐ โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมป้องกัน
อัคคีภยั และซ้อมแผน
ดับเพลิง

-เพื่อให้เด็กและครู
ผู้ปกครองและเด็กใน
ผู้ดูแลเด็กมีส่วนร่วมใน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทั้ง ๒
การระงับอัคคีภยั
ศูนย์
-เพื่อให้เด็กและครู
ผู้ดูแลเด็กนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันในการ
ป้องกันตัวเองใน
ชีวติ ประจาวัน

๐

๐

๐

๐ ร้อยละความพึง
ผู้ปกครองเข้าใจ
กอง
พอใจของผู้ปกครอง ระเบียบ ข้อตกลง การศึกษา
และความสัมพันธ์
อันดีกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
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กอง
การศึกษา

105
แบบ ผ.02

2.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒๑ โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
ประจาปีของเด็ก
การตรวจสุขภาพ

รวม 21 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๐
๐

2561
(บาท)

เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทั้ง ๒ ศูนย์

-

10,343,311

105

10,723,311

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๐ สุขภาพและ
เด็กเล็กมีสุขภาพ
กอง
ร่างกายของเด็กใน ร่างกายที่ดี
การศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทั้ง ๒ ศูนย์
ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
๐

10,723,311

10,563,311

106
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

๑ โครงการอนามัยเจริญ
พันธุ์ (โครงการควบคุม
และป้องกันโรคเอดส์
ในกลุ่มเสี่ยง)

วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ภายในเขต
เทศบาล

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคเอดส์
ให้แก่ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

๒ โครงการควบคุมและ เพื่อป้องกันและควบคุม -ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกภายใน กาจัดยุงลาย
เขตเทศบาล
-ฉีดพ่นยุงลายตามชุมชน
ต่างๆภายในเขตเทศบาล
ทั้ง ๙ ชุมชน
๓ โครงการอบรมด้าน
สาธารณสุขป้องกัน
และควบคุมโรค

เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับประชาชน
ด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรค

-จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการควบคุมและ
ป้องกันโรคแก่แกนนา
ชุมชน เช่น อสม.
ประธานชุมชน เป็นต้น

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
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หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๕๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรม/ ประชาชนมี
กอง
โครงการที่เปิด
ความรู้ความ
สาธารณสุข
โอกาสให้ประชาชน เข้าใจสามารถ
ฯ
มีส่วนร่วม
ป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑๐๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรมที่ ประชาชน
กอง
เปิดโอกาสให้
ปลอดภัยจากโรค สาธารณสุข
ประชาชนมีส่วนร่วม ไข้เลือดออก
ฯ

๕๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรมที่ ประชาชนมี
เปิดโอกาสให้
ความรู้ในการ
ประชาชนมีส่วนร่วม ป้องกันและ
ควบคุมโรค

กอง
สาธารณสุข
ฯ

107
แบบ ผ.02

2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรมที่ ผู้ประกอบการ
กอง
เปิดโอกาสให้
มีความรู้และได้ สาธารณสุข
ประชาชนมีส่วนร่วม บริโภคอาหารที่
ฯ
สะอาดปลอดภัย
ตัวชี้วดั
(KPI)

๔ โครงการอบรม
ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคตามโครงการ
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย

เพื่อให้ผู้บริโภคได้
-อบรมผู้ประกอบการ
บริโภคอาหารที่สะอาด ร้านอาหารและร้านแผง
ปลอดภัย
ลอยภายในเขตเทศบาล

๕ โครงการสร้างสุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุภายใน -อบรมให้ความรู้ด้านการ
เขตเทศบาลมีสุขภาพ ดูแลสุขภาพอนามัย เช่น
แข็งแรง
สุขภาพช่องปาก
สุขภาพจิตและสุขภาพ
กาย เป็นต้น

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรม/
โครงการที่เปิด
โอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วม

ผู้สูงอายุภายใน
กอง
เขตเทศบาลมี
สาธารณสุข
สุขภาพแข็งแรง
ฯ
ทั้งกายและจิตใจ

๖ โครงการอบรมด้าน
สาธารณสุข (ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ)

เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่ประชาชน
ในงานด้านส่งเสริม
สุขภาพ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรม/
โครงการที่เปิด
โอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วม

ประชาชนมี
ความรู้ในด้าน
การส่งเสริม
สุขภาพ

-อบรมให้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุ
-จัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น ออก
กาลังกายลาไม้พอง เป็น
ต้น
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กอง
สาธารณสุข
ฯ

108
แบบ ผ.02

2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๕๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๕๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรม/ ตลาดสดเทศบาล
กอง
โครงการทีเปิด
เป็นตลาดสดน่า สาธารณสุข
โอกาสให้ประชาชน ซื้อ
ฯ
ได้มีส่วนร่วม
ตัวชี้วดั
(KPI)

๗ โครงการตลาดสดน่าซื้อ เพื่อให้ตลาดสด
เทศบาลเป็นตลาดสด
น่าซื้อ

-อบรมผู้ประกอบการ
ภายในตลาดสดเทศบาล
-จัดกิจกรรม Big
Cleaning Day เดือนละ
๑ ครั้ง

๘ โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ผู้สูงอายุ
สุขภาพแข็งแรง อายุ
ยืนยาว

-จัดกิจกรรมอบรมและ
ตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล เช่น
ตรวจสุขภาพในช่องปาก
ตรวจวัดสายตาประกอบ
แว่น เป็นต้น

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรม/ ผู้สูงอายุมี
โครงการทีเปิด
สุขภาพแข็งแรง
โอกาสให้ประชาชน อายุยืนยาว
ได้มีส่วนร่วม

กอง
สาธารณสุข
ฯ

๙ โครงการควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของ
โรคที่เกิดขึ้นใหม่อย่าง
เฉียบพลัน

-จัดอบรมกลุ่มแกนนา
เช่น อสม.เพื่อศึกษา
แนวทาง วิธปี อ้ งกันโรค
ระบาดตามช่วงระยะเวลา
ขณะนั้น

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรม/
โครงการที่เปิด
โอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วม

กอง
สาธารณสุข
ฯ

เพื่อเป็นการป้องกัน
และควบคุมโรคระบาด
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านผือ
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ประชาชนมี
ความรู้ในด้าน
การส่งเสริม
สุขภาพ

109
แบบ ผ.02

2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

๑๐ โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขและแมวได้รับการ
สุนัขบ้าที่จะเกิดขึ้นกับ ขึน้ ทะเบียนและปลอด
สัตว์ และประชากรใน จากโรคพิษสุนัขบ้า
เขตเทศบาลบ้านผือ

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

10,000

10,000

610,000

610,000

๑๑ โครงการสารวจข้อมูล เพื่อสารวจข้อมูล
สุนัขและแมวได้รับการ
จานวนสัตว์และขึ้น
จานวนสัตว์ในเขต
ขึน้ ทะเบียนและปลอด
ทะเบียนจานวนสัตว์ เทศบาลตาบลบ้านผือ จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า

รวม 11 โครงการ

-

600,000
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หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
50,000 ร้อยละของจานวน สืบสานพระราช
กอง
ประชากรสุนัขและ ปณิธาน/
สาธารณสุข
แมวได้รับการขึ้น พระราชดาริ
ฯ
ทะเบียน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
และประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตัวชี้วดั
(KPI)

10,000 ร้อยละของจานวน
ประชากรสุนัขและ
แมวได้รับการขึ้น
ทะเบียน

610,000

สืบสานพระราช
กอง
ปณิธาน/
สาธารณสุข
พระราชดาริ
ฯ
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
และประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

110
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๕๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจและ เด็กเยาวชน
สานักปลัด
ความคิดเห็น
นักเรียน นักศึกษา
ข้อเสนอแนะของ และประชาชนมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ ความรู้ความ
เข้าใจสามาร
ถ่ายทอดความรู้ที่
ได้รับให้กับผู้อื่น
และทาให้ผู้เกี่ยว
ข้องกับยาเสพ
ติดลดลง
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑ โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

เพื่อรณรงค์ปอ้ งกัน
เยาวชน นักเรียน
นักศึกษาและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ
ป้องกันและแก้ไข
เกี่ยวกับยาเสพติดและ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้
ดาเนินการฯลฯ เช่น
-เดินรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด
-อบรมให้ความรู้
-จัดทาป้ายรณรงค์ฯลฯ

๒ โครงการจัดสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์
สาหรับผู้ด้อยโอกาส

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสวัสดิการ

สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสวัสดิการ

กอง
สวัสดิการ

สนับสนุนวัสดุในการ
ก่อสร้างซ่อมแซมด้านที่
อยู่อาศัย

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึ้นในด้านที่อยู่
อาศัย

กอง
สวัสดิการ

เพื่อยกระดับคุณภาพ ฝึกอบรมแนะแนวอาชีพ
ชีวติ ของผู้พกิ ารให้ดีขึ้น สิทธิประโยชน์ให้กับผู้
พิการ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้พกิ ารเกิดแรง
บัลดาลใจ กล้า
ออกสู่สังคม

กอง
สวัสดิการ

๓ โครงการบ้านท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือ
ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้ ประชาชนที่ประสบ
องค์ราชัน-ราชินี
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
๔ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้
พิการในเขตเทศบาล
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111
แบบ ผ.02

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๕๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๕๐,๐๐๐ จานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

๓๐๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรมที่ ผู้สูงอายุมี
เปิดโอกาสให้
สุขภาพจิต ที่ดี
ประชาชนมีส่วนร่วม

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนมี
กอง
แหล่งอาหาร
สวัสดิการ
เพิ่มขึ้น

๕ โครงการจัดหาพันธุ์
สัตว์น้าสู่แหล่งน้า

เพื่อเพิ่มขยายพันธุส์ ัตว์ แหล่งน้าในเขตเทศบาล
น้า
เพิ่มขึน้

๖ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ดี

ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๗ โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
และสองฝั่งถนนในเขต
เทศบาล

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ จานวนครั้งต่อปีที่มี มีจานวนพื้นที่สี
การจัดกิจกรรม
เขียวเพิ่มมากขึ้น

กอง
สวัสดิการ

๘ โครงการฝึกอาชีพแก่
ผู้สูงอายุฯ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้
ช่วงเวลาให้เกิด
ประโยชน์ในการ
รวมกลุ่มของผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้า
ร่วมโครงการ

กอง
สวัสดิการ
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กลุ่มผู้สูงอายุได้
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
และมีรายได้

กอง
สวัสดิการ

112
แบบ ผ.02

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

๙ โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ภายในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ อสม.
ดาเนินงานด้านต่างๆ
เช่น แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข การ
จัดบริการสาธารณสุข
เบื้อง ต้น ใน ศสมช.
และพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการจัดบริการด้าน
สุขภาพภายใต้แผนการ
ดาเนินงานของ อสม.

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๖๗,๕๐๐
๖๗,๕๐๐
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2564
(บาท)
๖๗,๕๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๖๗,๕๐๐ ร้อยละของจานวน อสม.สามารถ
กอง
ผู้เข้าร่วมโครงการ ดาเนินการด้าน สาธารณสุข
ต่างๆ เช่น แก้ไข
ฯ
ปัญหาสาธารณสุข
การจัดบริการ
สุขภาพเบื้องต้น
ใน ศสมช.และ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วดั
(KPI)

113
แบบ ผ.02

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

๑๐ โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

รวม 10 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ชุมชน/
หมู่บา้ นแห่งละ
20,000 บาท เพื่อ
จัดทาโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย
3 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการที่ผ่าน
กระบวนการประชาคม
ของชุมชน/หมู่บา้ น ตาม
ความเหมาะสมของ
ปัญหาและบริบทของพื้นที่
ชุมชน/หมู่บา้ นแห่งละ
20,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
180,000
180,000

2564
(บาท)
180,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
180,000 ร้อยละของจานวน 1.สืบสานพระ
กอง
ผู้เข้าร่วมโครงการ ราชปณิธาน/
สาธารณสุข
พระราช ดาริ
ฯ
ตามแนวทาง
โครงการพระราช
ดาริด้าน
สาธารณสุข
2.ประชาชนทุก
กลุ่มอายุได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง

- 1,057,500 1,057,500 1,057,500 1,057,500
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ตัวชี้วดั
(KPI)

114
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสืบสาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ไทยพวน

เพื่อให้ประชาชนได้รู้
ถึงประวัติศาสตร์ของ
ชุมชนและการดารงวิถี
ชีวติ แบบไทยพวน

จัดกิจกรรม เพื่อสืบสาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรมไทย
พวนโดยร่วมกับชมรม
ไทยพวนอาเภอบ้านผือ

2 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อคุณธรรม
และจริยธรรม

เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ได้มีโอกาสปฏิบตั ิธรรม
และปฏิบตั ิกิจกรรม
ทางศาสนา

จัดอบรมและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรมและ
ศีลธรรมให้แก่พนักงาน
ลูกจ้าง เทศบาลตาบล
บ้านผือ

3 โครงการก่อสร้างลาน
คสล.ลานออกกาลังกาย
ข้างศาลาประชาคม
ชุมชนบ้านหัวคู ๒ หมู๑่

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก ก่อสร้าง คสล. กว้าง ๒๐
กาลังกายของคนใน
ม. ยาว ๓๕ ม.หนา ๐.๑๐
ชุมชนและเพื่อ
ม.พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๐๐
ประชาชนใช้ร่วมกัน
ตร.ม.

แบบ ผ.02
2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๑๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๗๔,๐๐๐
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หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๑๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมที่ ประชาชนรู้ถึง
สานักปลัด
เทศบาลได้
ประวัติศาสตร์
ดาเนินการหรือร่วม การก่อตั้งอาเภอ
ดาเนินการ
บ้านผือและ
รากเหง้าของ
บรรพบุรุษของ
ตนเอง
ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๐,๐๐๐ การฝึกอบรมคุณ
ธรรมจริยธรรม
พนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาล -สานัก
ปฏิบตั ิตนอยู่ใน
ปลัด
จริยธรรมและ
-กอง
ศีลธรรมเพิ่มมาก การศึกษา
ขึ้น

ระดับความพึง
เพื่อให้มีสถานที่
พอใจของผู้ใช้บริการ ออกกาลังกาย
ของคนในชุมชน

กองช่าง

115
แบบ ผ.02

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลานออก
กาลังกาย หมู่ ๒, ๓, ๔,
๘, ๑๐

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-เพื่อเพิ่มความ
ก่อสร้างโครงหลังคาคลุม
สะดวกสบายให้กับ
ลานออกกาลังกาย
ประชาชนที่มาใช้บริการ
-เพื่อรองรับความ
ต้องการของชุมชนที่
ขยายตัวมากยิ่งขึ้น

5 โครงการปรับปรุง ลาน เพื่อให้ประชาชนมี
กีฬาและสถานที่ออก สถานที่ออกกาลังกาย
กาลังกาย

6 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลต้านยาเสพติด
“เทศบาลตาบลบ้านผือ
คัพ”

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดทาลานกีฬาและ
สถานที่ออกกาลังกาย
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณลานอเนก ประสงค์
(หนองน้าหน้าคู) บ้านถ่อน
หมู่ ๒

งบประมาณ
2563
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๒๒,๕๐๐

เพื่อส่งเสริมให้ประชา จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล”
ชนใช้เวลาว่างให้เกิด เทศบาลบานผือคัพ”
ประโยชน์หา่ งไกล ยา
เสพติดและมีประสบ
การณ์ด้านกีฬาฟุตบอล
เพิ่มมากขึ้น

๑๐๐,๐๐๐
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2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
๑.จานวน
ประชาชนที่ใช้
บริการลานออก
กาลังกาย
๒.ระดับความพึง
พอใจผู้ใช้บริการ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น

๑.จานวนโครงการ ประชาชนมี
ที่บรรจุในโครงข่าย สถานที่
ความรับผิดชอบที่ ออกกาลังกาย
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
๑๐๐,๐๐๐

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
-เยาวชน
กอง
พอใจของผู้เข้าร่วม ประชาชนให้
การศึกษา
โครงการ
ความสาคัญของ
การเล่นกีฬามาก
ยิ่งขึ้น
-เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง

116
แบบ ผ.02

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๓,๐๐๐

2564
(บาท)
๓,๐๐๐

2565
(บาท)
๓,๐๐๐ จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
รักษาวัฒนธรม
กอง
ประเพณีและได้ การศึกษา
ทาบุญเป็นศิริ
มงคล

7 โครงการทาบุญตัก
บาตรวันขึ้นปีใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้มี จัดให้มีพธิ ที าบุญตักบาตร
โอกาสทาบุญตักบาตร และพิธที างศาสนา
ในวันขึ้นปีใหม่

8 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและให้
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมกับเทศบาล

จัดให้มีการสรงน้าพระ
,รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ,
ประกวดขบวนแห่งนาง
สงกรานต์

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
-ประชาชนได้มี
กอง
พอใจของผู้เข้าร่วม ส่วนร่วมใน
การศึกษา
โครงการ
กิจกรรมกับ
เทศบาลและ เด็ก
เยาวชนเกิด
จิตสานึกถือเป็น
แบบอย่างที่ดี

9 เงินอุดหนุนโครงการ
ประเพณีสงกรานต์

-สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม
-ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณใน
การตกแต่งรถและขบวน
แห่ให้กับชุมชนและ
สถานศึกษาเพื่อจัดงาน
สงกรานต์

๑๓๕,๐๐๐

๑๓๕,๐๐๐

๑๓๕,๐๐๐ ร้อยละความพึง
-ประชาชนได้มี
กอง
พอใจของผู้เข้าร่วม ส่วนร่วมใน
การศึกษา
โครงการ
กิจกรรมกับ
เทศบาลและ เด็ก
เยาวชนเกิด
จิตสานึกถือเป็น
แบบอย่างที่ดี
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117
แบบ ผ.02

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการจัดงาน
ประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและให้
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมกับเทศบาล

จัดให้มีการประกวด
ขบวนแห่การประกวด
ตกแต่งรถบั้งไฟ การ
ประกวดการจุดบั้งไฟ

11 เงินอุดหนุนโครงการ
ประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ

-สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม
-ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณใน
การตกแต่งรถและขบวน
แห่ให้กับชุมชนทั้ง ๙
ชุมชน เพื่อจัดงานบุญบั้งไฟ

12 โครงการจัดงานทาบุญ เพื่อให้ประชาชนได้
วันเข้าพรรษา
ร่วมทาบุญในวัน
เข้าพรรษา

ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ
วัดในเขตเทศบาลและ
กิจกรรมทาบุญวัน
เข้าพรรษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๕๐,๐๐๐

117

งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๑๑๗,๐๐๐

๑๑๗,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
-ประชาชนได้มี
กอง
พอใจของผู้เข้าร่วม ส่วนร่วมใน
การศึกษา
โครงการ
กิจกรรม
-เด็ก,เยาวชน
เกิดความรักและ
หวงแหนประเพณี
ท้องถิ่น
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑๑๗,๐๐๐ ร้อยละความพึง
-ประชาชนได้มี
กอง
พอใจของผู้เข้าร่วม ส่วนร่วมใน
การศึกษา
โครงการ
กิจกรรม
-เด็ก,เยาวชน
เกิดความรักและ
หวงแหนประเพณี
ท้องถิ่น
๕๐,๐๐๐ จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

-ประชาชนได้มี
กอง
ส่วนร่วมใน
การศึกษา
กิจกรรม
-เด็ก,เยาวชน
เกิดความรักและ
หวงแหนประเพณี
ท้องถิ่น

118
แบบ ผ.02

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการจัดงาน
เพื่อเป็นการอนุรักษ์
จัดประกวดขบวนแห่และ
ประเพณีวนั ลอยกระทง ขนบธรรมเนียม
ประกวดนางนพมาศ
ประเพณีและประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
14 เงินอุดหนุนโครงการ
ประเพณีลอยกระทง

-สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม
-ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณใน
การตกแต่งรถและขบวน
แห่ให้กับชุมชนและ
สถานศึกษาเพื่อจัดงาน
ลอยกระทง

15 โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

เพื่อเป็นการส่งเสริม
พุทธศาสนา

จัดอุปสมบทสามเณร วัด
ศรีสะอาด ต.บ้านผือ อ.
บ้านผือ จ.อุดรธานี

16 โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดี จัดอบรมให้ความรู้
ต่อภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น โครงการนา ปราชญ์
และชุมชนมีส่วนร่วม ชาวบ้านเป็นวิทยากร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐ ความร่วมมือของ
ประชาชน

๑๙๒,๐๐๐

๑๙๒,๐๐๐

๑๙๒,๐๐๐

๑๙๒,๐๐๐ ความร่วมมือของ
ประชาชน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ประชาชน,เยาวชน เยาวชน
ในเขตเทศบาล
ประชาชนได้ให้
ความสาคัญกับ
พระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษา

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา
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ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนเกิด
กอง
ความรักและหวง การศึกษา
แหนประเพณี
ท้องถิ่น
ประชาชนเกิด
กอง
ความรักและหวง การศึกษา
แหนประเพณี
ท้องถิ่น

เด็กมีความรู้และ
ครูได้เรียนรู้ภมู ิ
ปัญญาท้องถิ่น

119
แบบ ผ.02

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

17 โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เชื่อมความสัมพันธ์
หน่วยงานเทศบาลที่อยู่ใน
ระหว่างเทศบาลด้วยกัน เขต จ.อุดรฯ

งบประมาณ
2563
(บาท)
๘๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๘๐,๐๐๐

18 โครงการสนับสนุนวัสดุ เพื่อส่งเสริมให้
และอุปกรณ์กีฬาเพื่อ ประชาชนออกกาลัง
ชุมชน
กายและเกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ให้กับชุมชน ทั้ง ๙ ชุมชน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

19 โครงการสนับสนุนส่ง เปิดโอกาสให้นักกีฬา
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในสังกัดเทศบาลได้
แสดงออกถึงความ
สามารถในด้านกีฬา

สนับสนุนส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันตาม
หน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
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หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๘๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
การพัฒนางาน
กอง
พอใจของผู้เข้าร่วม ด้านกีฬามีการ
การศึกษา
โครงการ
เปลี่ยนแปลงไป
ไหนทางที่ดีขึ้น
และในรูปแบบ
ใหม่
๑๐๐,๐๐๐ อัตราส่วนชุมชนที่ ชุมชนเข้มแข็ง
กอง
ได้รับการสนับสนุน ปราศจากยาเสพ การศึกษา
วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา ติด
ตัวชี้วดั
(KPI)

๔๐,๐๐๐ จานวนครั้งที่จัด
ชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม/โครงการ ปราศจากยาเสพ
ติด

กอง
การศึกษา

120
แบบ ผ.02

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีเชื่อมไมตรี
ระหว่างชุมชนกับ
ชุมชนและชุมชนกับ
เทศบาล

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
ในเขตเทศบาล ทั้ง ๙
ชุมชน

21 โครงการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพ

เพื่อเป็นการส่งเสริม
และเสริมสร้างคุณ
ภาพชีวติ สมรรถภาพ
และจิตใจ

จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพให้กับเยาวชน
,ประชาชนในเขตเทศบาล

22 โครงการเต้นลีลาศ

เพื่อส่งเสริมให้
จัดการเต้นลีลาศเพื่อ
ประชาชนได้ออกกาลัง สุขภาพประชาชนในเขต
กาย สุขภาพแข็งแรง เทศบล

2561
(บาท)

2562
(บาท)

120

งบประมาณ
2563
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ความร่วมมือจาก เยาวชน
ทุกภาคส่วนในเขต ประชาชน มี
เทศบาล
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง

กอง
การศึกษา

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

กอง
การศึกษา

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
-เกิดความ
กอง
พอใจของผู้เข้าร่วม สามัคคีในชุมชน การศึกษา
โครงการ
โดยการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม
-การ
ประสานงาน
ระหว่างชุมชนกับ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วดั
(KPI)

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

121
แบบ ผ.02

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุน
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยา ให้บคุ ลากรของ
เสพติดอาเภอบ้านผือ เทศบาลมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง

แข่งขันกีฬาสากลและ
กีฬาพื้นบ้าน

24 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อสนับสนุนและ
เยาวชน อาเภอบ้านผือ ส่งเสริมการเล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
ให้กับเยาวชนและ
ประชาชน

จัดการแข่งขันกีฬาสากล
และกีฬาพื้นบ้าน เช่น วิง่
มาราธอน, วอลเล่ย์บอล,
ฟุตซอล,บาสเกตบอล,
เซปักตะกร้อ ฯลฯ

25 โครงการวันผู้สูงอายุ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๖๐,๐๐๐

เพื่อเป็นการแสดงออก จัดกิจกรรมรดน้าดาหัว
ถึงเคารพ นับถือและ ขอพร จากผู้สูงอายุในเขต
รดน้าดาหัว ขอพรจาก เทศบาลตาบลบ้านผือ
ผู้สูงอายุเป็นการ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
กิจกรรม

121

งบประมาณ
2563
(บาท)
๘๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๘๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)
๘๐,๐๐๐ จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
บุคลากรใน
กองกา
หน่วยงาน
ศึกษา
เทศบาลมี
สุขภาพแข็งแรง

๖๐,๐๐๐ ความร่วมมือจาก เยาวชน
ทุกภาคส่วนในเขต ประชาชน มี
เทศบาล
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมกับ
เทศบาลและ
ผู้สูงอายุ เด็ก
เยาวชน ได้ให้
ความเคารพแก่
ผู้สูงอายุถือเป็น
แบบอย่างที่ดี

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

122
แบบ ผ.02

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

2561
(บาท)

26 อุดหนุนโครงการจัด
เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
สนับสนุนงบประมาณใน
งานไทยพวนชวนเที่ยว งานประเพณีของท้องถิ่น การจัดกิจกรรมไทยพวน
ภูพระบาท ฯ
ชวนเที่ยวภูพระบาท เพื่อ
ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมชมรมไทยพวน
ให้กับสภาวัฒนธรรม
อาเภอบ้านผือ
รวม 26 โครงการ

-

2564
(บาท)
๒๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๒๐,๐๐๐ การจัดงาน
อนุรักษ์สืบสาน สานักปลัด
ประเพณีที่เทศบาล งานประเพณี
ได้ร่วมจัด
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

672,000 3,013,500 2,517,000 2,217,000

122

ตัวชี้วดั
(KPI)

123
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
2.7 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

๑ โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น (สปสช.)

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและสิ่ง
เสริมการจัดบริการ
สาธารณสุข

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-จัดประชุมหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เสนอโครงการมา
เพื่อขอรับเงินสนับสนุน
งบประมาณของกองทุน
สปสช.
-

-

123

งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

200,000

200,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจานวน ประชาชนทุกกลุ่ม กอง
ผู้ร่วมโครงการต่อ อายุได้รับบริการ สาธารณสุข
จานวนประชากร สาธารณสุขอย่าง
ฯ
ทั่วถึง
ตัวชี้วดั
(KPI)

200,000

124
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๑ โครงการอบรมและ
เพื่อให้ประชาชนภายใน -ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ส่งเสริมอาชีพประชาชน เขตเทศบาลมีอาชีพที่ ความรูค้ วามสามารถ
ภายในเขตเทศบาล มั่นคง
ให้กับกลุ่มอาชีพภายใน
เขตเทศบาล
-ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
ในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่ม
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แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๕๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
กลุ่มอาชีพภายใน
กอง
ประชาชนที่เข้าร่วม เขตมีศักยภาพ สวัสดิการฯ
โครงการ
แลประสิทธิภาพ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีรายได้
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั
(KPI)

125
แบบ ผ.02

3.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

๒ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รวม 2 โครงการ

วัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดาเนินการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
-เพื่อให้ประชาชน
พนักงาน ได้เข้าใจและ
นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวติ ประจาวัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
เป้าหมายให้ดาเนินการ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
-จัดอบรมและศึกษาดู
งานการดาเนินการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

-
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งบประมาณ
2563
(บาท)
๓๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๓๐,๐๐๐

80,000

80,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เรียนรู้เข้าใจ

80,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนนา
กอง
หลักปรัชญา
สวัสดิการฯ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ใชีวติ ประ
จาวัน

126
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการก่อสร้างลาน
แสดงสินค้าผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
เทศบาลตาบลบ้านผือ

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่แสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
พื้นเมือง (OTOP)

๒ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบ
บูรณาการ

ส่งสเริมครัวเรื่อนที่มี ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย
รายได้ต่ากว่าเกณฑ์ ให้ ต่อปีต่ากว่าเกณฑ์
มีรายได้เพิ่มขึ้น

๓ โครงการอบรมให้
ความรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชน
พนักงานได้เข้าใจและ
นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน

รวม 3 โครงการ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2562
(บาท)

อาคารแสดงจาหน่าย
สินค้าพื้นเมืองและลาน
จอดรถ (หน้าสานักงาน
เกษตรอาเภอบ้านผือ)

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
เป้าหมายให้ดาเนินการ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

-
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2564
(บาท)
๒,๕๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

430,000 2,930,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ระดับความพีง
ประชาชนมี
สานักปลัด
พอใจของประชาชน สถานที่แสดง
และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
พื้นเมือง และ
เทศบาลมีรายได้
จากการให้เช่า
สถานที่
ตัวชี้วดั
(KPI)

๔๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนที่มีรายได้ จานวนครัวเรือน
ต่า ได้รับการพัฒนา ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อปีลดลง
๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

430,000

กอง
สวัสดิการ

ประชาชนนา
กอง
หลักปรัชญา
สวัสดิการ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวติ
ประจาวัน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ ว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านทีต่ ั้งเพือ่ สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง (GMS MICE & Tourism City) และยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการท่องเทีย่ ว
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบ ผ.02
4.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

๑ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เพื่อประชาชนพนักงาน -จัดอบรมให้ความรู้
ได้เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
พลังงานทดแทนและ และพลังงานทางเลือก
พลังงานทางเลือก

-ส่งเสริมสนับสนุนการ
ติดตั้ง หรือติดตั้งโซลาร์
รูฟบนหลังคาโรงเรือน
รวม 1 โครงการ

-

-
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งบประมาณ
2563
(บาท)
๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

100,000

100,000

100,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๕๐,๐๐๐ ระดับความพึง
-ประชาชนพนัก
กอง
พอใจของผู้เข้าร่วม งาน เกิดความ สวัสดิการฯ
โครงการ
เข้า ใจและใช้
พลังงานทดแทน
มากขึ้น
- มีการใช้
พลังงานทดแทน
มากขึ้น
ตัวชี้วดั
(KPI)

สานักปลัด
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการพัฒนาชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม
(โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม)

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างจิตสานึกในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน

-อบรมกลุ่มเยาวชน
นักเรียน นักศึกษา จานวน
๕๐ คน
-จัดกิจกรรมเข้าค่าย
เยาวชน/ศึกษาดูงานศูนย์
การเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

๒ โครงการรักษ์โลกลด
โลกร้อน

เพื่อสร้างจิตสานึก
-จัดกิจกรรมการคัดแยก
ให้กับประชาชนในการ ขยะรีไซเคิล
คัดแยกขยะ เพื่อเป็น -สนับสนุนส่งเสริม
การเพิ่มมูลค่าของขยะ ประชาชนภายในเขต
เทศบาลเกี่ยวกับการ
ดาเนินการรับซื้อขยะ
จานวน ๙ ชุมชน

แบบ ผ.02
2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๘๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๘๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ ระดับความพึง
ประชาชนภายใน
กอง
พอใจของผู้เข้าร่วม เขตเทศบาลมี
สาธารณสุข
โครงการ
จิตสานึกให้กับ
ฯ
ประชาชนในการ
คัดแยกขยะ เพื่อ
เป็นการเพิ่ม
มูลค่าของขยะ
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๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนภายใน
กอง
เขตเทศบาลมี
สาธารณสุข
ส่วนร่วมและ
ฯ
ตระหนักถึง
ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม

129
แบบ ผ.02

4.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

๓ โครงการกองทุน
ฌาปนกิจรักษ์โลก

รวม 3 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-เพื่อให้ชุมชนเข้ามามี ร้อยละ 50 ของ
ส่วนร่วมในการรักษา ประชาชนในเขตเทศบาล
สิ่งแวดล้อมโดยใช้
ตาบลบ้านผือ ทั้ง 9 ชุมชน
ประโยชน์จาการคัด
แยกขยะอย่างถูกวิธี
สร้างความตระหนัก
และจิตสานึกให้
ประชาชนในพื้นที่
-เพื่อจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกเมื่อมีผู้เสียชีวติ
ฯลฯ

-

๒๘๐,๐๐๐
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งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจานวน -ประชาชน/
กอง
ผู้เข้าร่วมโครงการ ชุมชนมีส่วนร่วม สาธารณสุข
และมีบทบาทใน
ฯ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดย
เริ่มจาก
ครัวเรือนของ
ตนเอง
-เพื่อเป็น
สวัสดิการเงิน
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ให้แก่
ผู้ที่สมัคร
ร่วมเป็ฯสมาชิก
กกองทุนฯ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๔๘๐,๐๐๐
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการก่อสร้าง
ห้องน้าสนามกีฬา
เทศบาลตาบลบ้านผือ

เพื่อให้บริการและ
อานวยความสะดวกแก่
ผู้มาออกกาลังกายและ
ประชาชนทั่วไป

ก่อสร้างห้องน้า-ห้องส้วม
สาธารณะบริเวณสนาม
กีฬาข้างศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาล ขนาดกว้าง
๘.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม.

๒ โครงการปรับปรุง
ห้องน้าสานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านผือ

เพื่อให้บริการและ
อานวยความสะดวกแก่
ผู้ประชาชนทั่วไปผู้มา
ใช้บริการ และให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงห้องน้า-ห้องส้วม
สานักงาน กว้าง ขนาด
กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว
๑๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐
ตร.ม.

๓ โครงการบ่อบาบัดสิ่ง
ปฏิกูล

เพื่อให้สิ่งปฏิกูลได้รับ จัดทาระบบบาบัดสิ่งปฏิกูล
การบาบัดอย่างถูกต้อง

แบบ ผ.02
2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ระดับความพึง
มีหอ้ งน้าห้อง
กองช่าง
พอใจของผู้ใช้บริการ ส้วมที่ถูก
สุขลักษณะ
เพียงพอ
ตัวชี้วดั
(KPI)

ระดับความพึง
มีหอ้ งน้าห้อง
พอใจของผู้ใช้บริการ ส้วมที่ถูก
สุขลักษณะ
เพียงพอ

กองช่าง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 สิ่งปฏิกูลได้รับการ เทศบาลตาบล
กอง
บาบัด
บ้านผือมีสถานที่ สาธารณสุข
รองรับสิ่งปฏิกูลที่
ฯ
ได้มาตรฐาน
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131
แบบ ผ.02

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔ โครงการจัดหาระบบ
-เพื่อเพิ่มศักยภาพใน -ติดตั้งเตาเผาขยะปลอด
กาจัดขยะปลอดมลพิษ การบริหารจัดการ
มลพิษ
ระบบกาจัดขยะ
-ก่อสร้างอาคารคลุม
-เพื่อรองรับปริมาณ เตาเผาขยะ
ขยะที่เกิดขึ้นจาก
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลตาบลบ้านผือ
-เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากขยะมูล
ฝอยทั้งในปัจจุบนั และ
อนาคต

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000 2,500,000 2,500,000
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2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ปริมาณขยะที่
-เพิ่มศักยภาพ
กอง
เกิดขึ้นมีการ
ในการบริหาร
สาธารณสุข
บริหารจัดการที่ดี จัดการระบบ
และมีประสิทธิภาพ กาจัดขยะ
-สามารถรองรับ
ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นจาก
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลตาบล
บ้านผือและใก้
เคียง
-แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากขยะ
มูลฝอยทั้งใน
ปัจจุบนั และ
อนาคต
ตัวชี้วดั
(KPI)

132
แบบ ผ.02

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๕ โครงการควบคุม
มาตรฐานการระบาย
น้าทิ้ง

รวม 5 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้น้าทิ้งจากตลาด -จัดทาระบบบาบัดน้า
สดและร้านค้าชุมชน เสียตลาดสด
ผ่านเกณฑ์ดัชนี
-ติดตั้งบ่อดักไขมันในจุด
คุณภาพของกรม
ปลายน้าทิ้งตลาดสดและ
ควบคุมมลพิษ
ร้านค้าชุมชนเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

2561
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชี้วดั
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ค่าดัชนีคุณภาพน้า
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามกรม
ควบคุมมลพิษ
กาหนด

๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐
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หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
น้าทิ้งมีค่าดัชนี
กอง
คุณภาพน้าผ่าน สาธารณสุข
ตามเกณฑ์
ฯ
มาตรฐาน
ควบคุมการ
ระบายน้าของ
กรมควบคุมมลพิษ
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

๑ โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูเมืองทางเข้า
เทศบาลตาบลบ้านผือ

วัตถุประสงค์
-เพื่อประชาสัมพันธ์
และปรับภูมิทศั น์ให้
เป็นระเบียบ

๒ โครงการก่อสร้างศาลา -เพื่อให้ประชาชนมี
พักผ่อน ณ อ่างเก็บน้า คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
วังเดือนห้า
-เพือ่ ให้มีสถานที่
พักผ่อนเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ก่อสร้างซุ้มประตูเมือง
เทศบาลตาบลบ้านผือ
๑)ถนนอุดร-บ้านผือ
๒)ถนนบ้านผือ-น้าโสม
๓)ถนนบ้านผือ-สุวรรณ
คูหา

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

ก่อสร้างศาลาพักผ่อน ณ
อ่างเก็บน้าวังเดือนห้า

๓๐๐,๐๐๐

๓ ก่อสร้างป้ายชื่อ
สวนสาธารณะ คสล
(บ้านถ่อนใหม่)

เพื่อให้ประชาชนในเขต ก่อสร้างป้ายชื่อสวน
เทศบาลได้มีปา้ ยชื่อ สาธารณะ หมู่ที่ ๑๒
สวนสาธารณะ
บ้านถ่อนใหม่ กว้าง ๒ ม.
ยาว ๔ ม.สูง๑.๒๐ ม.
จานวน ๑ ป้าย

๗๕,๐๐๐

๔ โครงการก่อสร้างศาลา
ที่พกั ๖ เหลี่ยมสวน
สวนสาธารณะ บ้าน
พลับ หมู่ที่ ๔

เพื่อให้ประชาชนในเขต ก่อสร้างศาลา ขนาด ๖
เทศบาลได้มีที่พกั ผ่อน เหลี่ยม จานวน ๑ หลัง
หย่อนใจใน
สวนสาธารณะ

๑๕๐,๐๐๐
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2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ระดับความพึง
ได้รับข่าวสาร
กองช่าง
พอใจของประชาชน และมีความเป็น
ในเขตเทศบาลและ ระเบียบ
ผู้สัญจรไปมา
ตัวชี้วดั
(KPI)

ระดับความพึง
ประชาชนมี
พอใจของ
ศาลาพักผ่อน
ประชาชนผู้ใช้บริการ
จานวนโครงการที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง

กองช่าง

ประชาชนมีปา้ ย กองช่าง
บอกชื่อ เพื่อ
ความชัดเจนและ
สวยงามของชุมชน

ระดับความพึง
ประชาชนมีที่
พอใจของผู้ใช้บริการ พักผ่อนหย่อนใจ
ในที่สาธารณะใน
สวนสาธารณะ

กองช่าง

134
แบบ ผ.02

4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๗๕,๐๐๐

2564
(บาท)
๗๕,๐๐๐

ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)

๕ ก่อสร้างป้ายชื่อ
สวนสาธารณะ คสล
บ้านพลับ

เพื่อให้ประชาชนในเขต ก่อสร้างป้ายชื่อ
เทศบาลได้มีปา้ ยชื่อ สวนสาธารณะ บ้านพลับ
สวนสาธารณะ
หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๒ ม.
ยาว ๔ ม. สูง ๑.๒๐ ม.
จานวน ๑ ป้าย

๖ โครงการจัดทาป้าย
OVER HANG หน้า
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
อุดรธานี

ประชาสัมพันธ์และ
ปรับภูมิทศั น์ให้เป็น
ระเบียบ

จัดทาป้าย OVER HANG
หน้าโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
อุดรธานี จานวน ๑ ป้าย

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่สัญจร
ไปมา

ได้รับข่าวสาร
และความเป็น
ระเบียบ

๗ โครงการปรับปรุง
สวนหย่อมวังเดือนห้า

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สวนสาธารณะ เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ และ
เพื่อออกกาลังกาย

ปรับปรุงสวนสาธารณะ
หมู่ที่ ๒ บ้านถ่อน

๓๗๕,๐๐๐

๓๗๕,๐๐๐

จานวนสวน
สาธารณะที่ได้รับ
การพัฒนาต่อปี

ประชาชนได้มี
กองช่าง
สถานพักผ่อน
หย่อนใจและ
เพื่อออกกาลังกาย

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

จานวนโครงการที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้มีที่
พักผ่อนหย่อนใจ

๘ โครงการปรับปรุงน้าพุ เพื่อให้ประชาชนในเขต ปรับปรุงน้าพุ หนองน้า
หนองน้าหน้าคูพร้อม เทศบาลได้มีที่พกั ผ่อน หน้าคู หมู่ที่ ๒
เครื่องเติมอากาศในน้า หย่อนใจ ในที่สาธารณะ
บ้านถ่อน หมู่ที่ ๒
รวม 8 โครงการ

-

- 4,125,000 3,600,000
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จานวนโครงการที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนมีปา้ ย กองช่าง
บอกชื่อ เพื่อ
ความชัดเจนและ
สวยงามของชุมชน

-

กองช่าง

กองช่าง
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

๑ โครงการปรับปรุงโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลตาบล
บ้านผือ

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

2562
(บาท)

เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์
ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตาบลบ้านผือ เทศบาล
เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ถูก
สุขอนามัย (GMP)
สามารถผลิตเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่
ปลอดภัย
-

-
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500,000

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ถูกสุขอนามัย ตาม โรงฆ่าสัตว์
กอง
มาตรฐาน(GMP) เทศบาลถูก
สาธารณสุข
สุขอนามัย
ฯ
(GMP) สามารถ
ผลิตเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์
สัตว์ที่ปลอดภัย
ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและ การ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายในเขต
อปท.

โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2 โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

เพื่อให้สมาชิกสภา
เทศบาล และผู้บริหาร
พร้อมพนักงาน
เทศบาลได้ร่วมจัด
กิจกรรมพัฒนาในวัน
เทศบาล

จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาสาธารณ ประโยชน์
ในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
ผือ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
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๓๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๕๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรมที่ ประชาชน และ สานักปลัด
ส่งเสริมให้
เยาวชนมีความรู้
ประชาชนมีส่วนร่วม ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย
มากขึ้น
ตัวชี้วดั
(KPI)

๓๐,๐๐๐ จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ได้ร่วมกันจัด
สานักปลัด
กิจกรรมในวัน
เทศบาลมีความ
สามัคคีปรองดอง

137
แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

3 โครงการประกวดซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
พระบรมวงศานวงศ์ทกุ
พระองค์

4 โครงการ “ปกป้อง
ส่งเสริมความรักและ
สถาบันสาคัญของชาติ” ความสามัคคีในสังคม
เพื่อประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

-จัดฝึกอบรมและประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ/สัมมนา

5 โครงการบายศรี “สู่
ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง
อุดรธานี”

จัดพิธบี ายศรีสู่ขวัญโดย
–จัดทาพานบายศรีฯ
-จัดหาเครื่องเซ่นไหว้
-จ้างเหมาหมอพราหมณ์
เพื่อประกอบพิธี ฯลฯ

-เพื่อให้ประชาชน
ราลึกถึงผู้ก่อตั้งเมือง
อุดรและเพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่และบ้านเมือง
-จัดพิธบี านศรีสู่ขวัญที่
สานักงาน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
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2564
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมที่
เทศบาลได้จัดขึ้น
หรือร่วมดาเนิน
กิจกรรม

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนได้
สานักปลัด
ร่วมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
แสดงออกถึง
สานักปลัด
พอใจของผู้เข้าร่วม ความจงรักภักดี
โครงการ
ต่อสถาบันสาคัญ
ของชาติอันเป็น
ศูนย์รวมแห่ง
ความเป็นชาติ
และสามัคคีของ
คนในชาติ

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐ การจัดกิจกรรมที่ ประชาชนราลึก สานักปลัด
เทศบาลได้จัดหรือ ถึงผู้ก่อตั้งเมือง
ร่วมจัด
อุดรธานีและเพือ่
เป็นศิริมงคลแก่
ตนเองและ
บ้านเมือง
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แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการเทศบาล
สัมพันธ์

เพื่อให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน เจ้าหน้าที่
ได้ออกพบปะเยี่ยม
เยียนและนางาน
บริการต่างๆ ออกไป
บริการประชาชน

ออกพบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชน พร้อมนา
บริการจากหน่วยงาน
ราชการไปบริการ
ประชาชนฟรีในชุมชนใน
เขตเทศบาล

7 โครงการจัดตั้งสถาน
ธนานุบาล เทศบาล
ตาบลบ้านผือ

๑.เพื่อจัดตั้งสถานธนา
นุบาลเทศบาลตาบล
บ้านผือ
๒.เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ขัดสนเงิน
ทอง
๓.เพื่อควบคุมการรับ
ซื้อของโจร

-เพื่อก่อสร้างสถาน ธนา
นุบาลเทศบาลตาบลบ้าน
ผือเพื่อเป็นสถานที่ในการ
ให้ บริการประชาชนที่
เข้ามาใช้บริการ
-สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
ให้สามารถแก้ไขปัญหา
ทางการเงิน ในระยะสั้นๆ
ได้ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
ในอัตราสูง

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

๕,๐๐๐,๐๐๐ จานวนโครงการที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
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หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ได้ออกเยี่ยม
สานักปลัด
เยียนประชาชน
ในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

-สงเคราะห์และ สานักปลัด
ช่วยเหลือประชา
ชนผู้มีรายได้น้อย
-สามารถลด
และแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ
-ควบคุม ป้องกัน
การรับซื้อของ
โจร เป็นการ
ป้องกัน และ
สนับสนุนความ
สงบเรียบร้อยใน
ชุมชน
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แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการฝึกอบรม
สัมมนา

เพื่อให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่และ
ผู้ร่วมโครงการ ได้
เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเองและเสริม
สร้างประสบ การณ์ มี
วิสัยทัศน์กว้างไกลเกิด
แนวคิดใหม่ ในการ
พัฒนา

จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบตั ิ
งาน เสริมสร้าง
ประสบการณ์มีแนว คิด
ใหม่ๆ ในการพัฒนา
ให้กับผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนง.ลูกจ้างของ
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ฯลฯ

9 โครงการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลฯ

เพื่อบารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบ
คอมพิวเตอร์สานักงาน
ทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลฯ

ระบบงานคอมพิวเตอร์
ของสานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลฯใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าอบรมได้รับ
การฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะความรู้

๑๐๕,๐๐๐

๑๐๕,๐๐๐

๑๐๕,๐๐๐ เครื่องมือที่ใช้ใน
ทาให้การทางาน สานักปลัด
การปฏิบตั ิ งาน
ของสานัก
อย่างมีประสิทธิภาพ ทะเบียนมี
ประสิทธิภาพ
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๑๐๕,๐๐๐

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.ผู้ร่วมโครงการ สานักปลัด
มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
มากขึ้นและมี
ประสบการณ์นา
มาใช้เป็น
ประโยชน์
๒.การดาเนินการ
ของเทศบาลมี
ประสิทธิ ภาพ
เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน

140
แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

10 โครงการปรับปรุง
สานักทะเบียนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการ
ประชาชนในงาน
ทะเบียนราษฎรให้
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

11 โครงการจัดทา
๑.เพื่อให้ความรู้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเชิง เกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่ง
บูรณาการ
การในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒.เพื่อรับฟังและ
รวบรวมข้อมูลปัญหา
ความต้อง การของ
ชุมชนหน่วยงานภาค
ประชาสังคม
๓.เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล
๔.เพื่อตอบสนองความ
ต้อง การประชาชนได้
อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
ด้านงานทะเบียนราษฎร์
-ปรับปรุงห้องทะเบียน

๑.ประชาคม ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเพื่อจัดทาแผน
พัฒนาโดยมี
กลุ่มเป้าหมายชุมชนทั้ง
๙ ชุมชน
๒.จัดอบรม การประชุม
ประชาคม
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น, คณะกรรม การ
สนับสนุนฯ,สมาชิกสภาฯ
ผู้แทนชุมชน หัวหน้า
ส่วนราชการจัดประชุม
๓.จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔.จัดทาแผนชุมชน/
หมู่บา้ น

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
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๓๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ สานักทะเบียน
ประชาชนได้รับ สานักปลัด
จานวนผู้มาใช้บริการ บริการด้าน
ทะเบียนราษฎร
ที่สะดวกและ
รวดเร็ว
ตัวชี้วดั
(KPI)

๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
มีการพัฒนา
ประชาชนที่เข้าร่วม อย่างต่อเนื่อง
โครงการ
มีระบบ รวมถึง
เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน

กอง
วิชาการฯ
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แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมโดย ประชาชนได้ร่วม สานักปลัด
เทศบาลบูรณาการ แสดงออกถึง
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ความจงรักภักดี
ตัวชี้วดั
(KPI)

12 โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ์

เพื่อให้ประชาชน
สมาชิกสภา คณะ
ผู้บริหารได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมนิทรรศการ
และการประกอบพิธี
เฉลิมพรเกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ทกุ พระองค์

13 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เพื่อจัดการเลือกตั้งให้
ได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น

จัดการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่ง
สมาชิกและผู้บริหารตาม
จานวนที่กฎหมายกาหนด

400,000

400,000

14 โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย

เพื่อให้คณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมบาเพ็ญ
พนักงานและประชาชน ประโยชน์ในเขตเทศบาล
ได้ร่วมกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทยและ
รู้ถึงความสาคัญ

สานักปลัด

15 อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอ ตาม
โครงการอุดหนุนงาน
ประจาปีทุ่งศรีเมือง
อุดรธานี-ผ้าหมี่ขิด
ประจาปี

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนงบประมาณร่วม
ขบวนแห่งานทุ่งศรี
จัดขบวนแห่ในงาน
เมืองประจาปี
ประจาปีทุ่งศรีเมือง
อุดรธานี-ผ้าหมี่ขิด

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ การจัดงาน/จัด
มีขบวนแห่ของ
กิจกรรมที่ เทศบาล อาเภอบ้านผือที่
ได้ร่วมจัด
แสดงถึง
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

สานักปลัด
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จานวนสมาชิกสภา ดาเนินการ
ผู้บริหารท้องถิ่น จัดการเลือกตั้ง
ได้ตามกฎหมาย
กาหนด

สานักปลัด

142
แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๑๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๑๐,๐๐๐ การจัดงาน/จัด
สตรีในเขต
สานักปลัด
กิจกรรมที่เทศบาล เทศบาลเกิด
ได้ร่วมจัด
ความภาคภูมิใจ
ตัวชี้วดั
(KPI)

16 อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตาบลบ้าน
ผือ เพื่อจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ และ
กิจกรรมวันสตรีสากล

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ
คุณของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรม ราชินี
นาถ และแสดงออกถึง
ความสามัคคีและพลัง
ของสตรีในเขตเทศบาล

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดาเนินการจัดกิจกรรมวัน
แม่และกิจกรรมวันสตรี
สากล

17 อุดหนุน โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่ออุดหนุน และ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดีของ
อปท.

อุดหนุน ในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
สาหรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนช่วยเหลือ อปท.
ในเขตอาเภอบ้านผือ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ การจัดงาน/จัด
อปท.ในเขต
สานักปลัด
กิจกรรมที่เทศบาล อาเภอบ้านผือ
ได้ร่วมจัด
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการติดต่อ
ประสานงาน

18 อุดหนุนสมาคม
สันนิบาตเทศบาล
จังหวัดอุดรธานี

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
สมาชิกสมาคม
สันนิตบาตเทศบาล
จังหวัดอุดรธานี

สนับสนุนกิจการของ
สมาคมสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดอุดรธานี

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ การจัดงาน/จัด
สมาคมฯ มี
กิจกรรมที่เทศบาล งบประมาณ
ได้ร่วมจัด
ดาเนินการเพื่อ
เทศบาลจังหวัด
อุดรธานี
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สานักปลัด

143
แบบ ผ.02

5.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๑๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๑๐,๐๐๐ การจัดงาน/จัด
มีงบประมาณ
สานักปลัด
กิจกรรมที่เทศบาล เพื่อใช้จ่ายใน
ได้ร่วมจัด
โครงการตาม
นโยบายราชการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

19 อุดหนุนที่ทาการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
ปกครองอาเภอบ้านผือ การดาเนินงาน
โครงการตามนโยบาย
ราชการ

สนับสนุนงบฯให้กับ
ปกครองอาเภอบ้านผือ
ในการดาเนินการตาม
นโยบายของทางราชการ

20 อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอ ตาม
โครงการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

เพื่อส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ การจัดงาน/จัด
ส่งเสริมให้มีการ
กิจกรรมที่เทศบาล ปกครองใน
ได้ร่วมจัด
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

สานักปลัด

21 โครงการศูนย์
ปฏิบตั ิการร่วมในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการ
ศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมใน
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบตั ิการฯ
สามารถอานวยความสะ
ดากแก่ประชาชนและ
สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่

20,000

20,000

20,000

20,000 การจัดงาน/จัด
อปท.ในเขต
กิจกรรมที่เทศบาล อาเภอบ้านผือ
ได้ร่วมจัด
และประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ติดต่อ
ประสานงาน

สานักปลัด

รวม 21 โครงการ

- 1,445,000 1,460,000 1,060,000 6,060,000
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองและการบริหาร
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการจัดทาแผน
เพื่อป้องกันและเตรียม จัดทาแผนป้องกันภัยฯ
และฝึกซ้อมแผน
ความพร้อมในการ
และการฝึกซ้อมแผนที่
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ป้องกันและบรรเทาสา เป็นระบบ
ธารณภัย

๒ โครงการอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยแก่ชุมชน/
สถานศึกษา

เพื่อให้ชุมชนและสถาน
ศึกษาสามารถป้องกัน
และบรรเทาภัยด้าน
ต่างๆ ในเบื้องต้นได้

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนทั่วไปนักเรียน
นักศึกษา ในเขตเทศบาล
เกี่ยวกับการป้องกันสา
ธารณภัยต่างๆ

แบบ ผ.02
2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
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๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
๓๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
มีแผนที่พร้อมใช้ สานักปลัด
ปฏิบตั ิได้ทนั ที
และพนักงานป้อง
กันภัย อปพร. มี
ทักษะความ
ชานาญมากขึ้น
และ สามารถ
ช่วยเหลือกับ
ผู้ประสบภัยได้
อย่างเป็นระบบ
และทันท่วงที
ชุมชน/
สถานศึกษา
ต่าง ๆ มีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
มากขึ้น

สานักปลัด

145
แบบ ผ.02

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓ โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ของ อปท. และ
ผู้ประสบภัยจากสา
ธารณภัยต่าง ๆ

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อน หรือไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในการดารง
ชีพ โดยอาจให้เป็น
สิ่งของหรือจ่ายเป็น
เงินหรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อการ
ช่วยเหลือประชาชนใน
ระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่

ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อน หรือไม่
สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในการดารงชีพ โดย
อาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่าย
เป็นเงินหรือการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อ
การช่วยเหลือประชาชน
ในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่

๔ โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

เพื่อเตรียมความพร้อม
และพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ

จัดฝึกอบรม อปพร.ในเขต
เทศบาลเพื่อทบทวน
ความรู้ภาค ทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิทั้งในและนอก
สถานที่ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการ

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการ

145

๑๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนผู้
สานึกปลัด
ได้รับการ
ช่วยเหลือและ
ประชาชน
ผู้ประสบภัยที่ได้
รับการช่วยเหลือ
เบื้องต้นที่จาเป็น
มีกาลังใจและ
สามารถดารงชีวติ
ต่อไป

อปพร.มีความรู้ สานักปลัด
และมีศักยภาพ
ในการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเบื้องต้น
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5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕ โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้ อปพร.ร่วมทา
อปพร.และจัดกิจกรรม กิจกรรมบาเพ็ญ
เนื่องในวัน อปพร.
ประโยชน์มีความ
ภาคภูมิใจ ในเกียรติ
และศักดิ์ศรีของ อปพร.
๖ โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ป้องกันฯ

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

2561
(บาท)

-จัดทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมใน
เขตเทศบาล
-อบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับสาธารณภัยต่างๆ

เพื่อส่งเสริมความรู้
จัดฝึกอบรมให้ความรู้
และพัฒนาศักยภาพ ด้านป้องกันและบรรเทา
ของเจ้าหน้าที่ปอ้ งกันฯ สาธารณภัยฯลฯ

๗ อุดหนุนที่ทาการ
เพื่อรักษาความ
ปกครองอาเภอบ้านผือ ปลอดภัยหมู่บา้ นในเขต
(ตามโครงการจัดตั้งชุด เทศบาล
รักษาความปลอดภัย
หมู่บา้ น ชรบ.)

รวม 7 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สนับสนุนงบฯให้กับ
ปกครองอาเภอบ้านผือใน
การจัดฝึกอบรมและ
จัดตั้งชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บา้ นเพื่อดูแล
ความปลอดภัยและความ
สงบเรียบร้อยในหมู่บา้ น
ของตนเอง
-

2564
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
อปพร.มีความ
สานักปลัด
ภาคภูมิใจ มีกาลัง
ใจช่วยเหลืองาน
ของทางราชการ
ได้เป็นอย่างดี

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการได้รับการ
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ความรู้

เจ้าหน้าที่
ป้องกันฯมี
ความรู้และมี
ศักยภาพในการ
ทางาน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมที่
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วม

มีงบประมาณ
สานักปลัด
เพื่อใช้จ่ายใน
โครงการตาม
นโยบายราชการ

630,000

630,000

630,000
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630,000

สานักปลัด
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองและการบริหาร
5.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
2561
(บาท)

๑ โครงการซ่อมแซมและ เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ รถยนต์ของกอง
บารุงรักษารถยนต์
ของกองสาธารณสุข สาธารณสุขฯใช้งานได้
กองสาธารณสุขฯ
ให้มีสภาพที่สามารถใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
งานได้

๒ โครงการซ่อมแซมและ เพื่อซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะกอง
บารุงรักษารถบรรทุก รถบรรทุกขยะของกอง สาธารณสุขฯ (จานวน ๓
ขยะกองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข ให้มีสภาพ คัน)
ที่สามารถใช้งานได้

รวม 2 โครงการ

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐ เครื่องมือที่ใช้ใน
เป็นการยืดอายุ
การปฏิบตั ิงาน
การใช้งานของ
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การ
ปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

600,000

600,000

600,000

600,000
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หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐ เครื่องมือที่ใช้ใน
สามารถ
กอง
การปฏิบตั ิงาน
ซ่อมแซมรถยนต์ สาธารณสุข
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทนั ท่วงที
ฯ
สามารถใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
(KPI)

กอง
สาธารณสุข
ฯ
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองและการบริหาร
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

๑ โครงการฝึกอบรม
พัฒนา เพิ่มประสิทธิ
ภาพการบริหารงานแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
พนักงาน ผู้นาชุมชน
กลุ่มอาชีพฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
ความรู้ ความเข้าใจ
อานาจหน้าที่ในการให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
นาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน

๒ อุดหนุนกาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนกิจการ
ตามโครงการท้องถิ่น ของเหล่ากาชาด
รวมน้าใจให้กาชาด
จังหวัดอุดรธานี

รวม 2 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๖๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐

2561
(บาท)

แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ระหว่าง
หน่วยงานการบริหาร
จัดการด้านอื่นๆ (กลุ่ม
อาชีพ) เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดาเนินกิจการของเหล่า
กาชาดจังหวัดอุดรธานี
ในการสงเคราะห์
บรรเทาทุกข์และกิจกรรม
การกุศลต่างๆ
๐

2564
(บาท)
๖๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๖๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

๒๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมที่
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๖๒๐,๐๐๐

๖๒๐,๐๐๐

๖๒๐,๐๐๐
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ตัวชี้วดั
(KPI)

๖๒๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
สามารถนา
กอง
ความรู้มาปรับใช้ สวัสดิการ
พัฒนาองค์กรให้
ดีขึ้น

กาชาดจังหวัดมี
งบประมาณจัด
กิจกรรมเพื่อ
ประชาชน

สานักปลัด
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองและการบริหาร
5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการก่อสร้าง
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านผือ

-เพื่อเพิ่มความสะดวก ก่อสร้างอาคารสานักงาน
รวดเร็วให้ประชาชน
๓ ชั้น จานวน ๑ หลัง
ที่มาติดต่อราชการ
ขนาด ๑๐x๔๐ ม.
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของ อปท.ให้
เป็นสัดส่วนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ในอนาคต

๒ โครงการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าศูนย์บรรเทา
สาธารณภัย วังเดือนห้า
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ขนาด ๑๐๐ KVA.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ในระบบการทางาน
ขนาด ๑๐๐ KVA.
ของสานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

แบบ ผ.02
2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

๒๘๐,๐๐๐
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2564
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2565
ได้รับ
หลัก
(บาท)
๖,๐๐๐,๐๐๐ จานวนประชาชน ประชาชนในเขต กองช่าง
ที่มาใช้บริการใน เทศบาลได้รับ
พื้นที่รับผิดชอบ
ความสะดวกใน
ได้รับการพัฒนาให้ การติดต่อ
ใช้ประโยชน์อย่าง ราชการและเพิ่ม
เต็มศักยภาพ
ประสิทธิ ภาพใน
การให้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน
จากการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า

ประสิทธิภาพใน
ระบบการทางาน
ของสานักงาน
เทศบาล ตาบล
บ้านผือ

กองช่าง

150
แบบ ผ.02

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

๓ โครงการปรับปรุง
อาคารสานักงานชั้น
ล่างอาคารสามชั้น

รวม 3 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนิน
กิจการเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

2562
(บาท)

-ติดตั้งผนังพร้อม
หลังคาอลูมิเนียม
-ติดตั้งฝ่าเพดาน
-ติดตั้งผ้าม่าน
-ติดตั้งเครื่องปรับ อากาศ
-และอื่น ๆ
-

-
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580,000

2564
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

300,000 6,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
สถานที่เหมาะกับ
การปฏิบตั ิงาน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
มีสถานที่บริการ กองช่าง
ประชาชนที่มี
มาตรฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับโครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย,์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ ว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพ
ด้านทีต่ ั้งเพือ่ สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS MICE & Tourism City) และยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน
การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๑ โครงการติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจร

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๑,๒๘๐,๐๐๐

2562
(บาท)

เพื่อให้การจราจรเป็น ไฟสัญญาณจราจร แบบ
ระเบียบและเกิดความ มีตัวเลข บริเวณสามแยก
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป ท่าบ่อ จานวน ๑ จุด
มา
-

-
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1,280,000

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
จานวนเครื่องหมาย การจราจรเป็น
กองช่าง
จราจรที่จัดให้มีที่ ระเบียบเรียบร้อย
ได้มาตรฐาน
และเกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา
ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)

-

-
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1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๓,๕๕๑,๐๐๐ ๓,๕๕๑,๐๐๐

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนโครงการ ลดปัญหาน้า
กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและ
ระบายน้า คอร. รูปตัว แก้ปญ
ั หา น้าท่วมใน
ยู พร้อมทางเท้า ถนน เขตชุมชน
บริบาลภูมิเขตต์ (ทาง
ไปวิทยาลัยการอาชีพ
ทั้ง๒ด้าน) บ้านหัวคู ๒
หมู่ ๑

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอร.รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘
x ๐.๖๐ ม. ยาว ๑,๔๖๕
ม. พร้อมก่อสร้างทางเท้า

๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต อ่าง
เก็บน้าวังเดือนห้า
ถนนหมายเลข ๒๐๒๐
บ้านถ่อน หมู่ ๒

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อรองรับ
การจราจรในเขต
ชุมชนที่ขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น

ก่อสร้างลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ ม.
ยาว ๒,๑๓๐ ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๒,๗๘๐ ตร.ม.

๕,๑๔๐,๐๐๐ ๕,๑๔๐,๐๐๐

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิด ชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๓ โครงการขยายถนนศรี - เพื่อให้การสัญจรไป
สะอาด หมู่ ๑๐
มาสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อรองรับ
การจราจรในเขต
ชุมชนที่ขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น

โครงการขยายถนน จาก
สามแยกหน้า วัดศรี
สะอาดถึงสี่แยกบ้านพลับ
ข้างละ ๑ ม. (๒ด้าน)
ยาว ๙๔๘ ม.

๑,๑๒๘,๐๐๐ ๑,๑๒๘,๐๐๐

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง
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153
แบบ ผ.02/1

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๔ โครงการขยายผิว
- เพื่อให้การสัญจรไป
จราจรถนนชนบทบารุง มาสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อรองรับ
การจราจรในเขต
ชุมชนที่ขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น

ขยายผิวจราจรจากสี่แยก
ไทยยืนยงถึงสามแยก
ประเสริฐศรี ขนาดกว้าง
๑๒ ม. ยาว ๔๕๐ ม.

๕ โครงการปรับปรุงขยาย
ถนนบริบาลภูมิเขตต์
ช่วงจากสี่แยกไทยยืน
ยงถึงลาห้วยเสียว
(ด้านทิศตะวันตก) หมู่
๑๐

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อรองรับ
การจราจรในเขต
ชุมชนที่ขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น

ปรับปรุงขยายถนน
บริบาลภูมิเขตต์ช่วงจากสี่
แยกไทยยืนยงถึง ลาห้วย
เสียว (ด้านทิศตะวันตก
หมู่ ๑๐) กว้าง ๕ ม. ยาว
๙๕ ม. รวมพื้นที่ ๔๗๕
ตร.ม.

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านถ่อนไปบ้าน
หนองผือ บ้านถ่อนใหม่
หมู่ ๑๒

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อรองรับ
การจราจรในเขต
ชุมชนที่ขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
๖ ม. ยาว ๕๒๕ ม. หนา
๐.๑๕ รวมพื้นที่ ๓,๑๕๐
ตร.ม.

๑,๗๐๗,๐๐๐ ๑,๗๐๗,๐๐๐

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๗ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันและแก้ไข
ระบายน้า คอร.รูปตัวยู ปัญหาน้าท่วมในเขต
จากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ชุมชน
ถึงแยกศาลาประชาคม
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอร. รูปตัวยูด้านทิศ
ตะวันออกขนาด ๐๕๘x
๐.๖๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม.

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๑,๕๑๖,๐๐๐ ๑,๕๑๖,๐๐๐

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนโครงการ ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

๘ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง จากทางหลวง
หมายเลข ๒๐๒๐
(บ้านผือ- ท่าบ่อ) ถึง
ถนนลูกรังแยกไปบ้าน
นาคา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลูกรัง (ถนน
ความสะดวกในการ
แนวเขตเทศบาล) ขนาด
คมนาคมและขนส่ง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๔๐๐
สินค้าทางการเกษตร ม.

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริกา

กองช่าง

๙ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลูกรัง
จากทางหลวงชนบท
สายบ้านผือ-บ้านค้อถึง
ทางแยกบ้านนาคา
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมืองและง่ายใน
การวางแผนการพัฒนา

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนได้รับ
บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริกา

กองช่าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง (ถนน
แนวเขตเทศบาล) ขนาด
กว้าง ๖ ม. ยาว 4,7๐๐
ม.
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แบบ ผ.02/1

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๑๐ โครงการจัดทาผังเมือง เพื่อความเป็นระเบียบ เกิดความเป็นระเบียบ
รวมเทศบาลตาบลบ้าน เรียบร้อยของ
เรียบร้อยภายในเขต
ผือ
บ้านเมืองและง่ายใน เทศบาลตาบลบ้านผือ
การวางแผนการพัฒนา

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ระดับความพึงพอใจ เทศบาล มีการ
กองช่าง
ของผู้ใช้บริการ
พัฒนาด้านการ
วางผังเมือง
ตัวชี้วดั
(KPI)

๑๑ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบ้านหัวคู ม.๑ ต.
บ้านผือ-บ้านคู ต.โนน
ทอง

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถ ถนนบ้านหัวคู ม.๑ ต.
ใช้ถนน การคมนาคม บ้านผือ-บ้านคู ต.โนนทอง
ในเขตเทศบาลเป็นไป ยาว ๑,๕๐๐ ม.
อย่างสะดวกสบาย

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐

จานวนโครงการที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง

การคมนาคม
เป็นไปอย่าง
สะดวกสบาย

กองช่าง

๑๒ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบ้านถ่อน ม.๒
ถนนบ้านผือ-ท่าบ่อ
(ทางหลวงหมายเลข
๒๐๒๐)

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนน การคมนาคม
ในเขตเทศบาลเป็นไป
อย่างสะดวกสบาย

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐

จานวนโครงการที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง

การคมนาคม
เป็นไปอย่าง
สะดวกสบาย

กองช่าง

ถนนบ้านถ่อน ม.๒ ถนน
บ้านผือ-ท่าบ่อ (ทาง
หลวงหมายเลข๒๐๒๐)
ยาว๒,๑๐๐ม.
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แบบ ผ.02/1

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ประชาชนได้มี ประชาชนในเขตเทศบาล
กีฬาอเนกประสงค์
อาคารกีฬาที่มาตรฐาน
ไว้ใช้ซ้อมและแข่งขัน
เพื่อสุขภาพแข็งแรง

๑๔ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนเลี่ยง
เมือง (โคกเกลี้ยง)บ้าน
หัวคู หมู่ 1 –
บ้านศรีสาราญ หมู่ที่ ๘

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชุนที่ขยายตัว
มากขึ้น

๑๕ โครงการก่อสร้างท่อ ป้องกันและแก้ไข
ระบายน้าเหลี่ยมพร้อม ปัญหาน้าท่วมในเขต
ฝาปิด ถนนศรีสะอาด ชุมชน
ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว
๒,๖๓๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๕,๘๑๐ ตร.ม..

7,187,000

ก่อสร้างท่อระบายน้า
เหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x
๑.๘๐ ม.(Box Culvert)
ยาว ๔๔๘ ม. พร้อมฝาปิด
จานวน ๓๒ บ่อ

๖,๖๗๑,๐๐๐ ๖,๖๗๑,๐๐๐
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7,187,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนได้ใช้
กองช่าง
ของประชาชน
อาคารกีฬาไว้
ซ้อมและแข่งขัน
กีฬา
ตัวชี้วดั
(KPI)

1. จานวนเส้นทาง ประชาชนได้รับ
ที่บรรจุในโครงข่าย ความสะดวกใน
ความรับผิดชอบที่ การสัญจรไปมา
ได้รับการปรับปรุง
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

๑.จานวนเส้นทางที่ ลดปัญหาน้า
บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

157
แบบ ผ.02/1

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๖ โครงการก่อสร้างท่อ เพื่อป้องกันและ
ระบายน้า ถนนพลับผือ แก้ปญ
ั หาน้าท่วมใน
บ้านพลับ หมู่ที่ ๔
เขตชุมชน

รวม 16 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๒,๙๑๗,๐๐๐ ๒,๙๑๗,๐๐๐

2562
(บาท)

ก่อสร้างท่อระบายน้า
ขนาด Ø 0.6 ม. ยาว
๖๐๐ ม.จานวนไม่น้อย
กว่า ๕๒๕ ท่อน

-

-
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55,517,000

55,517,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
๑.จานวนเส้นทางที่ ลดปัญหาน้า
กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย ท่วมขัง
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของใช้บริการ
ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)

-
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1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.3 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการก่อสร้างผนัง
กั้นน้าลาห้วยเสียว

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้า
เขตชุมชนให้เกิดความ
สวยงาม (ปีละ ๒๐๐
เมตร)

ก่อสร้างผนัง คสล. ลา
ห้วยเสียว ผนังสูง, กว้าง,
ตามสภาพพื้นที่ ยาว
๑,๐๐๐ ม.

๒ โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพังและราว
กันตกพร้อมทางเดิน
คอนกรีตรอบวังเดือนห้า

เพื่อป้องกันตลิ่งรอบ
หนองน้าพัง และกัก
เก็บน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภค เลื้องสัตว์ ทา
การเกษตร

โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพังและราว
กันตกพร้อมทางเดิน
คอนกรีตความยาว
๑,๐๐๐ ม.

๓ โครงการก่อสร้างฝาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
น้าล้น คสล.ลาห้วยซีด การกักเก็บน้าสาหรับ
ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓ ประชาชนอุปโภคทe
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์
รวม 3 โครงการ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐

2562
(บาท)

2565
(บาท)

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

ก่อสร้างฝายน้าล้น คสล.
ลาห้วยซีด สูง ๒.๐๐ ม.
กว้างเฉลี่ยว ๑๔.๐๐ ม.
จานวน ๒ แห่ง

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
จานวนแหล่งน้าใน ป้องกันการกัด กองช่าง
พื้นที่รับผิดชอบ
เซาะผนังลาห้วย
ได้รับ การพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ
ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวนแหล่งน้าใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับการพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ

ป้องกันตลิ่งพัง
และประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย

กองช่าง

๑,๓๓๐,๐๐๐ จานวนแหล่งน้าใน ประชาชนใได้มี กองช่าง
พื้นที่รับผิดชอบ
น้าอุปโภค บริโภค
ได้รับการพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ
-

-
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29,000,000

29,000,000

1,330,000

159
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับโครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ ว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านทีต่ ั้งเพือ่ สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่ม
(GMSการพั
MICE
& Tourism
การจัดการทรั
และสิ่งแแวดล้
มเพือ่ อการใช้
ประโยชน์
อย่าทงยัี่ ๓่งยืด้นานการท่องเทีย่ ว
ข. น้ยุทาโขง
ธศาสตร์
ฒนาของ
อปท. City)
ในเขตจัและยุ
งหวัดทอุธศาสตร์
ดรธานี ท: ี่ยุ5ทธศาสตร์
ที่ ๒ ด้พายากรธรรมชาติ
นทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ่งอแวดล้
ม และยุ
ทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบ ผ.02/1
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
2563
2564
2565
(KPI)
ได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ระดับความพึง
มีสถานที่ทิ้งขยะ
กอง
พอใจของประชาชน ที่ได้มาตรฐาน สาธารณสุข
และเพียงพอ
ฯ

2562
(บาท)

๑ โครงการบริหารจัดการ เพื่อให้เทศบาลมี
ปรับปรุง/จัดหา/ก่อสร้าง
ระบบกาจัดขยะเทศบาล สถานที่ทิ้งขยะที่ได้
ระบบการกาจัดขยะให้
มาตรฐานและเพียงพอ เป็นมาตรฐาน
รวม 1 โครงการ

-

-
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50,000,000

50,000,000

50,000,000

160
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับโครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองและการบริหาร
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันนทนาการ
ที่

โครงการ

๑ โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริการการ
ท่องเที่ยวเส้นทางสาย
ธรรมะ อารยธรรมภู
พระบาทและลาน
วัฒนธรรมไทยพวน
(การท่องเที่ยว 3 ธรรม)
รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีศูนย์กลาง
บริการการท่องเที่ยว
การส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
6,193,000 6,193,000

2562
(บาท)

ก่อสร้างอาคารวัฒนธรรม
ไทยพวน สร้าง
ศูนย์บริการข้อมูล
นักท่องเที่ยว อาคาร
ห้องน้า ฯลฯ

-

-
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6,193,000

6,193,000

แบบ ผ.02/1

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
การจัดกิจกรรมโดย มีศูนย์กลาง
สานักปลัด
เทศบาลหรือบูรณา บริการการ
การร่วมกับ
ท่องเที่ยวและ
หน่วยงานอื่น
แสดงกลุ่มชาติ
พันธุ์
ตัวชี้วดั
(KPI)

2565
(บาท)

-
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลบ้านผือ
แบบ ผ.03
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพังหลัง จานวน
100 ตัว
จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กขนาด 5 ฟุต จานวน 2 ตัว
ราคาตามท้องตลาด
จัดซื้อเก้าอี้ทางานสาหรับพนักงานเทศบาลที่
ปฏิบตั ราชการ จานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 5,000
บาท ราคาตามท้องตลาด

๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ลอยโฟนมือถือคู่ UHF แบบใช้ Batteries
จานวน 2 ชุด

จัดซื้อกระจกบานเลื่อนเพื่อเก็บเอกสาร จานวน 2
หลังๆละ 5,000 บาท ราคาตามท้องตลาด
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน จานวน 2 หลังๆละ
5,500 บาท
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๕,๐๐๐

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

๑๔,๐๐๐

สานักปลัด

๑๕,๐๐๐

สานักปลัด

๑๐,๐๐๐

สานักปลัด

๑๑,๐๐๐

สานักปลัด

17,000

สานักปลัด

9,000

สานักปลัด

๑๐,๐๐๐

162
แบบ ผ.03
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

๑๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จานวน ๒
หลัง
จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างx
ลึกxสูง) 150x75x75 ซม. จานวน 1 ตัว
จัดซื้อเก้าอี้ทางานจานวน 2 ตัว
ตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.) จานวน ๒ ตู้ๆละ ๕,๕๐๐
บาท
ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก (มอก.)คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจานวน ๒ ตู้ๆ ละ ๗,๙๐๐
บาท

๑๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๑๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๑๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๑๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๑๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เก้าอี้ปฏิบตั ิงาน จานวน ๒ ตัว ราคาตามท้องตลาด

๑๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๑๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๑๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

10,000

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท)
๕,๕๐๐ กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ

๑๑,๐๐๐

8,000
๑๑,๐๐๐

8,000
๑๑,๐๐๐

กองวิชาการฯ
กองคลัง

๑๕,๘๐๐

๑๕,๘๐๐

๑๕,๘๐๐

กองคลัง

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

กองคลัง

เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย จานวน ๑ เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทยี ู
จานวน 2 เครื่อง

๑๗,๐๐๐
94,000

๑๗,๐๐๐
94,000

๑๗,๐๐๐

กองคลัง
กองคลัง

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
แบบNetwork แบบที่ ๑ (๓๓หน้า/นาที) พร้อม
ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE สาหรับ
งานทะเบียนฯ

๑๖,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

สานักปลัด
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163
แบบ ผ.03
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

๑๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๒๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๒๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๒๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๒๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๒๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๒๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ สาหรับงาน
ประมวลผล มีหน่วยความ จาหลักชนิด DDR3
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB จานวน ๑
เครื่อง

๒๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษ เอ๓

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐
หน้า /นาที)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดา (๒๗ หน้า/นาที)
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสาหรับสานักงาน*(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง
สาหรับกองวิชาการ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษ เอ๓
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล
จัดซื้อเครื่องพิมพ์multifunction แบบฉีดหมึก
(inkjet)
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีหน่วยความจา
หลักชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘
GB จานวน ๑ เครื่อง
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งบประมาณ
2563
(บาท)
๗,๙๐๐

2564
(บาท)

สานักปลัดฯ
๓๒,๐๐๐

๖,๓๐๐
21,000

21,000

๑๗,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

7900
๓๒,๐๐๐

2565
(บาท)

กองวิชาการ

กองวิชาการ
21,000

21,000

กองวิชาการฯ
7,900 กองวิชาการฯ
กองคลัง

32,000

32,000

กองคลัง

๑๗,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

กองคลัง

164
แบบ ผ.03
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

๒๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสาหรับสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
(เครื่องละ 32,000)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ สานัก
งบประมาณมกราคม 2561)

๒๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค มีหน่วยความจา
หลักชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB

๓๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
พ่วงรถจักรยาน จานวน ๑ชุด

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
ขนส่ง

จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ๑๕ ที่นั่งขนาดความจุ
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เครื่องยนต์
ดีเซล

๓๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๓๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๓๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบี้ลแค็บ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)
32,000

๒๑,๐๐๐

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

กองคลัง

๘๘,๐๐๐

๘๘,๐๐๐

กองคลัง

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

กองคลัง

814,000

สานักปลัด

1450000

สานักปลัด
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แบบ ผ.03
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

๓๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซื้อเครื่องเสียงติด รถยนต์ที่สามารถเล่น MP๓
USB CD ได้ พร้อมฮอร์น กาลังขับไม่น้อยกว่า
๑๒๐w จานวน ๔ ตัว

๓๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ (จานวน ๒ ซุ้ม)

๓๖ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
๓๗ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
๓๘ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดหาเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ดับเพลิง

๓๙ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
๔๐ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

70,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

๑๐๐,๐๐๐

สานักปลัด

๓๐,๐๐๐

สานักปลัด

จัดหาชุดผจญเพลิงเครื่องช่วยหายใจ SCBA สาย
ส่งน้าหัวฉีดเครื่องสูบน้าดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง
ต่าง ๆฯลฯ

๑๘๐,๐๐๐

สานักปลัด

จัดหาเครื่องมือตัดถ่าง กระเป๋าพยาบาลเบื้องต้น
อุปกรณ์กู้ชีพต่าง ๆ ฯลฯ
เลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 2 เครื่อง
ไม่น้อยกว่า 0.6 แรงม้า
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ(ราคากลางตาม
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์

๒๐๐,๐๐๐

สานักปลัด

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อแท่นบรรยาย(โพเดียม)แบบติดเครื่องเสียง

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

2564
(บาท)
๑๕,๐๐๐

165

30,000

สานักปลัดฯ
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แบบ ผ.03
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

๔๑ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

๔๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
๔๓ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
๔๔ แผนงานการศึกษา
๔๕ แผนงานการศึกษา
๔๖ แผนงานการศึกษา
๔๗ แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง

๔๘ แผนงานการศึกษา
๔๙ แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๕๐ แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๕๑ แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง สูบน้าได้ ๓,๘๐๐
ลิตร/นาที เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งไม่น้อย
กว่า ๖ นิ้ว(๑๕๐มิลลิเมตร) ส่งน้าได้สูงไม่น้อยกว่า
๑๓.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์มีครบชุด จานวน ๒
เครื่อง

เครื่องสูบน้าขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว แบบ
ลากจูง
จัดซื้อโต๊ะทางาน
เก้าอี้สาหรับพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่
ตู้เก็บเอกสาร
ติดตั้งระบบดูดอากาศในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทั้ง ๒
ศูนย์
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์
จัดซื้อโต๊ะ ,เก้าอี,้ ตู้เก็บเอกสาร,ตู้กระจกบานเลื่อน
สาหรับใช้ในปฏิบตั ิงาน
เก้าอี้หนังผนักพิง จานวน 2 ตัว (ราคาตาม
ท้องตลาด)
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน(มอก.) จานวน 2 ตู้ๆละ
5,500 บาท หรือราคาตามท้องตลาด
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2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๙๕,๐๐๐
๙๕,๐๐๐

2564
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000 สานักปลัดฯ

450,000

450,000

สานักปลัดฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษา

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

10,000

10,000

11,000

11,000

กองการศึกษา
กอง
สาธารณสุขฯ
10,000
กอง
สาธารณสุขฯ
11,000
กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.03
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๕๒ แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๕๓ แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๕๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๕๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๕๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๕๗ แผนงานเคหะและชุมชน
๕๘ แผนงานเคหะและชุมชน

๕๙ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เคริ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกชนิดสีกระดาษA4 (inKjet
printer)
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสาหรับสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
จัดซื้อโต๊ะ, เก้าอี,้ ตู้เก็บเอกสาร, ตู้กระจกบาน
เลื่อน สาหรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสาหรับงาน
ประมวลผล มีหน่วยความจาหลักชนิดDDR3 หรือ
ดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

จัดซื้อโต๊ะ ,เก้าอี,้ ตู้เก็บเอกสาร,ตู้กระจกบานเลื่อน
สาหรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
-ชุดใบมีดดันดินขนาด 85 แรงม้า ความกว้างไม่
น้อยกว่า 2.1 เมตร
-ชุดเครื่องตัดหญ้าติดแทรกเตอร์ ขนาดพื้นที่ตัด
ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร (ราคามาตรฐานตาม
ท้องตลาด)
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงาน
ครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 4 เครื่อง (ราคา
ตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
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2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,000

2564
(บาท)
5,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท)
5,000
กอง
สาธารณสุขฯ
30,000
กอง
สาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการฯ

30,000

30,000

30,000

กองสวัสดิการฯ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

50,000

50,000

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

38,000

38,000

กองช่าง

2562
(บาท)

50,000
145,000

๑๐,๐๐๐

กองช่าง
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แบบ ผ.03
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

150,000

150,000

กองช่าง

20,000

20,000

กองช่าง

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๖๐ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
และนันทนาการ

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เช่น
-อุปกรณ์บดิ เอวแบบยืน
-อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกเดี่ยว
-อุปกรณ์วงิ่ ต่างระดับสลับไหล่
-อุปกรณ์ยกน้าหนัก
-อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยาน
-อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน ขา หน้าท้อง
-อุปกรณ์โยกเชียงบกเดี่ยว
-อุปกรณ์แกว่งสะโพก ทรงตัว
-อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่ หน้าอก
-ฯลฯ

๖๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
๖๒ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
๖๓ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์อื่น

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
(ตามโครงการปรับปรุงอาคารสานักงานฯ)
จัดซื้อเครื่องปั๊มน้า ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จานวน ๒ ชุด

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน

๒๑,๐๐๐

กองช่าง

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด ๑.๖๐
มิลลิเมตร
จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกาลังขยาย ๓๐ เท่า

15,000

กองช่าง

๓๔,๐๐๐

กองช่าง

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
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กองการศึกษา

169
แบบ ผ.03
ที่

แผนงาน

๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
ขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2561
(บาท)

ซื้อเครื่องตีเส้นจราจรชนิดเดินตาม (จานวน ๑
เครื่อง)
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีหน่วยความจา
หลักชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๘
GB จานวน ๑ เครื่อง
รวม
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2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

38000
21000

๑,๐๗๓,๓๐๐ ๒,๙๙๐,๔๐๐ ๒,๓๑๔,๓๐๐ ๑,๗๖๓,๔๐๐

กองช่าง
กองช่าง

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
เป็นแบบที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล ดำเนินกำรให้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดยดำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย มีรำยละเอียด ดังนี้
๑. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้อ งแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑.๑ ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๑.๒ กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๐ คะแนน
๑.๓ ยุทธศำสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศำสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๖) เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ ๕ คะแนน
(๘) แผนงำน ๕ คะแนน
(๙) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว้ำร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๒. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องและขับเคลื่อน
กำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
๒.๑ กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ ๑๐ คะแนน
๒.๒ กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ ๑๐ คะแนน
๒.๓ กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ ๑๐ คะแนน
๒.๔ แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ๑๐ คะแนน
๒.๕ โครงกำรพัฒนำ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร ๕ คะแนน
(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร ๕ คะแนน
(๓) เป้ำหมำย (ผลผลิตโครงกำร) มีควำมชัดเจนนำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง ๕
คะแนน
(๔) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
(๕) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำตอ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
(๖) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
(๗) โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ๕คะแนน
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(๘) โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภำยใต้หลักประชำรัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) ๕ คะแนน
(๑๐) มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ ๕ คะแนน
(๑๑) มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๕ คะแนน
(๑๒) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๙๐ คะแนน)
๓.แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
๑. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๐
๒. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ
๑๕
๓. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
๓.๑ ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐)
๓.๒ ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
(๑๐)
๓.๓ ยุทธศำสตร์จังหวัด
(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์
(๕)
๓.๕ กลยุทธ์
(๕)
๓.๖ เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(๕)
๓.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
(๕)
๓.๘ แผนงำน
(๕)
๓.๙ ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐
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๔.แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นกำรพิจำรณำ

รำยละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

๑.ข้อมูลสภำพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐำนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งหมู่บ้ำน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่ำ
ไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำร
ปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขต
กำรปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชำกร และ ช่วงอำยุและจำนวน
ประชำกร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ
สำธำรณสุข อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์
ฯลฯ
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคม
ขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำร
ประมง กำรปศุสัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว
อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพแรงงำน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำร
นับถือศำสนำ ประเพณีและงำนประจำปี ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ภำษำถิ่น สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ
และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ำ ป่ำไม้
ภูเขำ คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ
(๘) กำรสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และ
กำรดำเนินกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนกำรร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำปรึกษำหำรือ และเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำสำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่น ตำม
อำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๐
(๓)
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(๒)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)

(๒)
(๒)
(๓)

คะแนนที่
ได้
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ประเด็นกำรพิจำรณำ

รำยละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

๒.กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำม
สอดคล้องยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น
รวมถึงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand ๔.๐
(๒) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะ
และกำรบังคบใช้ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่
เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
(๓) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ
สำธำรณสุข ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด
เทคโนโลยี จำรีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
เป็นต้น
(๔) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยำด้
ครัวเรือน กำรส่งเสริมอำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม
กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจและ
ควำมเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ
ทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ
(๖) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำร
พัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำร
ดำเนินงำนได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดอ่อน)
O-Opportunity (โอกำส) T-Threat
(อุปสรรค)

๒๐
(๕)
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๓. ยุทธศำสตร์
๓.๑ ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ
๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ
Thailand ๔.๐
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศำสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand
๔.๐
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์พัฒนำกลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์
พัฒนำภำค แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำย/ยุทธศำสตร์
คสช. และนโยบำยรัฐบำลหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์
ชำติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนกำรณ์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพที่เป็น
ลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตำม
อำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน
ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจำกศักยภำพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทำง
ยุทธศำสตร์

๖๐
(๑๐)

๓.๒ ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓. ยุทธศำสตร์
จังหวัด

๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์

๓.๖ เป้ำประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์
(Positioning)
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๓.๘ แผนงำน

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต กำหนด (๕)
จุดมุ่งหมำยในเรื่องในเรื่องหนึ่งหรือแผนงำนที่เกิดจำก
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน นำไปสู่กำรทำโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นโดยระบุแผนงำนและควำม
เชื่อมโยงดังกล่ำว
ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่
(๕)
เกิดผลผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒
Thailand ๔.๐แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน
๑๐๐

๓.๙ ควำมเชื่อมโยง
ของยุทธศำสตร์ใน
ภำพรวม

คะแนนเต็ม
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๕.แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑.กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ
๒.กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ
๓.กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ
๔.แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
๕.โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย
๕.๑ ควำมชัดเจนชื่อโครงกำร
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร
๕.๓ เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนนำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้
ถูกต้อง
๕.๔ โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ
๕.๖ โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภำยใต้หลักประชำรัฐ
๕.๙ งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
๕.๑๐ มีกำรประมำณรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ
๕.๑๑ มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน
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๑.กำรสรุปสถำนกำรณ์ เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดทำยุทธศำสตร์ขององค์กร ๑๐
กำรพัฒนำ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และTrend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้อง
ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำน
สังคม, ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)
๒.กำรประเมินผลกำร ๑)กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อนำมำใช้วัดผลใน ๑๐
นำแผนพัฒนำท้องถิ่น เชิงปริมำณ เช่น กำรวัดจำนวนโครงกำร กิจกรรม งำน
ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ ต่ำงๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำย
เอำไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินกำรจริงตำมที่ได้กำหนดไว้
เท่ำไหร่ จำนวนที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้มีจำนวนเท่ำไหร่
สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลักประสิทธิภำพ (Efficiency)
ของกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอำนำจหน้ำที่ที่ได้กำหนดไว้
๒)วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงกำรที่
ดำเนินกำรในเชิงปริมำณ (Quantitative)
๓.กำรประเมินผลกำร ๑)กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ ๑๐
นำแผนพัฒนำท้องถิ่น คือกำรนำเอำเทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพื่อวัดภำรกิจ โครงกำร
ไปปฏิบัติในเชิง
กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อ
คุณภำพ
ควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่ และเป็นไปตำม
อำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรดำเนินกำรต่ำงๆ มีสภำพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทนถำวร สำมำรถใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่
ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำ
ดำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำน
๒)วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ดำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Quantitative)
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๔. แผนงำนและ
๑)วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่ำงๆ จนนำไปสู่กำรจัดทำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand /Trend หรือหลักกำรบูร
ณำกำร (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน
๒)วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่
สอดคล้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ
๕.โครงกำรพัฒนำ
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๕.๑ควำมชัดเจนของ เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์
ชื่อโครงกำร
กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินกำร
เพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำมชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรใน
๕.๒ กำหนด
อนำคต
วัตถุประสงค์สอดคล้อง มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clearobjevctive) โครงกำรต้อง
กับโครงกำร
กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับควำมเป็นมำของ
โครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล วิธีดำเนินงำน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจนมี
๕.๓ เป้ำหมำย
ลักษณะเฉพำะเจำะจง
(ผลผลิตของโครงกำร) สภำพที่อยำกเกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึง
มีควำมชัดเจนนำไปสู่ เป้ำหมำยต้องชัดเจน สำมำรถระบุจำนวนเท่ำไหร่
กำรตั้งงบประมำณได้ กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย
ถูกต้อง
พื้นที่ดำเนินงำน และระยะเวลำดำเนินงำน อธิบำยให้
ชัดเจนว่ำโครงกำรจะทำที่ไหน เริ่มต้นช่วงเวลำใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำก
กลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือ
กลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยรอง
๕.๔ โครงกำรมีควำม โครงกำรสอดคล้องกับ (๑)ควำมมั่นคง (๒)กำรสร้ำง
สอดคล้องกับแผน
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (๓)กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี
ศักยภำพคน (๔)กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำ
เทียมกันทำงสังคม (๕)กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖)กำรปรับสมดุลและ
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พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำม
๕.๕ เป้ำหมำย(ผลผลิต มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของโครงกำร) มีควำม โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สอดคล้องกับ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ โดย(๑)ยึดหลักปรัชญำ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง (๒)ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (๓)
และสังคมแห่งชำติ
ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (๔)ยึด
เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย๒๕๗๙ (๕)ยึดหลักกำร
นำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน ๕ ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้
แนวทำงกำรพัฒนำ (๑)กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขัน
และกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง (๒)กำร
พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและปฏิรูประบบเพื่อสร้ำง
สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (๓)กำรลดควำมเลื่อมล้ำทำง
สังคม (๔)กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็น
เมือง (๕)กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและ
๕.๖ โครงกำรมีควำม สังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖)กำรบริหำรรำชกำร
สอดคล้องกับ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ
Thailand ๔.๐
โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มำกเช่น
(๑)เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิง
นวัตกรรม (๒)เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (๓)เปลี่ยนจำกกำรเน้น
ภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น
รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำร
๕.๗ โครงกำร
วิจัยและกำรพัฒนำแล้วต่อยอดควำมได้เปรียบเชิง
สอดคล้องกับ
เปรียบเทียบ เช่น ด้ำนเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ
ยุทธศำสตร์จังหวัด
สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลำของแผนพัฒนำจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นเสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจำก
กันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็นโครงกำร
เชื่อมต่อเดินทำง ไปด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นที่ปัจจุบัน
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๕.๘ โครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน
หรือกำรเสริมสร้ำงให้
ประเทศชำติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภำยใต้หลัก
ประชำรัฐ
๕.๙ งบประมำณมี
ควำมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำย (ผลผลิต
โครงกำร)
๕.๑๐ มีกำรประมำณ
กำรรำคำถูกต้องตำม
หลักวิธีงบประมำณ
๕.๑๑ มีกำรกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คำกว่ำจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

เป็นโครงกำรที่ดำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่
ประชำชนดำเนินกำรเองหรือร่วมดำเนินกำร เป็นโครงกำร
ต่อยอดและขยำยได้เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำร
เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้วด้วยกำร
พัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องคำนึงหลักสำคัญ ๕
ประกำรในกำรจัดทำโครงกำรได้แก่ (๑)ควำมประหยัด
(Economy) (๒)ควำมมีประสิทธิภำพ(Efficiency) (๓)
ควำมมีประสิทธิผล(Effectiveness) (๔)ควำมเลื่อมล้ำใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น นำไปสู่ควำมยุติธรรม(Equity) (๕)
ควำมโปร่งใส(Transparency)
กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับ
โครงกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำ
กลำง รำคำท้องถิ่นมีควำมโปร่งใสในกำรกำหนดรำคำและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
มีกำรกำหนดดัชนีชี้วัดผลงำน (Key Performance
Indicator :KPI)ที่สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภำพ
(efficiency) ได้ เช่น กำรกำหนดควำมพึงพอใจกำร
กำหนดร้อยละ กำรกำหนดอันเกิดจำกผลวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรดำเนินกำรตำม
โครงกำรพัฒนำซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำร
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ำกับวัตถุหรือมำกกว่ำ
วัตถุประสงค์ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑)มี
ควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง ในกำร
ดำเนินงำนตำมโครงกำร (๒)วัดและประเมินผลระดับของ
ควำมสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องกำรดำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุดและสำมำรถปฏิบัติได้
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับควำมเป็นจริง (๕)ส่งผล
ต่อกำรบ่งบอกเวลำได้
รวมคะแนน ๑๐๐
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๗.กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนำ ซึ่งสำมำรถแสดงได้ทั้งกำรอธิบำยเชิงสถิติ รูปภำพ กรำฟ ข้อมูลต่ำง
ๆ จำก
๗.๑ ใช้แบบสำหรับกำรติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณคุณภำพ
(๑)แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance Indicators)
(๒)แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือScorecard Model
ของ Kaplan &Norton
(๓)แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(๔)แบบเชิงเหตุผล ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ
(๕)แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process Performance Measurement System
(PPMS))ระบบกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือ PPMS
(๖)แบบประเมินโดยวิธีกำรแก้ปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำที่เกิดขึ้น หรือ ProblemSolving Method
(๗)แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(๘)แบบกำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(๙)แบบกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(๑๐)แบบกำรประเมินตนเอง (Self-assessment Model)
(๑๑)แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้กรอบตำมข้อ
(๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
๗.๒ เชิงปริมำณ(Quantity) คุณภำพ(Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่ำใช่จ่ำย(Cost) เวลำ
(Time) เป็นไปตำมที่กำหนดไว้หรือไม่
๗.๓ ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือรำชกำรได้ประโยชน์อย่ำงไร
๗.๔ วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่ำไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)
๗.๕ ผลกระทบ (Impact)
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LL~'\J~~'\J1Ll'l'i~fn'1LL'1::i.:ifll.JLL'l--1-!l'U1~ LL'1:: Thailand ci'..o

(l!?) f11'i1Lfl'i1::t-1m'i1 'tl~.:JLi'.1 el-!l'i'll.J'\ll~el ~.:i Li'.lel-:i LO'Vi1tLL'1t f11'iU-:lrlU1i
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)W-Weakness (~~BB'W) 0-0pportunity (b€Jf11l;'f) LL'1::T-Threat
("1JD1;'111fl)

m. f!Vl5f11~\9l{
•

bo
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vi'B.:i~'W

B .:i

'". m

l;'!B~flci'B.:inul;'!mV1~.:ifl:1J Lf'l'J~.ijf11il ~.:lLL 1~ci'B:1J'!JB.:l'v1B.:l~'W '1.h:: L~'W
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ti 1'11'1 ~ {'1) €1-:!€1-:J fl n 'i
'I
,
,
,
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