
 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  

กองวิชาการและแผนงาน 



ค ำน ำ 
 

  เทศบาลต าบลทุ่งฝน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ขึ้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นแผนที่ได้จัดท าขึ้น  ภายใต้กระบวนการเข้ามามี
ส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
เป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน  มีความเป็นไปได้ในอันจะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งฝน
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การจดัท างบประมาณส าหรับโครงการของเทศบาลได้อย่างเหมาะสม 
 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลทุ่งฝนครั้งนี้  ได้เตรียมความพร้อมรับการ
ถ่ายโอนภารกิจ  ตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการพัฒนาแบบยั่งยืน
เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับนี้  จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเทศบาลต าบลทุ่งฝน สามารถแก้ไขปัญหาและ
สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   
 
 
 
               ว่าทีร่้อยโท วีระกุล   บุญละคร 
                     ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งฝน ปฏิบัติหน้าที่  
                   นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งฝน 
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บทน า 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด วิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
     1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลัก
คิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม  ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์   
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด นอกจากนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้การ
วางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ /กิจกรรม จาก   
แผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มาจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท า
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    
  แผนพัฒนาท้องถิ่น มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
   2. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   3. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
 
  2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  มีดังต่อไปนี้ 
   1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
   2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การ 
   3) ท าให้การด าเนินการขององค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา 
   4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนเพราะการวางแผน 
   5) ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน 
  3.  ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  มีดังต่อไปนี้ 
   1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 



   2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   รวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา  ปัญหา  ความต้องการ  และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  แล้วเสนอคณะกรรมการ             
พัฒนาท้องถิ่น 
   3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
   4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
  4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด 

 
 
 
 
 

 



                            แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลทุ่งฝน 
       _____________________________________________________________________________ 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธาน ี
.................................................. 

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑.ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้ง 
  เทศบาลต าบลทุ่งฝน ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอทุ่งฝน และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด
อุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓  ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๘,๑๒๕ ไร่ โดย 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านท่าช่วง หมู่ที่ ๖  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้า อ าเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 
  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๓๑๘    
แยกจากทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตรงจุดที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางที่ถนน
ไปบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๘ แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๓ ไปทางทิศตะวันตก 
ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร 
  จากหลักเขตท่ี ๑ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๓๑๘  แยกทางหลวง
หมายเลข ๒๐๙๖ (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านโพธิ์       
ถึงหลักเขตที่ ๒ ซ่ึงต้ังอยู่รมิห้วยโค้น  ฝัง่ตะวันตก 
  จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบห้วยโค้น ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือติดกับถนนไปบ้านท่าช่วงทาง
ทิศตะวันออก 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ เทศบาลต าบลบงใต้  ต าบลบงใต้  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัด
สกลนคร 
  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านห้วยโค้น ถึงหลักเขตที่  ๔ ซึ่งตั้งอยู่บนแนว
เส้นแบ่งเขตระหว่างอ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในแนวเส้นตั้งฉากกับ
ศูนย์กลางถนนไปบ้านเชียงตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนเข้าวัดทุ่งสว่าง บรรจบกับถนนไปบ้านเชียง ตาม
แนวถนนไปบ้านเชียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 
  จากหลักเขตท่ี ๔ เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กับอ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอ าเภอทุ่งฝนกับอ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี 
  ทิศใต ้ ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลบ้านเชียง  ต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
  จากหลักเขตที่ ๕    เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอ าเภอทุ่งฝนกับอ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี   ถึงหลักเขตที่ ๖  ซ่ึงต้ังอยู่รมิถนนไปบ้านเชยีงทางทิศตะวนัออก 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่  ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 
  จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านเชียง ถึงหลักเขต 
ที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านโพนสูง ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปที่ว่าการอ าเภอทุ่งฝนบรรจบกับ
ถนนไปบ้านโพนสูง ตามแนวถนนไปบ้านโพนสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง ๓๐๐ เมตร 
  จากหลักเขตท่ี ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านโพนสูงถึงหลักเขต
ที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยโค้นฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๘    
แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 
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  จากหลักเขตที่ ๘   เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข  ๒๓๑๘  แยกทางหลวง
หมายเลข  ๒๐๙๖  (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านห้วยโค้น          
ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๙๖  (ทุ่งใหญ่ -ทุ่งฝน) ตรงจุดที่อยู่
ห่างจากศูนย์กลางบ้านโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ตามแนวทางหลวงจังหวัด
หมายเลข ๒๓๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร 
  จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๓๑๘ แยก   
ทางหลวง ๒๐๙๖ (ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน) บรรจบกับหลักเขตที่ ๑  

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลต าบลทุ่งฝนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเล็กน้อย   
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน   มี  ๓  ฤดู  คือ 

  -  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือน    มีนาคม – พฤษภาคม 
  -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน            มิถุนายน  -  ตุล าคม 
  -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน          พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์ 
 ๑.๔  ลักษณะของดิน สภาพพ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า  ใช้ประกอบการกสิกรรมและ
เกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร 
 ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

     ๑. ล าน้ า, ล าห้วย  ๔ สาย ได้แก่ 
          -   ห้วยวังหมื่น 
          -   ห้วยโค้น 
          -   ห้วยลึก 
          -   ห้วยบ่อ 
     ๒. บึง , หนอง  และอ่ืน ๆ ได้แก่ 
          -   หนองแล้ง 

 
๒. ด้านการเมืองการปกครอง 
     ๒.๑ เขตการปกครอง  
          หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลต าบลทุ่งฝน มีจ านวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย   

หมู่ที่     ๑ บ้านทุ่งฝน  หมู่ที่     ๘ บ้านทุ่งฝน 
หมู่ที่     ๒ บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่     ๙ บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที ่    ๓ บ้านธาตุน้อย  หมู่ที่     ๑๑ บ้านทุ่งฝน 
หมู่ที่     ๔ บ้านก่อส าราญ  หมู่ที่     ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา 

     ๒.๒ การเลือกตั้ง 
          ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปี ขึ้นไป) มีทั้งสิ้น 5,777 คน แบ่งเป็น เพศชาย 2,724 คน เพศ
หญิง 3,053 คน   
*** ข้อมูลจากส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลทุ่งฝน : 11 เมษายน 2562 
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๓. ประชากร 
     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

ปี ชาย หญิง รวม 
๒๕๖๑ ๓,๔๘๙ ๓,๗๘๖ ๗,๒๗๕ 
๒๕๖๐ ๓,๕๐๙ ๓,๘๐๐ ๗,๓๐๙ 
๒๕๕๙ ๓,๕๓๙ ๓,๘๐๔ ๗,๓๔๓ 

     จากข้อมูลบนตางราง จะเห็นได้ว่า ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน มีจ านวน
ลดลงทุกปีทั้งประชากรชายและหญิง แต่ก็ไม่ได้ลดลงในปริมาณมากจนส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง ฯลฯ ท าให้ในอนาคตมีแนวโน้มที่จ านวนประชากรเทศบาลต าบลทุ่งฝนจะลดจ านวนลงอีกในช่วง ๑-๒ ปี
ต่อไป 
     ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
  

ช่วงอายุ (ปี) จ านวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

๐-๑๒ ๔๙๕ ๕๑๔ ๑,๐๐๙ 
๑๓-๒๐ ๔๑๓ ๓๗๗ ๗๙๐ 
๒๑-๓๐ ๕๔๐ ๕๒๐ ๑,๐๖๐ 
๓๑-๔๐ ๕๔๐ ๕๒๒ ๑,๐๖๒ 
๔๑-๕๐ ๕๔๒ ๖๘๘ ๑,๒๓๐ 
๕๑-๖๐ ๔๗๐ ๕๔๕ ๑,๐๑๕ 

๖๑-๑๐๐ ๔๗๗ ๖๑๕ ๑,๐๙๒ 
รวม ๓,๔๗๗ ๓,๗๘๑ ๗,๒๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟแสดงจ านวนประชากรตามช่วงอายุ 
* ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลทุ่งฝน ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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          จากกราฟแสดงจ านวนประชากรตามช่วงอายุของเทศบาลต าบลทุ่งฝน จะเห็นได้ว่าจ านวนประชากรที่มาก
ที่สุดจะอยู่ในวัยท างาน ๔๑-๕๐ ปี น้อยที่สุดคือประชากรช่วงวัยรุ่น ๑๓-๒๐ ปี ขณะที่จ านวนประชากรเพศชายจะ
มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรเพศหญิงนับจากช่วงอายุ ๔๑ ปีขึ้นไป และจ านวนประชากรในวัย
ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) มีจ านวนมากเป็นล าดับที่ ๒ แสดงถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
 

ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน 
ล าดับ

ที ่
หมู่ที่ / ชุมชน จ านวนครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

ม.๑ / ทุ่งฝน 
ม.๒ /โนนสะอาด 
ม.๓ / ธาตุน้อย 

ม.๔  / ก่อส าราญ 
ม.๘ / ทุ่งฝน 

ม.๙ / โนนสะอาด 
ม.๑๑ / ทุ่งฝน 

ม.๑๒ /  ทุง่พัฒนา 

๓๔๕ 
๒๔๒ 
๑๙๖ 
๑๓๑ 
๓๕๗ 
๓๐๒ 
๓๘๗ 
๑๗๕ 

๕๓๖ 
๔๗๐ 
๓๘๖ 
๒๗๓ 
๕๔๑ 
๕๘๖ 
๔๓๐ 
๒๖๔ 

๖๒๐ 
๔๘๑ 
๓๗๑ 
๒๘๒ 
๖๗๗ 
๖๐๐ 
๔๖๖ 
๒๘๘ 

๑,๑๕๖ 
๙๕๑ 
๗๕๗ 
๕๕๕ 

๑,๒๑๘ 
๑,๑๘๖ 
๘๙๖ 
๕๕๒ 

 
รวม ๒,๑๓๕ ๓,๔๘๖ ๓,๗๘๕ ๗,๒๗๑ 

 
ที่มา  :  ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  เทศบาลต าบลทุ่งฝน 
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
๔. สภาพทางสังคม 
     ๔.๑ การศึกษา  
          สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน มีดังนี้ 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุ่ง (เทศบาลด าเนินการเอง) นักเรียนอายุ ๓-๕ ปี 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด (เทศบาลด าเนินการเอง) นักเรียนอายุ ๓-๕ ปี 
3) โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน นักเรียนอายุ ๕-๑๒ ปี 
4) โรงเรียนบ้านธาตุน้อย-ก่อส าราญ ๕-๑๒ ปี 
5) โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๕-๑๒ ปี 
6) โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร นักเรียนอายุ ๑๓-๑๘ ปี 
7) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑ แห่ง 

     ๔.๒ สาธารณสุข 
          ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
 การให้บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลมีสถานที่ให้บริการ  ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลทุ่งฝน   สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี    1 แห่ง 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข       -  แห่ง 
3. คลินิกเอกชน                  2 แห่ง 
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4. บุคลากรทางการแพทย์  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่  ดังนี้ 
แพทย์    จ านวน 3 คน 
ทันตแพทย์   จ านวน 3 คน 
พยาบาล   จ านวน 29 คน 
เภสัชกร    จ านวน 3 คน 
นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน 3 คน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน 1 คน 
เจ้าพนักงานเภสัชชุมชน  จ านวน 1 คน 
เจ้าพนักงานทันตภิบาล  จ านวน 3 คน 
ผู้ช่วยทันตแพทย์   จ านวน...........-.........คน 
เจ้าพนักงานการเงิน  จ านวน 1 คน 
อ่ืนๆ เช่น อสม. เป็นต้น  จ านวน 69 คน 
  รวม  จ านวน 116 คน 

5. ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลจ านวน :  ปี   2561   โรงพยาบาลทุ่งฝน  มีผู้เข้ารับ
การรักษาพยาบาล  แยกรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ป่วยใน    จ านวน 2,324 คน 
ผู้ป่วยนอก   จ านวน 14,834 คน 

6. สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล  มีดังนี้ 

-อุบัติเหตุ  จ านวน 6,404 ราย/ปี  คิดเป็นงบประมาณในการ
รักษา ทั้งสิ้น                    จ านวน 4,715,098 บาท 
-สาเหตุอ่ืนๆ จ านวน 8,430 ราย/ปี  คิดเป็นงบประมาณในการรักษา 
  ทั้งสิ้น      จ านวน 24,198,698 บาท 

7. ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกแห่ง  5  อันดับแรก  คือ 

1) Diabetes mellitus typeII (เบาหวาน) 
2) Hypertersion (ความดันโลหิตสูง) 
3) Dypepsia (โรคกระเพาะ) 
4) Common Cold (หวัด) 
5) Myalgia (ปวดกล้ามเนื้อ) 
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     ๔.๓ อาชญากรรม 
           

ประเภท ปี 2561 (ครั้ง) ปี 2562 (ครั้ง) 
คดีประทุษร้ายต่อร่างกายและเพศ (ข่มขืน) 1 1 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 10 1 
คดีรฐัเป็นผู้เสียหาย 48 30 
*** สถานีต ารวจภูธรทุ่งฝน 5 มิถุนายน 2562 
 
     ๔.๔ ยาเสพติด 

ประเภท ปี 2561 (ครั้ง) ปี 2562 (ครั้ง) 
คดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 80 36 
*** สถานีต ารวจภูธรทุ่งฝน 5 มิถุนายน 2562 
 
     ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
          เทศบาลต าบลทุ่งฝน มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์คือ กองสวัสดิการสังคม          
มีหน้าที่หลัก คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด เป็นต้น รวมถึงการจัด
ฝึกอบรมส่งเสริมด้านอาชีพต่างๆ 
 
๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
     ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
 โครงการระบบคมนาคมและขนส่ง  ได้ก าหนดให้ถนนต่างๆ มีเขตทางกว้างเพียงพอที่จะท าการวางท่อ
ระบายน้ าได้ ดังนั้น ในการพัฒนาระบบถนนในชุมชน  สิ่งที่ควรท าควบคู่กันไปก็คือ การจัดให้มีแนวท่อระบายน้ า
ตลอดสองฝั่งถนน ซึ่งในรายละเอียดของพ้ืนที่ เช่น ระดับความลาดเอียงของถนนทิศทางการไหลของน้ า ขนาดของ
ท่อระบายน้ า ทางเทศบาลต าบลทุ่งฝนสามารถขอความร่วมมือจากส านักงานโยธาธิการจังหวัดในการออกแบบ 
โดยใช้เขตทางของถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้ 

  ข้อมูลถนนในเขตเทศบาล  มีดังนี้.- 
       -   ถนนลาดยาง    จ านวน     ๕     สาย   ยาวรวม       ๒,๕๒๖      เมตร 
       -   ถนน คสล.       จ านวน   ๙๙     สาย   ยาวรวม      ๒๐,๐๓๖      เมตร 
       -   ถนนลูกรัง       จ านวน   ๗       สาย   ยาวรวม        ๑,๖๘๐      เมตร 
 

๕.๒   การประปา 
การประปาในเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค  หน่วย

บริการทุ่งฝน  ส านักงานประปาบ้านดุง เขต ๗  โดยใช้แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาและแหล่งน้ าดิบส ารองจาก
บ่อบาดาล  ปริมาณน้ าที่ผลิตได้ จ านวน ๓๐๐ ลบ.ม. / วัน  การประปาระดับอ าเภอ / ต าบล / หมู่บ้าน มีดังนี.้- 
 -  การประปาส่วนภูมิภาค      จ านวน    ๑    แห่ง 
 -  การประปาหมู่บ้าน            จ านวน    ๔   แห่ง 
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 ๕.๓   ไฟฟ้า 
  เทศบาลต าบลทุ่งฝน มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ๑ แห่ง ได้แก่      
หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าอ าเภอทุ่งฝน  ที่ผ่านมาเทศบาลทุ่งฝนได้ท าการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะเป็นประจ าทุกปี  ท าให้ปัจจุบันนี้มีจ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจ านวน  ๒,๑๓๕  ครัวเรือน         
และพ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  และมีไฟฟ้าสาธารณะจ านวน  ๕๐๐  จุด   
 ๕.4 ไปรษณีย์ การสื่อสาร การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

     ปัจจุบันการสื่อสารของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเข้า
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ Smart Phone เป็นเครื่องมือหลักในการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น 
Facebook Line Instagram Twitter เป็นต้น ขณะที่การสั่งซื้อสินค้า ก็มีการสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ทาง
ออนไลน์เช่น Lazada, Shoppee, Line shop ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และการขนส่งสินค้าต่างๆ ดังกล่าวก็มี
การแข่งขันที่สูงขึ้นจากบริษัทเอกชน เช่น DHL, Kerry, SCG Express, Alpha, Flash, Ninja Van รวมถึง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และจากการแข่งขันของบริษัทดังกล่าว นั้น เป็นผลดีต่อ
ผู้บริโภคที่มีโอกาสได้เลือกรับบริการจากผู้ให้บริการที่พึงพอใจมากที่สุด 

 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 
     ๖.๑ การเกษตร  
          เทศบาลต าบลทุ่งฝนมีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 5,150 ไร่ ครอบครัว เกษตรกร จ านวน 1,533
ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าไร่ (อ้อย,มันส าปะหลัง) ท าสวนยางพารา ยูคา
ลิปตัส และบางส่วนมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคและจ าหน่าย 

     ๖.๒ การประมง 
          เนื่องจากพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลทุ่งฝน ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล จึงมีการท าประมงน้ าจืดได้เพียง
ประเภทเดียว และส่วนมากเป็นการประมงเพ่ือยังชีพเท่านั้น เช่น การเลี้ยงปลาในสระน้ าตามไร่นา การจับสัตว์น้ า
ตามห้วย หนอง ล าน้ าต่างๆ เป็นต้น 
     ๖.๓ การปศุสัตว์ 
          การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน ส่วนมากจะใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ (เลี้ยงเพ่ือจ าหน่าย) 
มากกว่าน ามาใช้แรงงาน หรือประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ห่าน เป็นต้น 
     ๖.๔ การบริการ 
          สถานบริการในเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน มีดังนี้  

- ธนาคาร จ านวน 1 แห่ง (ธ.ก.ส.) 
- สถานบริการน้ ามันขนาดใหญ่ จ านวน ๒ แห่ง 
- สถานบริการน้ ามันขนาดเล็ก (ปั้มหลอด) จ านวน ๖ แห่ง 
- ร้านเสริมสวย/ตัดแต่งผม จ านวน ๖ แห่ง 
- ร้านถ่ายเอกสาร จ านวน ๔ แห่ง 
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จ านวน ๒ แห่ง 
- ร้านเกมส์ จ านวน ๑ แห่ง 
- ร้านซ่อมรถ/ร้านอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑๕ แห่ง 
- สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พรบ. สาธารณสุข จ านวน ๖ แห่ง 

ที่มา  :  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลต าบลทุ่งฝน 
ข้อมูล  ณ  วันที่   ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 



                            แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลทุ่งฝน 
       _____________________________________________________________________________ 

          ๖.๕ การท่องเที่ยว 
               เทศบาลต าบลทุ่งฝน มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ คือ สวนสาธารณะหนองแล้ง  ที่สามารถจะพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลได้ และมีพระพุทธรูปโบราณที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ได้  คือ  หลวงพ่อทองค า วัดโพธิ์ศรีทุ่ง  
          ๖.๖ อุตสาหกรรม 
               มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตด าเนินการและประกอบการคือ โรงงานท าอิฐบล็อกจ านวน ๓ 
แห่ง  มีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ภายในครัวเรือน ได้แก่ โรงผลิตน้ าดื่ม จ านวน ๖ แห่ง และมีโรงสีข้าวขนาดเล็ก
ภายในชุมชนเขตเทศบาล จ านวน  ๓  แห่ง  
          ๖.๗ การพาณิชและกลุ่มอาชีพ 
               ๖.๗.๑ การพาณิชย์ ได้แก่  
                    ๑) ร้านค้าทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ จ านวน ๕๗ แห่ง  
                    ๒) ตลาดสด จ านวน ๑ แห่ง 

          3) โชว์รูมจ าหน่ายรถจักยานยนต์ 2 แห่ง 
               ๖.๗.๒ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 
                    ๑) กลุ่มจักสานบ้านโนนสะอาด หมู่ ๙ 
                    ๒) กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านทุ่งฝน หมู่ ๘ 
                    ๓) กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๑๒ 
                    ๔) กลุม่ทอผ้าขาวม้า บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ 
          ๖.๘ แรงงาน 
               แรงงานในเทศบาลต าบลทุ่งฝนส่วนใหญ่ เป็นแรงงานด้านเกษตรกรรม รองลงมาคือแรงงานใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิฐบล็อก โรงงานน้ าดื่ม โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง แรงงานในการพาณิชย์ต่างๆ เช่น ร้าน
สะดวกซื้อ ร้านอาหาร บริษัทสินเชื่อ ร้านซ่อมรถ ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ แรงงานบางส่วนก็มีการ
โยกย้ายไปท างานในจังหวัดอ่ืนๆ และบางส่วนไปท างานในต่างประเทศ เช่น อิสราเอล เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน 
เป็นต้น ซึ่งสร้างรายได้ให้กับแรงงานกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     ๗.๑ การนับถือศาสนา 
          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ อิสลาม และอ่ืนๆ ตามล าดับ 
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     ๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้   

วัน/เดือน วันส าคัญและความส าคัญ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
 
 
๑ มกราคม 

•  วันขึ้นปีใหม่ 
-  เป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ตาม แบบ
ตะวันตก และประเพณีที่ปฏิบัติตามกัน
มา 
     

•  จัดพิธีท าบุญตักบาตร 
• บายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน 
    เพื่อรับสิ่งใหม่ ๆ  
•  เฉลิมฉลองตามอัธยาศัย 
•  ขอพรจากญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพ 

 
 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๓ 

•  วันมาฆบูชา 
-  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศโอวาท
ปาฏิโมกข์ 

•  ท าบุญตักบาตร 
•  ปฏิบัติธรรม  รักษาศีล  ฟัง 
พระเทศน์เพื่อเป็นพุทธบูชา 

 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
เดือน ๔ 

•  บุญเดือนสี่ หรือบุญมหาชาติ 
-   เป็นประเพณีท าบุญของคนไทยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

•  ท าบุญตักบาตร 
•  มีมหรสพตลอดคืนเพื่อเฉลิมฉลอง 
•  ถวายเครื่องไทยทานที่วัดและฟังเทศน์  
เก่ียวกับพระเวสสันดรชาดก 

 
 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 
๑๓-๑๕ เมษายน 

•  เทศกาลสงกรานต์ 
 -  เป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของคนไทย 
• วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 
-ประเพณีก่อเจดีย์ทราย 

•  ท าบุญตักบาตร 
•  สรงน้ าพระสงฆ์ 
•  รดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุหรือญาติ
ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ 
•  จัดการประกวดเจดีย์ทราย  

ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
และ ๑๒ เมษายน 
ของทุกปี ณ  
หอประชุมเทศบาล
ต าบลทุ่งฝน 

 
 
เดือน ๖ ของทุกปี 

•  บุญบั้งไฟ  
-  เป็นประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อจุดบูชา
พระยาแถนเพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาล 

•  ท าบุญตักบาตร 
•  แห่บั้งไฟรอบหมู่บ้าน  มีขบวนฟ้อนร า  
และการละเล่นต่าง ๆ 
•  ประกวดการประดับตกแต่งบั้งไฟที่
สวยงาม  ขบวนแห่ต่าง ๆ 

ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
และขึ้น ๑๕ ค่ า 
เดือน ๗  

 
 
ขึ้น  ๑๕ ค่ า เดือน ๖ 

•  วันวิสาขบูชา 
-  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 
ตรัสรู้และปรินิพพาน ที่เวียนมาตรงกัน
แต่ต่างปีอย่างน่าอัศจรรย์ 
- เป็นวันส าคัญของโลกที่สหประชาชาติ
รับรอง 

•  ท าบุญตักบาตร 
•  ปฏิบัติธรรม  รักษาศีล  ฟังพระเทศ
เพื่อเป็นพุทธบูชา 
•  เวียนเทียน 

 
 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
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วัน/เดือน วันส าคัญและความส าคัญ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
 
ขึ้น ๑๕  เดือน ๘ 

•  วันอาสาฬหบูชา 
    -  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐม
เทศนาและมีพระสงฆ์เกิดขึ้นคร้ังแรก 

•  ท าบุญตักบาตร 
•  ปฏิบัติธรรม  รักษาศีล  ฟังพระเทศ
เพื่อเป็นพุทธบูชา 
•  เวียนเทียน 

 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 
แรม ๑ ค่ า เดือน ๘ 

•  วันเข้าพรรษา 
-  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้
พระสงฆ์จ าพรรษา  ณ 
วัดแห่งเดียวตลอด ๓ เดือน และเพื่อ
ศึกษาพระธรรมวินัย 

•  ท าบุญตักบาตร 
• ถวายผ้าอาบน้ าฝนแด่พระสงฆ์  
•  ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา 
•  อธิฐานจิตงดเหล้าเข้าพรรษา 

 
 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 
ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๐ 

•  บุญข้าวสาก 
-  ประเพณีการถวายข้าวกระยาสารท
ตามประเพณีของประชาชนภาคตะวัน
เฉียงเหนือ และเป็นการแสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป 

•  ท าบุญตักบาตร 
•  ถวายข้าวกระยาสารทแด่พระสงฆ์ 
•  อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไป 

 
 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 
ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ 

•  วันออกพรรษา 
   -  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้
พระสงฆ์ที่จ าพรรษาครบ ๓ เดือนท า
พิธีปวารณาหรือการกล่าวตักเตือนกัน
ด้วยจิตเมตตา 

•  ท าบุญตักบาตร 
•  ปฎิบัติธรรม 
• เวียนเทียน 

 
 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
แรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ 
ถึง  ขึ้น  ๑๕ ค่ า 
เดือน  ๑๒ 

•  บุญทอดกฐิน 
    -  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้
พระสงฆ์ที่อยู่จ าพรรษาครบ ๓ เดือน
ท าการรับผ้ากฐินที่ทายก 
ทายิกาน ามาถวาย 

•  ท าบุญตักบาตร 
•  เฉลิมฉลององค์กฐินที่จะน าไปถวาย
พระที่วัด  มีมหรสพสมโภชน์ 
องค์กฐิน 
 

 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

ขึ้น  ๑๕  เดือน ๑๒ •  วันลอยกระทง 
    -  เป็นวันขอขมาต่อน้ าหรือพระแม่
คงคา 
    

•  จัดงานลอยกระทง  ประทีป 
โคมไฟ 
•  จัดประกวดกระทงที่ประดับตกแต่ง
สวยงามประเภทต่าง ๆ 
•  ประกวดนางนพมาศ 
-จัดการแข่งขันเรือพาย 

 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
     ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน  ได้แก่ เครื่องจักสาน ผ้าทอ ส่วนภาษาถิ่นเป็นภาษา
อีสาน    
     ๗.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรสาน และผ้าทอจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
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๘.ทรัพยากรธรรมชาติ 
     ๘.๑ น้ า 
          ๑. ล าน้ า, ล าห้วย  ๔ สาย ได้แก่ 

          -   ห้วยวังหมื่น 
          -   ห้วยโค้น 
          -   ห้วยลึก 
          -   ห้วยบ่อ 
 ๒. บึง , หนอง  และอ่ืน ๆ ได้แก่ 
          -   หนองแล้ง 

      
     ๘.2 ภูเขา 
          เขตเทศบาลต าบลทุ่งฝนไม่มีพ้ืนที่ภูเขา  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ 
     ๘.3  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 เทศบาลต าบลทุ่งฝน ยังเป็นพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบ
กิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
การเผาไร่อ้อย ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

๙. อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

   ไม่มี 
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ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

     1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชนชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปล งของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

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

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถสร้างรายได้จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่มีเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา การ
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ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อวิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริภาคโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของปะเทศ 
  4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

  1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่
จะท าให้ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนา
กลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนา ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพใน
การคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบ
สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้ง ไว้ข้างหลัง 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนษุย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโต  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
  1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย    
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เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ ให้
สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

1.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง มีเป้าหมายพัฒนา           
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)    
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่น
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3)  “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างพ้ืนฐานรายได้และการ
จ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดี
อยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพโดยคนไทย มี
ความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย มี
ทักษะสูงเป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 

1.2.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า เพื่อส่วนรวมการกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง 

1.2.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก
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ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามาร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 
ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

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

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
2.1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้น   
มากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดนการพัฒนาเทคโนโลยีจะมี       
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรค   
ต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศ
ไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน  อาทิ 
คุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาด
คุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี  ๒๕๕๘ และโครงสร้าง
ประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรม อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อ
คุณภาพชีวิตประชาชนในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพขาดความโปร่งใส  และมี
ปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่บางภาคส่วน
ของสังคมจึงยังถูกท้ิงอยู่ข้างหลัง ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนา
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ประเทศในระยะยาวดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่การ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐาน เชิงยุทธศาสตร์ ในทุกด้าน ได้แก่ การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่
ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและ
บริการ เป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์
ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้  การพัฒนาทักษะ 
และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาท สถาบันทางสังคม
ในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นในช่วงเวลาต่อ
จากนี้ไปการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้สูงขึ้น
ภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตาม
เกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและรายได้จาก พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง   
และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ท้ังตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก 

นอกจากนั้น ๕ ปี ต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญที่ประเทศไทยยังจะต้อง
ผลักดันให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญควบคู่
ไปกับการส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความตกลงด้าน
การค้าและการลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาให้ขยายวงกว้างขึ้นทั้ งในรูปของความ
ตกลงทวิภาค ี  กรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค  กรอบ
แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้
จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่และสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
และการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการผลักดันให้
ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหว่างประเทศมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับ
ปฏิบัติการและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่
ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้านในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความ
พร้อมเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชียแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 
๑๒ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
ชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
กระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัด และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืน
ภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจังเพ่ือสร้ างผลตอบแทน
จากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาส าคัญส าหรับประเทศไทยในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นความร่วมมือทางการค้าและ
การลงทุนทางเศรษฐกิจความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือด้านความ
มั่นคงในมิติต่างๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกทั้งการผลักดันให้เกิด



                            แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลทุ่งฝน 
       _____________________________________________________________________________ 

 

การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรอบความร่วมมือทวิภาคีและ   พหุภาคีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและการท า
ข้อตกลงใหม่ๆ ในระยะต่อไปภายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนา
นอกอาเซียน ทั้งนี้ โดยส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด้านให้เป็นบทบาทที่สร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย และการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าใน อนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาค การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมทั้งการน ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและ
บริการ สิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความโปร่งใส และอ่ืนๆ มาเป็น   แนวปฏิบัติ
และบังคับใช้ส าหรับประเทศไทย 

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

ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดและแนวทางดังกล่าวข้างต้นเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่
จะต้องปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารราชการแผ่นดินส าคัญ ๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบใน
หลายด้าน รวมถึงการปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของคนไทยในทุกภาคส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงามมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึด หลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภาพ
ปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซ้อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้
สัมฤทธิ์ผลได้อย่างจริงจังนั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทการ
พัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางท่ีจะก ากับทิศทาง ดังนั้น ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนัก
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ร่วมกันว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเป้าหมายอนาคต
ประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1- ๒๕80) โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักที่ต้องด าเนินการภายใต้ทุก
รัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะบรรลุเป้าหมายอนาคตของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะ
ยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนา
และแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็นล าดับ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกันภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา
รากเหง้าและการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีปรับระบบการติดตามและประเมินผลให้สามารถ
ก ากับให้เกิดความเชื่อมโยงจ ากระดับยุทธศาสตร์สู่การจัดสรรงบประมาณและการด าเนินงานในระดับปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด 

การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็น ๕ ปี แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติโดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ 
ปี พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้
ก าหนดไว้โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ใน
ที่สุด โดยมีกลไกตามล าดับต่าง ๆ และกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปี แรกอย่างชัดเจนทั้งใน
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ ๕ ปีนั้น ได้พิจารณา และ
วิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน  ๓ แผน จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๕ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุ
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๙ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็น
รายละเอียดและองค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปีแรกของช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่๑๒ ผ่านไป 

2.2 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ 

ปีที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ป ี
โดยมีหลักการส าคัญของแผนพัฒนา ฯ ดังนี้ 

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

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
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รับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลาง    พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงาน อาหารและน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่
เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมาย
ประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นการยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการ
พัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึง
ปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา    ที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทย
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีความรู้ มีทักษะและ
ทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิต
สาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศ
ไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมดิจิทัล สามารถ
แข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพ
และรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการ
คุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหาร
คุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้
นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพใน
ปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

๕. ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่ม
ประชากร    ชั้นกลางให้กว้างขึ้นโดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และ
รายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของ
การใช้ ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับ
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ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมาย
ทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลางการสร้างสังคมที่มี
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและ  
ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละ
ด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนา ฯ ฉบับที ่๑๒  จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวม
พลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนและการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มี
ล าดับความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการ
พัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่าน ๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว
ของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและ
ก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดข้ึนอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการ
พัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึง
ก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  
รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ ในด้านต่าง ๆ 

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

1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  เพิ่มข้ึน 
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒.๑.๔  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
๒.๑.๕  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมขึ้น 

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน 
สื่อมวลชนและภาคเอกชน 

2.๒ ตัวชี้วัด  
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2.2.1 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรม  เพ่ิมข้ึน        

2.2.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
๒.2.3 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
2.2.4 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2.5 เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2.6 จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี 
2.2.7 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน

 แห่งชาติเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 
2.2.9 การมีงานท าของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพ่ิมข้ึน 
2.2.10 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ 
2.2.11 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
2.2.12 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๕ 
2.2.13 จ านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ 

   ปวส. เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
2.2.14 ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะน้ าหนักเกินลดลง 
2.2.15 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน 
2.2.16 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 
2.2.17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
2.2.18 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง 
2.2.19 รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
2.2.20 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐ 
2.2.21 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน 
2.2.22 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึน 
2.2.23 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
     ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค ์

๓.๑.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของกิจกรรมที่เป็นวิถี
ชีวิตประจ าวัน 

๓.๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 

๓.๑.๓ ปรับรูปแบบการเผยแพร่ศาสนาให้ชี้แนะแนวปฏิบัติการด ารงชีวิตตามหลักธรรมค า
สอนที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย น าไปปฏิบัติได้จริง 

๓.๑.๔ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
การจัดระเบียบทางสังคม การก าหนดบทลงโทษทางสังคม 
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๓.๑.๕ จัดสรรเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันดีในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากท่ีสุด 

๓.๑.๖ หล่อหลอมวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของคนใน
สังคมไทย อาท ิการตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การท างานเป็นทีม 

               ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
๓.๒.๑ ส่งเสริมความรู้อนามัยแม่และเด็กแก่พ่อแม่ ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุล

ระหว่าง ชีวิตและการท างาน พัฒนาหลักสูตร บุคลากร สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีคุณภาพสนับสนุนสื่อให้เสนอความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก ผลักดันกฎหมายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

3.2.2 ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พัฒนาการสมองแต่ละช่วงวัย สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษา 

3.2.3 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลความต้องการและการ
ผลิตก าลังคน จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่และอาชีพอิสระส่งเสริมให้สถานประกอบการก าหนดมาตรการการออมที่
จูงใจแก่แรงงาน 

3.2.4 จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุวัยต้น 
ใช้มาตรการทางการเงินและการคลังให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ บริการข้อมูล
เกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะในสถานศึกษา

ขนาดเล็กให้เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่ และแนวโน้มการลดลงของ
ประชากรวัยเด็ก 

3.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรครูที่เน้นสมรรถนะ ปรับระบบค่าตอบแทน และการประเมิน     
วิทยฐานะทางวิชาชีพ 

3.3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ/สร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานประกอบการ

ขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
3.3.5 ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคเอกชนและ

ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศพัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่
ความเป็นเลิศ 

3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้เอ้ือต่อคนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง 

3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

3.4.1 พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพท่ีดี สามารถคัดกรองพฤติกรรม
สุขภาพด้วยตนเอง และการก ากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
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3.4.2 ส่งเสริมการออกก าลังกาย/โภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย สนับสนุนให้
ชุมชนจัดพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

3.4.3 ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษีในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดใน
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การมีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

3.4.4 ผลักดันกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดท านโยบายสาธารณะตาม
แนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” 

3.4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสาธารณะที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายพัฒนากลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน 

๓.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ 

3.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในแต่ละ 
เขตบริการสุขภาพ เชื่อมโยงการให้บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้า
ด้วยกัน 

3.5.2 พัฒนารูปแบบระบบการเงินการคลังให้มีการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐ
และผู้ใช้บริการตามเศรษฐานที่ไม่กีดกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อย 

3.5.3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยว 
3.5.4 บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันทั้งเรื่องสิทธิ

ประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล 
๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

3.6.1 ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 
3.6.2 พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่ต้องการการพักฟ้ืนก่อนกลับ

บ้านและส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ 
 3.6.4 พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อม ระบบขนส่ง

สาธารณะ อาคารสถานที ่และท่ีอยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

3.7.1 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอาทิ 
การใช้สื่อเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าของครอบครัว และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้สมาชิก
ได้ติดต่อสื่อสารกัน 

3.7.2 ก าหนดมาตรการให้ครอบครัวที่เปราะบางสามารถดูแลสมาชิกได้ อาทิ การเข้าถึง
บริการภาครัฐ และการให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ใน
ชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิก 

3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้
รวมทั้งร่วมกับชุมชนในการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ 
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3.7.4 ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค าสอนของศาสนา
และเร่งฟ้ืนศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่ยึดเหนี่ยวของคนใน
สังคม 

3.7.5 สนับสนุนให้ผู้ผลิตสื่อน าเสนอข้อมูลบนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนและสร้างกระแส   
เชิงบวกแก่สังคม 

2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต่ าสุด 

   ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
   ๑.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
     ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
 2.1.1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่

แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
   2.1.2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

2.1.3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพา
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 15 ต่อปี 
2.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 

เมื่อสิ้นสุดแผน 
2.2.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประช ากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด

เพ่ิมข้ึน 
2.2.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนฯ 
2.2.5 สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุดลดลง 
2.2.6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 

90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 

2.2.7 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่และ
ภูมิภาคลดลง 

2.2.8 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) 
และที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 

2.2.9 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่ลดลง 
2.2.10 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมขึ้น 
2.2.11 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน 
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2.2.12 ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
2.2.13 มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส

ทางการศึกษา อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว  พ้ืนที ่
และสภาพร่างกาย 

3.1.2 จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลโดยรัฐ
จัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ที่ครอบคลุมการช่วยเหลือ
ด้านค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพ่ือให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ  เข้าถึงบริการจาก
สถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได้ 

3.1.3 สร้างโอกาสการมีที่ดินของตนเอง และการยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไปสนับสนุน
การมีที่ดินท ากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาทักษะความ
ช านาญการจัดสรรเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ การขยายโอกาสในการเข้าถึง
ข่าวสาร 

3.1.4 ก าหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่ม
คนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3.1.5 เพ่ิมการจัดการสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ที่มีรายได้
ต่ าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ การเพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอที่จะด ารงชีพได้การสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและ
การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน
แออัดในเมือง 

๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียม
กันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจาย
ตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) 
ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผล
ครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลน
ครูผู้สอน 

3.2.2 บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด  ภาค และ
ระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งน าเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์
เฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกล 
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3.2.3  เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการ
สร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการ
ขยายความครอบคลุมของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่ 

3.2.4 ส่งเสริมและจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก - เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึง
บริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม 

3.2.5  ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขัน   
ที่เป็นธรรม 

๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

3.3.1 สร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้าง
แรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลใน
การบริหารและพัฒนาชุมชน 

3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่
เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการ
ความรู้ในชุมชน 

3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
อุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

3.3.4 สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือนการ
ปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน
ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานราก
โดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3.3.5 สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากร
ในชุมชน 

3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการ

เพ่ิมรายได้ต่อหัว 
๑.๑.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ

รายได้ใหม ่
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๑.๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.๑.๔ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน
การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

๑.๒.๑ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของสินค้าและบริการ 

๑.๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความ
มั่นคง 

๑.๒.๓ เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

๑.๒.๔ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

๑.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้ง
พัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 

๑.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้าและการลงทุน 

๑.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุน
บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.1.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนฯ 12 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 รายได้ต่อ

หัวไม่ต่ ากว่า 8,200 ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนฯ 12 และรายได้สุทธิของรัฐบาล
ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 19.0 

2.2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปีและอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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2.2.3 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 
2.2.4 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี ผลิตภาพการผลิต

ของปัจจัยแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 
2.2.5 อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 หนี้สาธารณะ คงค้าง ณ สิ้น

แผนฯ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อ 
GDP 2.2.6 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท 

2.2.7 จ านวนการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสีย
ภาษีเพ่ิมข้ึน 

2.2.8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยโดย IMD เลื่อนไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 
ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

2.2.9 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือ จากบริการ
ภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ 

2.2.10 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี
2564 พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564 

2.2.11 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน 15 พ้ืนที ่
2.2.12 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท อันดับความสามารถในการ

แข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness 
Index: TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 30 

2.2.13 สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อ
สิ้นสุดแผนฯ 12 

2.2.14 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคาการเงินปรับตัวดีขึ้น คะแนนทักษะ
ทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบ
ลดลง เพ่ิมปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้ง/ปี/
คน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

3.1.1 การพัฒนาด้านการคลัง 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการบริหารและ

การ ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้มีงาน

ท าในระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
3) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือเป็นช่องทางการเพ่ิมรายได้ภาครัฐ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดภาระการ

พ่ึงพารายได้จากรัฐบาล 
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5) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่มี
ปัญหาฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้
มาตรฐานสากล 

3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน 
2) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของระบบ

สถาบันการเงินทั้งระบบ 
3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและ

บริบทการเปลี่ยนแปลง 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกที่

สนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยง
ทางการคลัง 

๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 

1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ าที่ท าได้ 
คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของ
เกษตรกรให้มากขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และ
ปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 

2)  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
ปัจจัยการผลิต วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปร
รูปใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายของสินค้าพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะโดยพัฒนาระบบ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยและการบริโภค
อาหารเพ่ือสุขภาวะ ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 

4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรโดยเสริมสร้าง
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุ
สัตว์ และการท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการตลาด วิจัย
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตสนับสนุนการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่
กระทบต่อสินค้าเกษตร สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร 
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ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  ควบคุมการใช้
สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่น
ใหม่โดยพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร สร้างบุคลากร
ด้านการเกษตร ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย 

3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็น
ฐานรายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพ่ือผลิต
สินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค สร้างระบบกลไกและ
เครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจ
ในลักษณะ  คลัสเตอร์สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มี
คุณภาพ 

2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยวางแผนและพัฒนาก าลังคน
รองรับอุตสาหกรรมอนาคต พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคตสนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจน
และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิด
อุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 

3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้ง

ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้
อย่างเข้มแข็ง โดยพัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง 
ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต 
สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยส่งเสริมการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท า
และบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรโดยส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา  
ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา 

3.2.4  การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
1) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศและ

การส่งออกสินค้าไทย 
2) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบประกันความ
เสี่ยงภัย 

3) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและน า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจ 
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4) ส่งเสริม SMEs โดย สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ สร้างสังคมผู้ประกอบการ ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ SMEs ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการออกไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทย
ในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความส าคัญกับ พัฒนา
กลไกการคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน ลด
อุปสรรค ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของ
แรงงานต่างด้าวในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริม
ให้มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะใน  CLMV 
จัดท ามาตรการส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ 
สนับสนุนปัจจัยอ านวยความสะดวกการลงทุน โดยการส่งเสริมบริการป้องกันความ
เสี่ยงทางการค้าส่งเสริมการเพ่ิมสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ 

6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้า ที่เป็นธรรมและอ านวย
ความสะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของ SMEs 

7) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
1.2 สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี

ประสิทธิภาพ 
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 การรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือการอนุรักษ์ป่า
เศรษฐกิจและป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหา
การบกุรุกที่ดินของรัฐและจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้ สิทธิร่วม 

2.1.2 สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความ
ต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ าควบคู่กับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

2.1.3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและ
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ของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤติ
หมอกควัน 

2.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆหรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะ
ได้รับผลกระทบสูง 

2.1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์

ร้อยละ 25 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 
ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพ่ิมข้ึน 

2.2.2 จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญ
พันธุ์ 

2.2.3 แผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้และ
จ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

2.2.4 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
2.2.5 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล 

ระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่  
เป็นรูปธรรม 

2.2.6 ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
2.2.7 ประสิทธิภาพของการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 พ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
2.2.9 พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 
2.2.10 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

2.2.11 คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน 
2.2.12  คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 
2.2.13 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คมนาคมขนส่งลดลงภายในปี 
 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ 
2.2.14 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย  (บาทต่อตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 
2.2.15 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในราย

สาขาที่จ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม ้
2.2.16 การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการ

เสริมสร้างศักยภาพ 
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2.2.17 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย 

2.2.18 สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
2.2.19 จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  ค่าใช้จ่ายในการ

ชดเชย  ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้ าซากลดลง 
๓. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 

3.1.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ 
3.1.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดิน 
3.1.4 ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
3.1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 

3.2.1 เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. …..... 
3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าอย่างบูรณาการทั้ง 25 ลุ่ม

น้ า 
3.2.3 ผลักดันกระบวน SEA มาใช้เป็นเครื่องมือน าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับ

นโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ า 
3.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าให้ดีขึ้น 
3.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้น 
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการ
จัดการขยะอย่างยั่งยืน 

3.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญอย่าง
ครบวงจร โดยลดการเกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 

3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 
3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตร   

กับสิ่งแวดล้อม 
3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
3.4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ

นิเวศ 
3.4.4 สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 
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3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.1 จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ ให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
3.5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูล

เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3.5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทาง วทน. เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาค

ส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

3.6.1 บูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน บูรณาการการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ จังหวัด 

3.6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ 
3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
3.6.4 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
3.6.5 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ 

3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
ทุกขั้นตอน 

3.7.2 ผลักดันการน าแนวทางการประเมิน SEA ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติ 

3.7.3 สร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.7.4 ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3.7.5 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม 
3.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยผลักดันการจัดท าแผน

แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การบริหารจัดการพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ      
ที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคาม ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ชาติ 
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1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านความม่ันคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่
เกิดจาก ภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

1.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
2.1.2 สังคมมีความสมานฉันท ์ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.1.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส

ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
2.1.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

2.1.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและ      
ภัยคุกคามอ่ืนๆ 

2.1.6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 จ านวนกิจกรรมเทดิพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น 
2.2.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
2.2.3 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The 

Institute for Economics and Peace: IEP) 
2.2.4 จ านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง(ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.5 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
2.2.6 มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง 
2.2.7 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
2.2.8 จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการเพ่ิมข้ึน 
2.2.9 ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพิ่มข้ึน (ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.10 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 
2.2.11 จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
2.2.12 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
2.2.13 ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 
2.2.14 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนีความ

เสี่ยงของโลกของ WEF) 
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2.2.15 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนี
ความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication 
Union: ITU ) 

2.2.16 จ านวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก

ของชาติ 
3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติศาสนา 

พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน า
แนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือปกปัก
รักษาและป้องกันการกระท าท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้
สิทธิและหน้าที่ ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที ่บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์  เพ่ือขจัดความขัดแย้ง
ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้ง
สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรม 

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.2.1 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์
ของประเทศโดยพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์มีอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทา
สาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาส าคัญอ่ืนๆ ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ  มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนา
องค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลด้านการ
ข่าวที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็น
ระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 

3.2.3 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมในการปฏิบัติทั้ง
ในยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสา
ธารณภัยขนาดใหญ่ที่กลไกปกติไม่สามารถรองรับได้ โดยมีแผนปฏิบัติการและมี
การฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม 
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3.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะ
หลังเกิดภัย พร้อมทั้งจัดท าระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน 

3.2.5 พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคู่
กับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุก
ภาคส่วน 

3.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับ
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์
ความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ 

3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีด
ความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือ
กับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการ
ร้ายการโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซ
เบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าและ
สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

3.2.8 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ เพ่ือป้องกันการสูญเสีย
ดินแดนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าชายแดน
ระหว่างประเทศ 

3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

3.3.1 ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพ่ือเอ้ือต่อการส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
การข่าว และการร่วมกันด าเนินการเชิงรุกเพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบ
จากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
และสาธารณภัยขนาดใหญ่ 

3.3.2 เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือ ในการ
บริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และ
ส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดย
พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน ป้องกันการ
ลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
การสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน 
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3.3.3 พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
และก ากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

3.3.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการ
วางระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน สากล มีความ
พร้อมในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพ่ือเตรียมการ
รับมือ การจัดระบบบริหารจัดการป้องกันไม่ให้โรคและภัยสุขภาพมีการแพร่
ระบาด ตลอดจนการฟ้ืนฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

3.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

3.4.1 เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความ
ร่วมมือในการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒนา
ระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา      สาธารณภัยในทะเลให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

3.4.2 แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล คุ้มครอง ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลจากการกระท าผิดกฎหมายในทะเลและวิกฤติทางทะเล พัฒนากลไกในทาง
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพและระบบการ
บริหารจัดการที่ดีในการด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.4.3 พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จาก
ทะเลอย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบและมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมทางทะเลรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเล
และการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต 

3.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.5.1 ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 
พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคามเพ่ือเสนอแนะแผนป้องกันความเสียหายและ
การเตือนภัย   ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และลด
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงของประเทศ โดยใช้กลไกระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการร่วมกัน
พิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้สามารถ
ก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.5.2 พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ท้ังระดับชาติและระดับพ้ืนที่ โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้าน
นโยบาย องค์ความรู้และการสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยให้มีความเชื่อมโยงและ
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการ
จัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคู่ไปกับ
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(ประชารัฐ) ในการก าหนดและ
ขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคง 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๑. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐ มีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
1.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย

ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
2.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
2.1.4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับ

สองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
2.2.2 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสอง

ของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
2.2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง 
2.2.4 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหาร

จัดการ ที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
2.2.5 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
2.2.6 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 
2.2.7 จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
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3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 

3.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการสามารถส่งเสริม
กระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 ก าหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 

3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
3.1.5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถ

ปฏิบัติได ้
3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
3.2.1 แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ให้ส่งเสริมการจัดสรร

งบประมาณแบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพื้นที ่
3.2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึง

ระดับจังหวัด 
3.2.3 ก าหนดโครงสร้างและล าดับความส าคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล 

3.2.4 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้ง
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และผลกระทบของการด าเนินงาน 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
3.3.1 ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ 

เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 
3.3.2 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐ 
3.3.3 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
3.3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศการ

จัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า 
3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่าน

ระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 
3.3.6 สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่าย

สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN) 
3.3.7 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลที่

ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.4.1 ทบทวนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นให้ชัดเจนตาม
ศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น 

3.4.2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนารูปแบบการจัดการบริการสาธารณะ
ให้หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
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3.4.3 ก าหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่นให้
เป็นมาตรฐาน 

3.4.4 เพ่ิมความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.4.5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น 
3.4.6 สร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณของท้องถิ่น 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
3.5.3 ปราบปรามการทุจริต 

3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้า
จัดตั้ง/ปรับปรุงองค์กรก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่ง  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

1.2 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียน 

1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาที่
เหมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการ 

1.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา 
และสร้างกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ าประปา 

1.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ
น าเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม : เพ่ือลดความเข้มการ
ใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 

2.1.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง : เพ่ิมปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางราง และทางน้ าและเพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตเมืองรวมทั้งขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศ
ยานในกรุงเทพมหานคร และ       ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้เพียงพอกับความ
ต้องการ 
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2.1.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ : เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันโลจิสติกส์และ
ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้า ระบบ NSW ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษอย่างสมบูรณ์ บุคลากรโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้
มีผลิตภาพสูงขึ้น การขนส่งสินค้าผ่านเข้า - ออก ด่านการค้าชายแดนส าคัญที่
เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลักมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.1.4 การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงาน ขั้นสุดท้ายและลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 

2.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้นพัฒนาระบบความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภัยคุกคามทาง
ออนไลน์ 

2.1.6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) เพ่ือขยายก าลังการผลิตน้ าประปาและ
กระจายโครงข่ายการให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  และ
บริหารจัดการลดน้ าสูญเสียในระบบส่งน้ าและระบบจ าหน่ายน้ า 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ GDP ลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตัน

เทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท 
2.2.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของ GDP ต้นทุนค่า

ขนส่งสินค้าต่ากว่าร้อยละ 7 ของ GDP 
2.2.3 สัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด

ภายในประเทศเพ่ิมจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมาณขนส่ง
สินค้าทางน้ าต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
12 เป็นร้อยละ 15 

2.2.4 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 

2.2.5 ความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพและภูมิภาค
เพ่ิมข้ึนเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี 

2.2.6 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าดีขึ้น 

2.2.7 จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 
100 

2.2.8 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า – ออกด่านชายแดนที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ต่อปี 

2.2.9 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายเพ่ิมขึ้นจากร้อย
ละ 12.94 เป็นร้อยละ 17.34 

2.2.10 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 
47 

2.2.11 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีขึ้น 
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2.2.12 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 30 เป็น
มากกว่าร้อยละ 85 

2.2.13 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 
๓. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
3.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาด 1 ม. เป็นโครงข่ายหลักประเทศพัฒนา

โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) อย่างน้อย        
1 เส้นทาง พัฒนาพ้ืนที่เมืองตามแนวเส้นทางศึกษาแผนที่นาทาง (Road Map) 
ปรับเปลี่ยนไปใช้  รถจักรไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล จัดท ามาตรฐานระบบรถไฟและ
ระบบรถไฟฟ้า พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ 

3.1.2 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่เหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคม
เร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสาร
สาธารณะ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีให้เชื่อมโยงกับการพัฒนา
พ้ืนที่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการ
เดินทางที่ไมใ่ช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT) 

3.1.3 พัฒนาโครงข่ายทางถนน โดยรักษา/ยกระดับคุณภาพโครงข่ายถนนในปัจจุบันและ
ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมในพ้ืนที่ 
พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ/ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในพ้ืนที่ชายแดนและประตู
การค้าหลักน าเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะมาใช้ในการควบคุม
และสั่งการจราจร 

3.1.4 พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ โดยเร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอน
เมืองตามแผนแม่บทให้แล้วเสร็จภายในช่วงแผนฯ 12 จัดท าแผนการใช้ประโยชน์
และแผนการบ ารุงรักษาท่าอากาศยานในภูมิภาคศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
ประโยชน์ท่าอากาศยานที่มีศักยภาพแห่งอ่ืน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่า
อากาศยานพัฒนาโครงสร้างและการจัดการห้วงอากาศให้มีความสามารถในการ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพียงพอต่อการเติบโตทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

3.1.5 พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า โดยปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถ
สนับสนุนการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงทางน้ าภายในประเทศก ากับดูแล          
การให้บริการของภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังให้เป็นไปตาม
สัญญาสัมปทาน 

3.2 การสนับสนุน การพัฒนาระบบขนส่ง 
3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางรางโดยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบรถไฟฟ้า
และเครื่องกล รถไฟฟ้า และรถจักรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

3.2.2 พัฒนาการบริหารสาขาขนส่ง เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง พัฒนาขีด
ความสามารถองค์กรก ากับดูแลการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางน้ า เร่ง
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พิจารณาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ระบบขนส่งสาธารณะ
เพ่ือจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น พิจารณากลไกการ
สนับสนุนทางการเงินเพ่ือชดเชยผลการด าเนินงานขาดทุนของผู้ให้บริการ 
(Operator) ขนส่งสาธารณะ 

3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้

ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าโดยการ

จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ National Single Window 
(NSW) 

3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ 

3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
3.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 

3.4.1 พัฒนามาตรการสนับสนุน ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน และบังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน รวมทั้ง
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพ่ือน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
อย่างเป็นรูปธรรม 

3.4.2 สร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยกระจายประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ส่งเสริมการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (TPA) 

3.4.3 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด 

3.4.4 ปรับปรุง/พัฒนาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบอย่างเหมาะสมรวมทั้งก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุน
และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน 

3.4.5 ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงาน/เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาพลังงานใน
ภูมิภาคอาเซียน 

3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.5.1 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ

ของไทย 
3.5.4 สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัย

คุกคามทางไซเบอร์ (Cyber security international council) 
3.5.5 ปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของประเทศ 
3.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 

3.6.1 พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
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3.6.2 การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
3.6.3 ลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปา

ทั่วประเทศ 
3.6.4 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการประปาที่เป็นเอกภาพและหน่วยงานให้บริการควบคู่กับการออก
กฎหมายการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกิจการประปาในภาพรวมของประเทศที่มี
เอกภาพให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 

8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้าวหน้าให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 

1.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้
สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
2.1.2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP 
2.2.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพ่ิมเป็น 70:30 
2.2.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

ประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสม องค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บุคลากร และระบบมาตรฐานเพิ่มเป็น 55 : 25 : 20 

2.2.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 
คน 

2.2.5 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์  และด้าน
เทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 

2.2.6 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ผลงานทั้งหมด 
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2.2.7 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนามีจ านวน
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

2.2.8 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เทา่ตัว 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ

เชิงสังคม 
3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง อาทิ 

กลุ่มอาหารและเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและ
ต่อเนื่องส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัย
และให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท า
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาดการทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง 
(Pilot Plant) เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

3.1.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แก่
เทคโนโลยีทางการแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร์ 
อาหารแปรรูป เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และ
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์Hybrid) 
ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
และบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  และ
เทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดยให้ความส าคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน (Public Private Partnership : PPP) หรือการเข้าครอบครอง/รับ
ช่วงต่อในเทคโนโลยีใหม่ที่มีความน่าจะเป็นไปได้ในตลาดโลกผ่านกลไกกองทุนเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะจัดตั้งข้ึน และ/หรือภาครัฐเป็นผู้ลงทุน
หลักในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงการ
พัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับตลอดจนการก าหนดให้โครงการลงทุนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ของประเทศต้องเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในประเทศ 

3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์) 
โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา 
สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 

3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่าย
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สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนัก
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยด าเนินการ 

3.1.5 พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยโดยใช้กลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ไทยที่น าไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างแท้จริงเพ่ือเสริมสร้างโอกาสการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศและทดแทนการน าเข้า 

3.1.6 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
มาตรฐานสากล สามารถนาไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมได้ รวมถึงมี
ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่สะดวกต่อการเข้าถึงใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก 
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี 

3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
3.2.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนด

ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาค
สังคมหรือชุมชน โดยปรับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งมี
มาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถสนับสนุนทุนวิจัยในภาคเอกชน 
การส่งเสริมให้เอกชนรับจ้างท าวิจัยของภาครัฐได้ และการร่วมทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมรับความเสี่ยงและร่วม
รับภาระค่าใช้จ่าย 

3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการ
จูงใจในรูปแบบต่างๆ อาทิ กองทุน มาตรการภาษ ีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือให้ภาคการ
ผลิตและบริการมุ่งสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและองค์กรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน 

3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และ SMEs ที่ต้องการพัฒนา
หรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัย
ของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่าง 
ๆ ได้โดยง่ายและสะดวก 

3.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่อง
ทางการพัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบ 
(Role Model) ที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและ
ตัวอย่างความส าเร็จ   ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยจูงใจให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ ผ่านทางสื่อ
และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมการด าเนินงานให้ความรู้และบริการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
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1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: 
S) เทคโนโลยี (Technology:T) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering : E)และคณิตศาสตร์
(Mathematics: M)) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุน
ทุนการศึกษาฯลฯ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ใน
สถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง 
แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และใน
สาขาที่ขาดแคลนและสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
ทิศทาง   การพัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอด
เทคโนโลยี     นักประเมินผล และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดย
พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน และพัฒนาตลาดรองรับ
งานส าหรับบุคลากรวิจัย ด้วยการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการลงทุนขนาด
กลางและขนาดใหญ ่จะต้องมีการท าวิจัยรองรับการด าเนินโครงการ 

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีเข้าใจตลาด
และรูปแบบการท าธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง
เข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์  โดยใช้หลักการตลาดน า
งานวิจัย เพ่ือให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย และได้งานวิจัยที่มี
คุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

4) ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้มาท างานใน
สถาบันวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
การวิจัยและพัฒนาของประเทศและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือสนับสนุน
ภาคการผลิตและภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.3.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพ่ือรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้เกิด

ประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิก
(Grapheme)เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนแปลง      
เชิงโครงสร้างประชากรและเพ่ิมคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุและผู้
พิการ) เทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิ
สติกส์ เทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
อวกาศตลอดจนมีการพัฒนาข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และฐานข้อมูลงานวิจัยที่ทันสมัยสะดวกต่อการเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย 

2) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจัดตั้ง
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ศูนย์วิจัยพัฒนา ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับหน่วยงานวิจัย/นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศูนย์วิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สนับสนุน
การแปลงนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร์ เร่งพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์และสถาบันวิจัยให้เป็นกลไกช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ภาคการผลิตและบริการ และเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างภาค
วิชาการกับภาคเอกชน และภาคสังคม 

3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
เร่งยกระดับและส่งเสริมการจัดตั้ งศูนย์วิ เคราะห์ทดสอบ /สอบเทียบ/
ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล ผ่านการจูงใจในรูปแบบที่
เหมาะสม 

4) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของ
ภาครัฐทั้งการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ของภาครัฐ 
และการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐโดยสาธารณะตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐาน และแอปพลิเคชั่นภาครัฐ 

5) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพ่ือเป็นกลไกระดมทุน 
อาท ิระบบเงินร่วมลงทุน กองทุน การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ 

6) สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ
และห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

7) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในเชิง
พาณิชย์ เพ่ือให้ผู้รับทุนสนับสนุนของรัฐได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย
และน าไปถ่ายทอดสู่ภาคการผลิตและบริการได้อย่างคล่องตัว 

3.3.3 ด้านการบริหารจัดการ 
1) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การด าเนินงาน ทั้งหน่วยงานก าหนดนโยบาย หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย 
หน่วยงานวิจัยหลัก และหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

2) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณสู่การจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ 
(Program Based Budgeting) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ         
และงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาไปสู่การจัดสรรตามผลงาน 
(Performance Based Budgeting) โดยมีกลยุทธ์ต่อยอดไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือกลยุทธ์การยุติที่เหมาะสม 

3) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัยทั้งด้านการ
สร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านการ
บริหารจัดการ และด้านอ่ืน ๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
ส าคัญของประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
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4) สนับสนุนการจัดท า Technology Roadmap และแผนปฏิบัติการวิจัย และ
นวัตกรรมรายสาขา เพ่ือจัดล าดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีเป้าหมายที่ต้องพัฒนารายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขา
อุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว สาขากีฬา 

5) สนับสนุนให้มีการท าวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพ้ืนที่
เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของท้องถิ่น และน างานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม
และแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคชุมชน
และสังคม 

6) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ อาทิ สมัชชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือให้เป็นที่รวมของผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ในการให้ค าปรึกษาและ
ข้อแนะน าการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศ และส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมทั้งในเชิงนโยบาย และการ
น าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับประเทศต่างๆ 

9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
1.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
1.3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
1.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
2.1.2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
2.1.3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
2.1.4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
2.2.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
2.2.3 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมข้ึน 
2.2.4 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณ มาบตาพุดไม่เกิน

เกณฑม์าตรฐาน 
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2.2.5 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ลดลง 
2.2.6 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
2.2.7 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมขึ้น 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 

3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการ

ท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความ
สมดุลแก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี 

3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง 

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
3) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  อารยธรรมขอมยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ 

2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความ
ทันสมัยและเป็นสากล 

3) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และ
ภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้น้ าใน
ภาคตะวันออก และส่งเสริมการท าแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็กกระจายในพื้นที่
การเกษตรของภาคกลางตอนบนเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

3.1.4 ภาคใต ้: พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่

คุณค่าเพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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2) ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้
จากการท่องเที่ยวสู่พ้ืนที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

3) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ 
4) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง
ต้นน้ าของภาค และพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสงขลา 

3.2 การพัฒนาเมือง 
3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 

1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือการใช้
งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างมีสมดุล 

2) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
4) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้

คนในท้องถิ่น 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

3.2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
1) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับ
นานาชาติที่พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและ
ระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลาง
การขนส่งและ  โลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่
อาศัย 

3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ
ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 

4) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าการ
ลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 

5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญและบริเวณ
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3.3 การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
3.3.1 พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

1) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที ่

3) เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและ
ตะวันตก 

4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 

5) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
3.3.2 พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

2) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 

10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ
ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทย 

1.2 เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 

1.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 

2.1.2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
2.1.3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 

อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน      
อนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

2.1.4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 
2.๒ ตัวชี้วัด 
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2.2.1 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิ
สติกส์ ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ือ
อ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง 

2.2.2 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่าน
ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.2.3 ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทยในดัชนี
การอ านวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index) 

2.2.4 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
2.2.5 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.6 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
2.2.7 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
2.2.8 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.9 มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
2.2.10 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการ

ผลิต การลงทุน และบริการ 
2.2.11 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
2.2.12 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.13 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่

ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
3.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ

ความร่วมมือ อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3.2.1 พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
ให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ 

3.2.2  พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล 

3.2.3 ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง 
3.2.4 พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ 
3.2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจชายแดน

ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
3.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่

โดดเด่นในภูมิภาค 
3.3.1 สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกัประเทศเพ่ือนบ้าน

และส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน 
3.3.2 ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน

เพ่ือผลประโยชน์ด้านความม่ันคงและการสร้างเสถียรภาพของพ้ืนที่ 
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3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ(Outward investment)ของผู้ประกอบการไทย 
3.4.1 พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนา

ธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3.4.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3.4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงานโดยกลไกสภา

ธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
3.4.4 สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 

3.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

3.6 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
3.6.1 เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ 
3.6.2 เพ่ิมบทบาทนาของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนา 

3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
3.7.1 รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่

ด าเนินอยู ่
3.7.2 รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 
3.7.3 ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศ 
3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
3.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
3.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

อย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า  โดย

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

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

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

การใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการ
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จัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัย
แล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ        
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากินของ

ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ  
และอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  

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

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน  
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่
เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  ทั้งในชุมชน
และเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก  ปลาน้ าจืดมี
เกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย  โรงพยาบาลใน
การคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อมทั้ง  พัฒนาระบบ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดย

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

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

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่  (Zoning) 
และความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย      
บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้า เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ส าคัญที่เป็นสารตั้งต้นใน การแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และ
อุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูล พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพื้นท่ีจังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ 
ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะ
เกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

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

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

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี 
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา 
สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ 
พัฒนา เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการ
ออกแบบ และการจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่  โดยจัดระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง 
จัดระบบ บริการสังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวความสะอาดและดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของพ้ืนที่ต้นน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนด และท า
เครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา 
ที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ  
อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ในขั้นประยุกต ์และทดลองเพ่ิมข้ึน ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
และโรงงานน าร่องเพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชน

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

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น 
หรือ อัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ 
และ เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของ
กลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่
สร้างจากทุน ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น  ลอกเลียนได้ยาก พัฒนา
บุคลากร และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการจัดท าแผนที่
ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่ แหล่ง
ท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

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

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ 
ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง

และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิการ
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ทางหลวง  

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

4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น 
และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ  เมือง
นครพนม เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง การจัด
รูปที่ดิน     การวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 

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

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 
แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มี
ความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

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

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน 
1) โครงการศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน ณ จุดผ่าน

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

การค้าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 
3) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและ

อุตสาหกรรม 
4) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 
5) โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการค้าและการ

ลงทุน 
6) โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 
7) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร(ยางพารา) 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร 

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

7) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ 2.4 เพ่ิมศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 

1) โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
2) โครงการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชีพด้านการประมง 

กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน 
2) โครงการศึกษา การบริหารจัดการวงโซ่อุปทานยางพารา 
3) โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

กลยุทธ์ 2.6 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาช่องทางการ
ตลอด 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนา
สหกรณ์การตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
2) โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเ พ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ทั้ งในและ

ต่างประเทศ 
2) โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่รับน้ าและเป็นหนองน้ า

สาธารณะ และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

1) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ทั้ง
ระบบเพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดของกลุ่มจังหวัด 

2) โครงการพัฒนาด้านบริหารการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี 
3) โครงการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการสถานบริการ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก 

โรงแรม ฯลฯ 
4) โครงการถนนแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด(สินค้า

และผลิตภัณฑ์ OTOP) 
5) โครงการพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ในต่างประเทศ) 



                            แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลทุ่งฝน 
       _____________________________________________________________________________ 

 

กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

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

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

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

เป้าหมายรวม : เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไป
กับการพัฒนาด้านสั งคม  ความมั่นคงปลอดภัย  และการบ ารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 ตัวชี้วัด  : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังต่อปี 
 ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1  :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้างการลงทุน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1 จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GMP 

 2. จ านวนธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 
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3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านค้าปลีกค้าส่งและการ
ลงทุนในพื้นที ่

4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ 
แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเป้าหมายอุดรธานี 
4.0 

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน และการบริการ 

4. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที่ 2   : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  และเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์   :  เพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละของจ านวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อม

น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวาง
แผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร  (ร้อยละ 80) 

2. จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดินและน้ า (15,750  ไร่) 

3. จ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 10) 

4. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 

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

แนวทางการพัฒนา : 1. ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอนิทรีย์ 
4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3   : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ  มีขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละที่ลดลงของจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 
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4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 
5. ร้อยละของจ านวนแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 
6. ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ที่ได้รับ

การยกระดับคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจน 
8. ค่า Gini  Index  ลดลง 
9. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
10. ค่าคะแนนที่เพ่ิมขึ้นด้านคุณภาพการบริหารจัดการด้านสังคม

คุณภาพชีวิตของจังหวัด 
แนวทางการพัฒนา  : 1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่ม
วัย 

3. ลดความเลื่อมล้ าด้วยสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 4  : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว  โดยใช้อัตลักษณ์
และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง (GMS  MICE  &  Tourism City)   

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเพ่ิมประมาณ และมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บน
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการท่องเที่ยว  และนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ไมซ ์

2. จ านวนคลัสเตอร์ธุรกิจ  ผู้ผลติสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

3. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์
และการท่องเที่ยว 

4.  ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก  
และสถานที่จัดงาน 

 
แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 

2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ 
3. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์  การท่องเที่ยว  และ

อุตสาหกรรมการกีฬา 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหาร      

จัดการอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
วัตถุประสงค์  : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ

ประชาชน 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพเดิมไม่น้อยกว่า 719,357  ไร่ 
2. จ านวนของแหล่งน้ าที่ได้รับการฟื้นฟู 
3. ปริมาณที่เพ่ิมข้ึนของขยะที่ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
4. ปริมาณขยะ/ น้ าเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน 
5. จ านวนที่เ พ่ิมขึ้นของเครือข่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา : 1. ปกป้อง อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่า) 

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

และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 6 : การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน   

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อยและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของแกนน าการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

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

ตามระเบียบกฎหมาย 
5. ร้อยละที่ลดลงของคดีอาญา 4 กลุ่ม 
6. ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครั้งของสาธารณภัยและจ านวนผู้เสียชีวิต

จากสาธารณภัยและอุบัติเหตุ 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นพระประมุข 

2. ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัย 

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

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

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม 
1. ท าให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ใน

กลุ่มอินโดจีน  
2. ท าให้มีการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐาน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  
3. ท าให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและสามารถเป็น

แกนกลางในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรของท้องถิ่น 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ท าให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายและครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

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

วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

1. ท าให้นักเรียนในสังกัด อบจ.เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการด ารงชีวิตและ
ยกระดับการเรียนรู้สู่ระดับสากล 

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

ขึ้น 
4. ท าให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีใจรักในการออกก าลังกายรวมถึงการ

เสริมสร้างโอกาสแก่ผู้ที่สนใจและมีทักษะการกีฬาสู่สากล 
5. ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้สนใจและมีความสามารถสู่การกีฬาระดับ

สากล 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ท าให้เกิดโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นที่เชื่อมกับเส้นทางหลัก เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานบ้านเมืองให้น่าอยู ่

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

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

และ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

1. ท าให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพที่สอดคล้องต่อภารกิจและเกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
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2. ท าให้เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ /ท้องถิ่น/
ภาคเอกชน/ประชาชน 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

1. วิสัยทัศน์ (Vission) 
“บรูณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่า

อยู่เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน” 
2. พันธกิจ ( Mission ) 

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

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

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

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 
3.) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
4.) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมี
ความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

  แนวทางการพัฒนา 



                            แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลทุ่งฝน 
       _____________________________________________________________________________ 

 

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

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของ
อนุภาคลุ่มน้ าโขง 

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

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้  
ประโชยน์อย่างยั่งยืน 

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

3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นพระประมุข 
2.) ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะ 

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

ด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
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6. กรอบการประสานโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี 
 กรอบการประสานโครงการพัฒนาที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการ
หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ในการด าเนินการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่  13 สิงหาคม 2546 ดังนี้ 
 1. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 2. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์
และได้ท าความตกลงกันไว้ หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป
จะต้องด าเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
 3. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา หมายถึง โครงการพัฒนาที่มี
ขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถด าเนินได้
โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได้ 
 4. ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องการความช านาญเป็นพิเศษ หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้
เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 5. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิสังคม หมายถึง 
โครงการพัฒนาที่ด าเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ที่ท าให้สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงหรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี สภาพความเป็นอยู่
ตามปกติของประชาชนในวงกว้างเกินพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด หมายถึง การป้องกันบรรเทา       
สาธารณภัยที่เกิดในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ร่วมมือป้องกันภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การก่อความไม่
สงบ       การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ท าลายป่าหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด 
เป็นต้น  
 7. องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพ้ืนที่ตามความจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างในสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าวตามความจ าเป็น 
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2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            วิสัยทัศน์ 

     เทศบาลต าบลทุ่งฝน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

“สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล” 

            ยุทธศาสตร์ 

          เทศบาลต าบลทุ่งฝน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ 
จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 ๓. เป้าประสงค ์

1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง 
2. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานอย่างมีขวัญก าลังใจและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาท่ีดี 
     4. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ทุกวัย 
     5. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน 
เพ่ิมรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน เข้มแข็งและยั่งยืน 
     6. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
     7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ ก าจัดขยะมูลฝอย 
     8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
     9. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหาร
จัดการเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
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๔. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 
 
     1. จ านวนถนน รางระบายน้ า ที่ได้ก่อสร้าง ปรับปรุง เพ่ิมข้ึน 
     2. จ านวนไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึน 
     3. ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
     4. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร 
     5. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูป
สินค้า 
     6. ร้อยละของจ านวนประชาชนที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
     7. ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 
     8. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
     9. ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดี มีมาตรฐานและทั่วถึง 
     10. ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
     11. ร้อยละจ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
     12. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
     13. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ฟ้ืนฟู 
     15. ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม และการบริหารการจัดการขยะ 
สิ่งปฏิกูล 
     16. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
     17. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 
     5. กลยุทธ์ 
          1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          กลยุทธ ์ 

1.1 ส่งเสริมการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน 
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานราชการต่างๆ จัดขึ้น 
1.3 พัฒนา ปรับปรุง ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริการประชาชนและใช้ในส านักงาน

ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
     2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

          กลยุทธ ์ 
               2.1 เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
               2.2 ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

2.3  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ 
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           3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           กลยุทธ์  
      3.1 พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
             3.2 ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกในการรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 
            3.3 ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
      3.4 สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่วนกลางก าหนด 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 
           กลยุทธ์  
      4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
      4.2 ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และด้านสังคม 
      4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
      4.4 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
      4.5 สนับสนุนชุมชนในการจัดงานประเพณีทั้งประเพณีระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
           กลยุทธ์  
 5.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV  
 5.2 พัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 5.3 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด 
 5.4 สนับสนุนกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

5.5  ส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

       กลยุทธ์  
     6.1 พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
     6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง 

การเมืองและสังคม 
6.3  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบ 
6.4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกด้านทุกพ้ืนที่ 
6.5  ประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ 
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6. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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     7. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งฝนทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมีเป้าหมายส าคัญที่น าทิศ
ทางการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมน่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และครอบคลุมทุก
มิติพัฒนา ซึ่งทุกประเด็นต้องการบูรณาจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความต้องการ
ของภาคประชาสังคม ท้องถิ่นและชุมชน อย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลทุ่งฝน 
            โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา ตั้งแต่ระดับมหภาค - ระดับท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ความม่ันคง   
2. ความสามารถในการแข่งขัน   
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโอจิสติกส์ 
8. การพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียบ
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 
 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

1. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี  
    ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
3. เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการแข่งขัน 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เป็นสากล 

2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม 

4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

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

   
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพ
ด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้  ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งฝน 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

     ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

  จุดแข็ง (Strenght) 

      - ส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที่ มีการบูรณาการท างานร่วมกันอยู่เสมอ 
      - มีปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ หลายด้าน 
      - มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้ เช่น หนองแล้ง   
โพนธาตุ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง  
      - ชุมชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีเมื่อมีการขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 
      - โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
      - ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
      - คนในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ไม่พ่ึงพาอาชีพใดอาชีพหนึ่งมากเกินไป 
ท าให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ เมื่อเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ 
      - มีสถานศึกษาที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 จุดอ่อน 

      - ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
      - ปัญหาการเผาซากพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวท าให้เกิดฝุ่นควัน 
      - งบประมาณในการพัฒนามีจ ากัด ขณะที่ความต้องการของประชาชนมีไม่จ ากัด ซึ่ง
ประชาชนบางส่วนขาดความเข้าใจในจุดนี้ ท าให้เกิดความไม่พอใจการท างานของเทศบาล 
      - ปัญหายาเสพติดเริ่มมีการระบาดมากขึ้น 
      - ครุภัณฑ์ อปุกรณ ์ต่างๆ หลายอย่าง ของเทศบาลมีสภาพทรุดโทรม ต้องมีการซ่อมบ ารุง
อยู่เสมอ 
      - บุคลากรของเทศบาลยังขาดต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกองอยู่หลายต าแหน่ง 
      - ที่ตั้งเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน ถือเป็นพื้นที่ปลายทาง ไม่ติดถนนสายหลัก 
      - ประชาชนบางส่วนไม่มีความมั่นใจในคุณภาพของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่ มีการส่ง
นักเรียนไปเข้าโรงเรียนในต่างอ าเภอ 
 
 โอกาส 

      - การพัฒนาทางเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์ สื่อสังคมออนไลน์ มีผลต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในชุมชนในทางที่ดีขึ้น เช่น มีการค้นคว้าหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุ กเวลา      
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การเลือกเสพสื่อต่างๆ ทั้งข่าวสาร ความบันเทิง กีฬา การสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ ท าให้มีความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

      - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบริการสารธารณะและการบริหารจัดการภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เทศบาลมีงบประมาณและความคล่องตัวในการบริหารจัดการตนเอง 

      - รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนสวัสดิการด้านต่างๆ แก่ประชาชนโดยด าเนินการผ่านทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่นมีภาพลักษณ์ที่ดีข้ึนจากมุมมองของประชาชน 

      - หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนให้ประชาชน
รักษ์สุขภาพ ด้วยการจัดงานเดิน วิ่ง มาราธอนฯ ฯลฯ และประชาชนเริ่มตื่นตัวที่จะรักษาสุขภาพของตนเอง 
ท าให้ปัญหาด้านสุขภาพลดลง 

 อุปสรรค/ภัยคุกคาม 

      - ภาวะโลกร้อน ท าให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การท านาของเกษตรกรมี
ปัญหา ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดฝนทิ้งช่วงระยะเวลานาน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย รวมถึงการเกิดโรค
ระบาดชนิดใหม่ขึ้น 

      - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้บุคลากรมีปัญหาใน
การปฏิบัติงาน 

      - ความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ค่าครองชีพเพ่ิมขึ้น ขณะที่
รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 

      - ภาครัฐส่วนกลางมักมอบหมายหน้าที่อ่ืนๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ       
เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่นอกเหนือจากภาระรับผิดชอบหลัก 

     การจับคู่ Matching ตาราง TROWS Matrix 

                1)  การสร้างกลยุทธ์ SO  :   กลยุทธ์เชิงรุก  ใช้จุดแข็งสร้างโอกาส 

                2)  การสร้างกลยุทธ์ WO :   กลยุทธ์เชิงแก้ไข  เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส 

                3)  การสร้างกลยุทธ์ ST   :   กลยุทธ์เชิงป้องกัน  และใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

                4)  การสร้างกลยุทธ์ WT  :   กลยุทธ์เชิงรับ  ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค   
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       การบรรจุประเด็นจาการวิเคราะห์ลงผัง SWOT TROWS Matrix                

ปัจจัยภายใน/ 
ปัจจัยภายนอก 

S  W 

O SO : กลยุทธ์เชิงรุก  ใช้จุดแข็งสรา้งโอกาส 
1. พัฒนาพ้ืนท่ีส าคัญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ประจ าอ าเภอ 
2. เข้าร่วมประชุม รับฟัง เสนอแนะปญัหา

การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ทุกระดับ 
4. ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้จาก

ปราชญ์ชาวบ้าน 
5. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน

ให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน 
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณีทุก

ระดับ ท้ังระดับชาติ ระดับจังหวัด และ
ระดับท้องถิ่น 

7. ส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข  เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัย
โอกาส 

1. ควบคุมการขออนุญาตก่อสรา้งภายในเขต
เทศบาลอย่างเคร่งครดั 

2. ยกเลิกการเผาซากพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว
ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรยี ์

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สื่อสารความ
คืบหน้าการปฏิบัติงานของเทศบาลให้
ประชาชนรับทราบเป็นประจ า 

4. แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบรูณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

5. ปรับปรุงครภุัณฑ์ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน รวมถึงการจัดหาเพิ่มเติมให้
มีความทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

6. ก าหนดกรอบอัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับ
ภาระงาน และสรรหาบุคคลเข้ามาด ารง
ต าแหน่งให้ครบตามจ านวน 

7. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศกึษา
อย่างเต็มก าลัง 

T  ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน  และใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยง
อุปสรรค 

1. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ท่ี
ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. ส่งเสริมการเฝ้าระวังและให้ความรูเ้รื่อง
โรคตดิต่อแก่ประชาชนเป็นประจ า 

3. จัดท าระบบส่งน้ าจากหนองแล้งไปถึง
แปลงเกษตรอยา่งทั่วถึง 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาตนเองตามต าแหน่งอยู่เสมอ 

5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลกั
เกษตรทฤฎีใหม ่
 

WT : กลยุทธ์เชิงรับ  ลดจดุอ่อนและหลีกเลีย่ง
อุปสรรค 

1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรเกีย่วกับการท า
เกษตรแบบผสมผสาน 

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว บ้านเชียง – วัด
โพธิ์ศรีทุ่ง – โพนธาตุ – ค าชะโนด 

 

 

 



                            แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลทุ่งฝน 
       _____________________________________________________________________________ 

 

     ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

  1. ปัญหาการจัดการขยะซ่ึงรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนต่อวัน ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 27.37 ล้าน
ตัน หรือ 74,998 ตันต่อวัน เพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ 1.15 ที่มีปริมาณเกิดขึ้น 27.06 ล้านตัน 
เนื่องจาก การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมือง ในขณะที่ อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อ
คน ประมาณ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ซึ่งมีปริมาณ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งเทศบาลต าบลทุ่งฝนได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยมีการจัดท าโครงการ กิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือช่วยลดปัญหาขยะดังกล่าว 

2. ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันเทศบาลต าบลทุ่งฝนมีถนนเชื่อมโยงกับชุมชนใน
เขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายส่วนใหญ่เป็นลาดยาง แต่ปัญหาการ
คมนาคมส่วนหนึ่งคือถนนช ารุด ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก 

3. ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดส่งน้ าไปยังแปลง
เกษตรเพ่ือใช้ในฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 

4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากเทศบาลต าบลทุ่งฝน ยังเป็นพ้ืนที่ชนบทและท า
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่
ยังมีปัญหาการเผาเศษซากพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจในระยะยาว  

5. ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังไม่ครอบคลุม
นักซึ่งประชาชนที่ท าการเกษตร ยังขาดไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการเกษตร และระบบไฟฟ้าถนนในจุดเสี่ยงต่าง ซึ่ง
ต้องด าเนินการประสานงานกับไฟฟ้าอ าเภอทุ่งฝนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด กองทุกกอง

รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด
การศึกษา กองการศึกษาฯ กองทุกกอง

2 ยุทธสาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการและสังคม

อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุข

เศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง กองสาธารณสุข
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

การศึกษาและการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ
การท่องเทีย่ว

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ ส านัก/กอง ทุกกอง

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองการศึกษาฯ ส านัก/กอง ทุกกอง

บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด กองวิชาการและ
แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองการศึกษาฯ

ส่วนที ่3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ



ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิต
บริหารทัว่ไป การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายใน
ส านักปลัด

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุข ส านักปลัด
การด าเนินงานอื่น งบกลาง กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุข
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุข
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองสาธารณสุข

6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

บริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป กองวิชาการ ส านักปลัด

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองคลัง
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการและสังคม กองคลัง/ส านักปลัด



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป 4 660,000        4 660,000      5 710,000 8 745,000       8 745,000       29 3,520,000    

1.2 รักษาความ
สงบภายใน 1 200,000        1 200,000      1 200,000       1 200,000       4 380,000 9 1,180,000    

1.3 การศึกษา 2 30,000         2 30,000         4 60,000

2. ยุทธสาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 สรางความ
เขมแข็งของชุมชน

1 100,000        1 100,000      1 100,000       6 860,000       7 960,000       16 2,120,000    

2.2 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 1 1,000,000    1 1,000,000    

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1 สาธารณสุข 2 100,000        3 200,000      4 230,000       8 475,000       8 475,000       25 1,480,000    

3.2 การเกษตร 7 5,039,000     5 4,836,000   10 8,329,000    6 4,936,000    6 5,336,000    34 28,476,000  

ยุทธศาสตร

                                                                              บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                          แบบ ผ .01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

3.3 เคหะและ
ชุมชน

1 100,000        1 100,000      1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 500,000       

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

4.1 บริหารงาน
ทั่วไป

1 50,000 1 50,000 1 50,000 2 100,000       2 100,000       7 350,000       

4.2 การศึกษา 8 6,730,000 8 6,730,000   8 6,730,000    10 6,790,000    12 7,305,000    46 34,285,000  

4.3  การ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

16 1,534,000     17 1,449,000   17 1,449,000    23 2,059,000    23 2,059,000    96 8,550,000    

4.4 
อุตสาหกรรม
และการโยธา

1 8,700            1 282,000      5 4,220,000    4 6,250,713    11 10,479,413  

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 การรักษา
ความสงบ
เรียบรอยภายใน

7 792,000        7 792,000      9 846,900       8 822,000       8 822,000       39 4,074,900    

5.2 สาธารณสุข 7 490,000        7 490,000      7 490,000       11 755,000       11 760,000       43 2,985,000    

5.3 สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 0 0 2 460,000 4 1,360,000 6 1,380,000    8 1,510,000    20 4,710,000    



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

5.4 งบกลาง 4 14,430,000     4 14,480,000   4 14,450,000  4 14,450,000  4 14,450,000  20 72,260,000  

5.5 เคหะและ
ชุมชน

3 1,022,000       3 1,022,000   3 1,022,000    3 1,022,000    3 1,022,000    15 5,110,000    

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 บริหารงาน
ทั่วไป

1 50,000          2 90,000        3 130,000       4 110,000       5 300,000       15 680,000       

6.2 
อุตสาหกรรม
และการโยธา

48 10,377,300     35 11,589,500   31 17,922,000  23 16,691,000  8 10,910,000  145 67,489,800  

รวมทั้งสิ้น 99 27,153,000     96 28,668,500   104 39,568,900    126 41,195,000    119 38,964,713    513 176,550,113  



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2 การเกษตร 16 7,984,000    1 7,500,000    1 5,000,000    18 20,484,000  

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

4.4 อุตสาหกรร
และการโยธา

1 39,000,000  1 39,000,000  

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 การรักษา
ความสงบ
เรียบรอยภายใน

2 14,400,000  2 14,400,000  

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.2 
อุตสาหกรรม
และการโยธา

41 17,608,000  5 10,502,000  1 500,000       47 28,610,000  

รวมทั้งสิ้น 60 78,992,000    6 18,002,000    2 5,500,000      68 102,494,000  

เทศบาลตําบลทุงฝน

                                                                              บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                          แบบ ผ .01/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง

     1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

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

1 โครงการฝกอบรม      

 และทัศนศึกษาดูงาน

ของบุคลากรเทศบาล

เพื่อเสริมสราง

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ของพนักงานและ

ลูกจางเทศบาล

ทุกคน

จัดฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงาน  

จํานวน  1  ครั้ง/ป

    500,000    500,000    500,000    500,000    500,000 จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการ

คณะผูบริหาร  

สมาชิกสภา

เทศบาล  พนักงาน

 ลูกจางประจํา 

และลูกจาง

เทศบาลสามารถ

นําความรูที่ไดรับ

จากการฝกอบรม

มาปรับใชในการ

ทํางาน

สํานักปลัดฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                              แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2 โครงการฝกอบรม

บุคลากรเทศบาลเพื่อ

เพิ่มศักยภาพและ

ประสิทธิภาพการใช

งานโปรแกรม

คอมพิวเตอรพื้นฐาน 

(Word/Exel/Power 

point)

เพื่อใหบุคลากรมี

ความรูในการใช

งานโปรแกรม

คอมพิวเตอร

พื้นฐาน สามารถ

ปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

จัดฝกอบรมบุคลากร

ดานการใชงาน

โปรแกรม

คอมพิวเตอรพื้นฐาน 

(Word/Exel/Power

 point) จํานวน 1 

ครั้ง/ป

30,000 30,000 จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการ

ผูเขาอบรม

สามารถนําความรู

ที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมมาปรับใช

ในการทํางาน

สํานักปลัด

ฯ/กอง

วิชาการฯ

3 โครงการประชาสัมพันธ

ใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาษีทองถิ่น

สําหรับเจาหนาที่และผู

เขาขายชําระภาษีใน

เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

เพื่อ

ประชาสัมพันธ

ใหความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

ภาษีทองถิ่น

สําหรับเจาหนาที่

และผูเขาขาย

ชําระภาษีในเขต

เทศบาลตําบลทุง

ฝน

ประชาสัมพันธให

ความรูเกี่ยวกับภาษี

ทองถิ่นใหกับ

เจาหนาที่และ

ประชาชนทั้ง  8  

หมูบาน

      40,000      40,000       40,000       40,000 40,000      จํานวนของ

บุคลากรและ

ประชาชนที่

ไดรับความรู

พนักงานและ

ลูกจางและ

ประชาชนเขาใจ

เรื่องภาษีอยาง

ถูกตอง

กองคลัง

4 โครงการจัดทําและ

ปรับปรุงแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อใหเทศบาลมี

แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

ใชเปนขอมูลใน

การจัดเก็บรายได

จัดทําและปรับปรุง

แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

จํานวน 1 ครั้ง / ป

    100,000    100,000    100,000    100,000 100,000   แผนที่ภาษีและ

ทะเบียน

ทรัพยสินที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

เทศบาลสามารถ

ใชแผนที่ภาษีเปน

สวนหนึ่งในการ

คํานวณรายได

ประจําป

กองคลัง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

5 โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพดาน

การเงิน การคลัง การ

พัสดุ สําหรับบุคลากร

เทศบาล

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

ของพนักงาน

เทศบาล

จัดโครงการฝกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการเงิน การคลัง

 การพัสดุ บุคลากร

เทศบาล จํานวน 1 

ครั้ง/ป

      20,000      20,000       20,000       20,000 20,000      จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการ

บุคลากรเทศบาล

มีความรูความ

เขาใจงานเกี่ยวกับ

การเงิน การคลัง 

การพัสดุเพิ่มขึ้น

กองคลัง

6 โครงการจัดการความรู

ในองคกร

เพื่อใหบุคลากร

ไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู

 ประสบการณ

เพื่อพัฒนาสู

องคกรแหงการ

เรียนรู

จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูใน

องคกรปละ 2 ครั้ง

        5,000 5,000        จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการ

บุคลากรไดมี

โอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

ประสบการณและ

พัฒนาสูองคกร

แหงการเรียนรู

สํานักปลัด

7 โครงการอบรมสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม

บุคลากรเพื่อความ

โปรงใสตามหลักธรร

มาภิบาล

เพื่อสงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรมใหแก

บุคลากรเพื่อ

ความโปรงใสใน

การปฏิบัติงาน

ตามหลักธรร

มาภิบาล

จัดโครงการอบรม

จํานวน 1 ครั้ง/

ปงบประมาณ

      30,000       30,000 30,000      จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการ

บุคลากรไดรับการ

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติงานเพื่อ

ความโปรงใส

สํานักปลัด



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

8 โครงการฝกอบรมให

ความรูดานการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA)

เพื่อใหความรูแก

บุคลากรเกี่ยวกับ

การประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปรงใสใน

การดําเนินงาน

ของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA)

จัดโครงการอบรม

จํานวน 1 ครั้ง/

ปงบประมาณ

      20,000       20,000       20,000 จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการ

บุคลากรไดรับ

ความรูดานการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปรงใส

ในการดําเนินงาน

ของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA)

สํานักปลัด



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6  การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          1.2 แผนงานรักษาความสงบ

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

1 โครงการ

ฝกอบรมทบทวน

 อปพร.

เพื่อเพิ่มความรูใน

การทํางานของ

สมาชิก อปพร. ให

มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

จัดโครงการ

อบรมและ

ทบทวน อปพร. 

จํานวน 1 ครั้ง

  200,000   200,000   200,000   200,000 200,000  จํานวน อป

พร.ที่เขารับ

การอบรม

สมาชิก อปพร. 

สามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดทันที

เมื่อเกิดเหตุดวน

สํานัก

ปลัดฯ

2 โครงการอบรม

ทีมกูภัยเทศบาล

เพื่อจัดอบรมทีม

กูภัยเทศบาลใหมี

ความพรอมในการ

ปฏิบัติหนาที่อยู

เสมอ

จัดอบรมทีมกูภัย

 จํานวน 1 ครั้ง/ป

50,000    จํานวนผูเขา

อบรมทีม

กูภัยที่เขา

รับการฝก

เทศบาลมีทีม

กูภัยที่สามารถ

ใหการชวยเหลือ

ประชาชนไดทันที

สํานัก

ปลัดฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการ

ฝกอบรมเทคนิค

การใชวิทยุสื่อสาร

เพื่อใหพนักงาน

เจาหนาที่มีทักษะ

และใชวิทยุสื่อสาร

ไดอยางถูกตอง มี

ประสิทธิภาพ

จัดโครงการ

อบรมฯ ปละ 1 

ครั้ง

    30,000 จํานวนผูเขา

รับการอบรม

  พนักงาน

เจาหนาที่รูจัก

วิธีการใชวิทยุ

สื่อสารเพิ่มมาก

ขึ้น

สํานัก

ปลัดฯ

4 อุดหนุน

โครงการ

ปรับปรุงระบบ

การกระจายขาว

ภายในหมูบาน 

บานทุงฝน หมู 8

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อปรับปรุงหอ

กระจายขาวใหอยู

ในสภาพที่พรอมใช

งานอยูเสมอ

จัดซื้อเครื่องขยาย

เสียงขนาด 

1,000 วัตต 

จํานวน 1 เครื่อง

พรอมอุปกรณ 

ลําโพงฮอน ขนาด

 8 โอม จํานวน 

8 ตัว หอ

กระจายขาวสูง 9

 เมตร จํานวน 1

 หอ

100,000  จํานวนหอ

กระจาย

ขาวที่ไดรับ

การปรับปรุง

ชุมชนหมูที่ 8 มี

หอกระจายขาว

ที่พรอมใชงานอยู

เสมอ

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง

     1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          1.3 แผนงานการศึกษา

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

1 โครงการศึกษาดู

งานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ของครูผูดูแลเด็ก

เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการ

จัดการเรียนการ

สอน

จัดโครงการฯ

จํานวน 1 ครั้ง/ป

    20,000 20,000   จํานวนครู

ผูดูแลเด็กที่

เขารวม

โครงการ

ครูผูดูแลเด็กที่

เขารวมโครงการ

สามารถนํา

ความรูและ

ประสบการณมา

ปรับใชในการ

ปฏิบัติงาน

กอง

การศึกษา

2 โครงการพัฒนา

ระบบฐานขอมูล

ภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อสรางระบบ

รวบรวมขอมูลภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ไมใหสูญหาย

พัฒนาระบบ

ฐานขอมูลภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

จํานวน 1 ระบบ

    10,000 10,000   จํานวน

ระบบที่

พัฒนาขึ้น

เทศบาลมีระบบ

รวบรวมขอมูล

ภูมิปญญาทองถิ่น

เก็บไวเผยแพร

แกผูสนใจได

ตลอดเวลา

กอง

วิชาการ

ฯ/กอง

การศึกษา

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

     2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

          2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการอุดหนุน

การดําเนินงานของ

กลุมอาชีพตางๆ ใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนให

ประชาชนที่รวมตัว

กันเปนกลุม ไดมี

กิจกรรมรวมกัน 

ทั้งการสรางรายได

ใหแกตนเองและ

กลุม

อุดหนุนกลุม

อาชีพตางๆ ใน

เทศบาลตําบล

ทุงฝน ไมเกิน 

8 กลุมอาชีพ

160,000   160,000  จํานวน

กลุม

อาชีพที่

ไดรับการ

สนับสนุน

กลุมอาชีพ

สามารถทํางาน

รวมกัน สราง

รายไดใหตนเอง

และชุมชน 

กอใหเกิด

ประโยชนในการ

สรางงานในชุมชน

ตอไป

กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการฝกอบรม

สงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

เพื่อใหประชาชนมี

ทักษะ ความรู ใหม

ในการประกอบ

อาชีพ

จัดโครงการ

ฝกอบรม

สงเสริมอาชีพ

ใหกับประชาชน

ในเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

จํานวน 1 ครั้ง/ป

100,000  100,000  100,000  100,000   100,000  จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

โครงการ

ผูเขารวมอบรม

นําความรูที่ไดรับ

ไปปรับใชในการ

ประกอบอาชีพ

ตอไป

กอง

สวัสดิการฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 อุดหนุนโครงการ

พัฒนาศูนยเรียนรูสู

อาชีพที่ยั่งยืน กลุม

ทอผาและแปรรูป/

กลุมทอเสื่อกกยก

ลายและแปรรูป/

กลุมทํากลวยฉาบ/

กลุมทําปลาราบอง/

กลุมเกษตรอินทรีย/

กลุมประดิษฐเศษ

ไม/กลุมอนุรักษพืช

สมุนไพรและแปร

รูป/กลุมทําขนม

ไทย/กลุมผลิตเสื้อยืด

เพื่อสงเสริมการ

สรางอาชีพจากภูมิ

ปญญาทองถิ่น

อุดหนุนการ

ดําเนินงาน

ของกลุมอาชีพ

ตางๆ จํานวน 

1 ครั้ง/ ป

500,000   500,000  จํานวน

กลุม

อาชีพที่

ไดรับการ

สนับสนุน

กลุมอาชีพตางๆ

มีรายไดเพิ่มขึ้น 

เปนตนแบบการ

บริหารจัดการ

กลุมอาชีพ

กอง

สวัสดิการ

ฯ/



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4 โครงการฝกอบรม

สงเสริมอาชีพการ

ทําครัวไทย

เพื่อฝกอบรมให

ความรูในการ

ประกอบอาชีพ

การทําครัวไทยแก

ผูสนใจในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

ดําเนินการจัด

อบรม สงเสริม

อาชีพการทํา

ครัวไทย 

จํานวน 1 ครั้ง

60000 60,000    จํานวน

ผูเขารวม

อบรม

ผูเขาอบรมมี

ความรูและ

แนวทางในการ

ประกอบอาชีพ

เพิ่มขึ้น

กอง

สวัสดิการฯ

5 โครงการจัด

ประกวดแขงขันการ

ทําอาหาร (เชฟ

ชุมชน)

เพื่อจัดประกวด

แขงขันการ

ประกอบอาหาร

ชนิดตางๆ ในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

ดําเนินการจัด

ประกวด

แขงขันการ

ทําอาหาร ปละ

 1 ครั้ง

20000 20,000    จํานวน

ผูเขารวม

การ

ประกวด

ผูเขารวม

ประกวดมี

ความคิด

สรางสรร และ

พัฒนาฝมือใน

การประกอบ

อาหาร

กอง

สวัสดิการฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6  โครงการฝกอบรม

สงเสริมอาชีพใหกับ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส คนไร

ที่พึ่ง ในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

เพื่อจัดโครงการ

ฝกอบรมสงเสริม

อาชีพใหกับ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส คน

ไรที่พึ่ง ในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

ดําเนินการ

ฝกอบรม

สงเสริมอาชีพ

ใหกับผูสูงอายุ

 ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส 

คนไรที่พึ่ง ใน

เขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

จํานวน 1 ครั้ง

20000 20,000    จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเขาอบรมมี

ความรูและ

แนวทางในการ

ประกอบอาชีพ

เพิ่มขึ้น

กอง

สวัสดิการฯ

7 โครงการสงเสริม

หมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง

เพื่อใหประชาชนมี

ความรูและปฏิบัติ

ตนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

จัดโครงการ

สงเสริม

หมูบาน

เศรษฐกิจ

พอเพียงปละ 

1 ครั้ง

100,000 จํานวน

ชุมชนที่

เขารวม

โครงการ

ประชาชนมี

ความรูและ

ปฏิบัติตนตาม

แนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

กอง

สวัสดิการฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง

     2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

          2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 (บาท)

1 โครงการ

กอสรางอาคาร

จําหนายสินคา

ชุมชน (OTOP)

เพื่อเปนศูนยกลาง

การจําหนายสินคา

 OTOP ชุมชนของ

กลุมอาชีพตางๆ ใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝน

กอสรางอาคาร

 คสล. ชั้นเดียว

 จํานวน 1 หลัง

1,000,000   จํานวน

อาคาร

สินคาที่

กอสราง

ประชาชนมี

สถานที่จําหนาย

สินคาและมี

รายไดจากการ

จําหนายสินคา

เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

     3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          3.1 แผนงานสาธารณสุข

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการรณรงค 

ลดรับ ลดให ลด

ใชถุงพลาสติก

เพื่อลดการใช

ถุงพลาสติก ลด

ปริมาณขยะ ลดภาวะ

โลกรอน

จัดโครงการฯ ปละ

 1 ครั้ง

5,000      5,000      จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

โครงการ

ประชาชน

ตระหนักถึง

ความสําคัญ

ของปญหา

ขยะและ

เปลี่ยน

พฤติกรรมใน

การลดใช

ถุงพลาสติก

กอง

สาธารณสุข

ฯ

2 โครงการประกวด

สิ่งประดิษฐจาก

วัสดุรีไซเคิล

เพื่อนําวัสดุที่ใชแลว

กลับมาใชใหมใหเกิด

ประโยชน

จัดโครงการฯ ปละ

 1 ครั้ง

20,000    20,000    จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนรูจัก

คุณคาของ

วัสดุที่ใชแลว

และลด

ปริมาณขยะใน

เขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน

กอง

สาธารณสุข

ฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการประกวด

หมูบานนาอยู

เพื่อใหประชาชน

ปรับปรุงหมูบานของ

ตนเองและปลูก

จิตสํานึกในการรักษา

ความสะอาดเรียบรอย

จัดโครงการฯ ปละ

 1 ครั้ง

200,000  200,000  จํานวน

หมูบานใน

เขต

เทศบาล

ผาน

เกณฑ

การ

ประเมิน

หมูบานมี

ความสะอาด

เรียบรอยนาอยู

,ประชาชนใน

ชุมชนรักความ

สะอาดและ

ชุมชนเปน

ระเบียบมากขึ้น

กอง

สาธารณสุข

ฯ

4 โครงการปลูก

จิตสํานึกในการ

กําจัดขยะมูลฝอย

โดยชุมชน

เพื่อปลูกจิตสํานึกใน

การกําจัดขยะมูลฝอย

ใหประชาชนในเขต

เทศบาล

จัดโครงการฯ ปละ

 1 ครั้ง

30,000    30,000    30,000    จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมี

จิตสํานึกที่ดีใน

การกําจัดขยะ

มูลฝอย

กอง

สาธารณสุข

ฯ

5 โครงการสงเสริม

การเลี้ยงใสเดือน

เพื่อกําจัดขยะ

อินทรียในเครัว

เรือน

เพื่อสงเสริมการเลี้ยง

ไสเดือนเพื่อกําจัด

ขยะในครัวเรือน

จัดโครงการฯ ปละ

 1 ครั้ง

20,000    20,000    จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ปริมาณขยะ

เปยกลดลง

กอง

สาธารณสุข

ฯ

6 โครงการฝกอบรม

การจัดการขยะ

อินทรียและขยะ

เปยกในครัวเรือน

เพื่อใหความรูแก

ประชาชนในการ

จัดการขยะใน

ครัวเรือน

จัดอบรมฯ จํานวน

 1 ครั้ง

100,000  100,000  100,000  100,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเขารวม

โครงการนํา

ความรูไปใช

จัดการขยะใน

ชีวิตประจําวัน

ได

กอง

สาธารณสุข

ฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

7 โครงการบริหาร

จัดการขยะมูล

ฝอยโดยชุมชน

ดวยมือและใจเรา

เพื่อสนับสนุนให

ประชาชนในชุมชนมี

สวนรวมในการ

บริหารจัดการขยะ

ดวยตนเอง

จัดโครงการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย

โดยชุมชนดวยมือ

และใจเรา จํานวน 

1 ครั้ง ตอป

    50,000     50,000 50,000        50,000     50,000 จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

โครงการ

ชุมชนมีสวน

รวมในการ

จัดการขยะ

กอง

สาธารณสุ

ขฯ

8 โครงการจัดการ

ขยะโดยชุมชน

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดการขยะใน

ชุมชน

จัดโครงการจัดการ

ขยะโดยชุมชน 

จํานวน 1 ครั้งตอป

    50,000     50,000 50,000        50,000     50,000 จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

โครงการ

ชุมชนมีสวน

รวมในการ

จัดการขยะ

กอง

สาธารณสุ

ขฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

     3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          3.2 แผนงานการเกษตร

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการอนุรักษ

พันธุพืชอัน

เนื่องจาก

พระราชดําริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)

เพื่อเปนการ

อนุรักษพันธุพืช

ตามแนว

พระราชดําริฯ

จัดโครงการฯปละ 

1 ครั้ง

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

เทศบาลตําบล

ทุงฝนได

ดําเนินการ

อนุรักษพันธุพืช

ตามแนว

พระราชดําริฯ

กอง

สาธารณสุ

ขฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

2 โครงการขุดถม

ดินหนาฝายน้ํา

ลนทํานบตบแตง

กั้นซอมบริเวณ

ตลิ่งหนา-หลัง 

รอบชายฝงลํา

หวย ฝายกั้นน้ํา

ลน

เพื่อขุดถมดินหนา

ฝายน้ําลนทํานบ

ตบแตงกั้นซอม

บริเวณตลิ่งหนา-

หลัง รอบชายฝง

ลําหวย ฝายกั้นน้ํา

ลน ปองกันสา

ธารณภัย

ดําเนินการขุดถม

ดินหนาฝายน้ําลน

ทํานบตบแตงกั้น

ซอมบริเวณตลิ่ง

หนา-หลัง รอบ

ชายฝงลําหวย ฝาย

กั้นน้ําลน จํานวน 

1 ครั้ง

200,000  ฝายน้ํา

ลนที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

ฝายน้ําลนที่

ไดรับการพัฒนา

สามารถใชงาน

เพื่อปองกันสา

ธารณภัยที่อาจ

เกิดขึ้นได

กองชาง

3 โครงการขุดลอก

หนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศเหนือ

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหนองแลง

สาธารณประโยชน

ดานทิศเหนือ 

ความลึกเฉลี่ย 

2.50 ม.

1,900,000  1,900,000  1,900,000  1,900,000  1,900,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

4 โครงการขุดลอก

หนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศตะวันตก

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหนองแลง

สาธารณประโยชน

ดานทิศตะวันตก 

ความลึกเฉลี่ย 

2.50 ม.

1,900,000  1,900,000  1,900,000  1,900,000  1,900,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

5 โครงการขุดลอก

หนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศเหนือ

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหนองแลง

สาธารณประโยชน

ดานทิศเหนือ 

ความลึกเฉลี่ย 

2.50 ม.

493,000     493,000     493,000     493,000     493,000     ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

6 โครงการขุดลอก

หนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศตะวันตก

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหนองแลง

สาธารณประโยชน

ดานทิศตะวันตก

ความลึกเฉลี่ย 

2.50 ม.

493,000     493,000     493,000     493,000     493,000     ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

7 โครงการ

กอสรางทํานบ

ปดกั้นการ

ระบายน้ําหนอง

แลง

สาธารณประโยช

นดานทิศเหนือ

เพื่อทํานบปดกั้น

การระบายน้ํา

หนองแลง

สาธารณประโยชน

ดานทิศเหนือ

จางเหมารถแบคโฮ

เพื่อทําทํานบปดกั้น

การระบายน้ําหนอง

แลงสาธารณประโยชน

ดานทิศเหนือ กวาง 

4.00 เมตร ยาว 

14.00 เมตร ลึก 

1.50 เมตร หมูที่ 1  

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

      3,000  -    -    -   -              ปริมาณ

ดินขุด

หรือพื้นที่

ขุด

การระบายน้ํา

หนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศเหนือ

ถูกปดกั้น 

ปริมาณน้ําใน

หนองแลงเพิ่มขึ้น

กองชาง



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

8 โครงการ

กอสรางฝายน้ํา

ลนหวยลึก

เพื่อใหมีฝายน้ําลน

ชวยชะลอการไหล

ของน้ํา

กอสรางฝายน้ําลน

หวยลึก จํานวน 1 

แหง

500,000  ฝายน้ํา

ลนที่

ไดรับการ

กอสราง

ฝายน้ําลนที่

ไดรับการ

กอสรางสามารถ

ใชงานเพื่อ

ปองกันสาธารณ

ภัยที่อาจเกิดขึ้น

ได

กองชาง

9 โครงการ

ซอมแซมฝายน้ํา

ลนหวยโคน

เพื่อซอมแซมฝาย

น้ําลนใหสามรถใช

งานได ชวยชะลอ

การไหลของน้ํา

ซอมแซมฝายน้ํา

ลนหวยโคน 

จํานวน 1 แหง

100,000  ฝายน้ํา

ลนที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

ฝายน้ําลนที่

ไดรับการพัฒนา

สามารถใชงาน

เพื่อปองกันสา

ธารณภัยที่อาจ

เกิดขึ้นได

กองชาง

10 โครงการขุดลอก

ลําหวยโคน หมู 

11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหัวยโค

นความลึกเฉลี่ย 

2.5 ม.

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 โครงการขุดลอก

หวยเลิงบอหมู 

(ชวงที1่) หมู 3 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหวยเลิงบอ

ความลึกเฉลี่ย 

2.50 ม.

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

12 โครงการขุดลอก

สระหลวง/

หนองหลวง หมู 

8 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกสระหลวง/

หนองหลวง ความ

ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

13 โครงการขุดลอก

รอบหนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศ

ตะวันตก หมู 2 -

 9 บานโนน

สะอาด

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหนองแลง

สาธารณประโยชน

 ความลึกเฉลี่ย 2.5

 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

14 โครงการขุดลอก

ลําหวยลึก

ตอนลาง (ชวงที่

 1) หมู 3 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวยลึก

ตอนลาง (ชวงที่ 1)

 ความลึกเฉลี่ย 2.5

 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

15 โครงการขุดลอก

ลําหวยลึก

ตอนลาง (ชวงที่

 2) หมู 3 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวยลึก

ตอนลาง (ชวงที่ 2)

 ความลึกเฉลี่ย 2.5

 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

16 โครงการขุดลอก

ลําหวยรอบเกาะ

แกว หมู 3 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวยรอบ

เกาะแกว ความลึก

เฉลี่ย 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

     3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน

ในเขตเทศบาล

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนภายในเขต

เทศบาลใหสวยงาม

จางเหมาบุคคล

ดําเนินการปรับปรุง

 ดูแลภูมิทัศน 

สวนสาธารณะ 

เกาะกลางถนน 

อื่นๆ ในเขต

เทศบาลตําบลทุง

ฝน ใหมีความ

สวยงามอยูเสมอ

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  จํานวน

พื้นที่ที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

ภูมิทัศนภายใน

เขตเทศบาลมี

ความสวยงาม

และเปนระเบียบ

เรียบรอย

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว 

          4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการ

ประชาสัมพันธ

การทองเที่ยว

เพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยว

ตางๆภายในเขต

เทศบาลตําบลทุง

ฝนและอําเภอทุงฝน

จัดทําแผนพับ

ประชาสัมพันธ

และจัด

รายการ

ประชาสัมพันธ

เสียงตามสาย

ตลอดทั้งป

50,000    50,000    จํานวน

กิจกรรม

ที่

ดําเนินการ

แหลงทองเที่ยว

ภายในเทศบาล

ตําบลทุงฝนเปน

ที่รูจักมากขึ้น

กอง

วิชาการฯ

2 โครงการ

อุดหนุนการจัด

งานรัฐพิธีและ

วันสําคัญตางๆ

เพื่อสนับสนุน

อําเภอทุงฝนใน

การจัดงานรัฐพิธี

และวันสําคัญ

ตางๆตามกําหนด

ของสวนกลาง

อุดหนุนการจัด

งานรัฐพิธีวัน

สําคัญตางๆ

ของอําเภอทุง

ฝน ตลอดทั้งป

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    จํานวน

กิจกรรม

ที่

ดําเนินการ

การจัดงานรัฐพิธี

เปนไปดวยความ

เรียบรอย

สํานัก

ปลัด/

อําเภอทุง

ฝน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณ

และศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

          4.2 แผนงานการศึกษา

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการ

ฝกอบรมการ

เขียนแผนการ

เรียนการสอน

และการพัฒนา

สื่อการเรียนการ

สอน

เพื่อพัฒนาดาน

การจัดการเรียน

การสอนในศูนย

อบรมเด็กกอน

เกณฑ

ครูผูดูแลเด็ก

ของ ศพด.ทั้ง 

2 ศูนย

30,000 30,000 จํานวน

ครูผูดูแล

เด็กที่เขา

รับการ

อบรม

ครูผูดูแลเด็ก

สามารถจัดทํา

แผนการสอนที่

เหมาะสมกับ

พัฒนาการของ

เด็ก

กอง

การ

ศึกษาฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณ

และศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

2 โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายการ

บริหาร

สถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนการ

จัดการศึกษาใหแก

เด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัด

โพธิ์ศรีทุงและศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัด

สุขสะอาด

สนับสนุนการจัด

การศึกษาของ 

ศพด. ทั้ง 2 ศูนย

 ดังนี้ 1. จัดชื้อ

อาหารกลางวัน  

2. คาจัดการ

เรียนการสอน 

(รายหัว) สําหรับ

เด็กปฐมวัย อายุ 

2-5 ป  3. คา

หนังสือเรียน

สําหรับเด็ก

ปฐมวัย อายุ 3-5

 ป 4. คาอุปกรณ

การเรียน 5. คา

เครื่องแบบ

นักเรียน 6. คา

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

  1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000 จํานวน

กิจกรรมที่

ไดรับการ

สนับสนุน

การจัดการ

ศึกษาของ ศพด. 

เปนไปดวยความ

เรียบรอย

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการจัดซื้อ

อาหารเสริม (นม)

เพื่อจัดซื้ออาหาร

เสริม (นม) 

สําหรับนักเรียน 

ศพด. และโรงเรียน

ในเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน

 - จัดซื้ออาหาร

เสริม (นม) ใหแก

เด็กนักเรียนใน 

ศพด. ทั้ง 2 ศูนย

และนักเรียนชั้น

อนุบาล -

ประถมศึกษาปที่

 6  โรงเรียน

อนุบาลทุงฝน 

โรงเรียนบานโนน

สะอาด โรงเรียน

บานธาตุนอย – 

กอสําราญ  

จํานวน 260 วัน 

ในอัตรา 7.37 

บาท/คน

  2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000 จํานวน

นักเรียน

ไดรับ

อาหาร

เสริม (นม)

นักเรียนในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝนไดรับ

อาหารเสริม 

(นม) ที่มีคุณภาพ

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4 โครงการแขงขัน

กีฬานักเรียน

อนุบาลและเด็ก

ปฐมวัยสัมพันธ/

โครงการเขารวม

แขงขันกีฬาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตอําเภอทุงฝน

เพื่อสงเสริม

พัฒนาการดาน

ตางๆใหแกนักเรียน

เขารวมการ

แขงขันกีฬา

อนุบาลสัมพันธ

 ปละ 1 ครั้ง

    60,000 60,000    60,000    60,000    60,000    จํานวน

เด็ก

นักเรียนที่

เขารวม

โครงการ

นักเรียนได

เรียนรูการมี

ความสามัคคี 

การมีน้ําใจเปน

นักกีฬา

กอง

การ

ศึกษาฯ

5 โครงการจัดงาน

วันเด็กแหงชาติ

เพื่อสงเสริมและ

เปดโอกาสใหเด็ก

ไดแสดง

ความสามารถ

จัดโครงการฯ 

ปละ 1 ครั้ง

  150,000 150,000  150,000  150,000  150,000  จํานวน

เด็กที่เขา

รวม

โครงการ

เด็กนักเรียน

ไดรับความ

สนุกสนานได

แสดงออก

ในทางที่ถูกตอง

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6 โครงการ

อุดหนุน

อาหารกลางวัน

ใหแกเด็ก

นักเรียน

โรงเรียน

อนุบาลทุงฝน 

โรงเรียนบาน

โนนสะอาด 

โรงเรียนบาน

ธาตุนอยกอ

สําราญ

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนให

นักเรียนได

รับประทานอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

 - อุดหนุน

คาอาหาร

กลางวัน

สําหรับเด็ก

นักเรียน

โรงเรียน

อนุบาลทุงฝน  

โรงเรียนบาน

โนนสะอาด 

โรงเรียนบาน

ธาตุนอยกอ

สําราญ ตั้งแต

ระดับอนุบาล

 – 

ประถมศึกษา

ปที่ 6  ใน

อัตรา มื้อละ 

20 บาท ตอ

คน จํานวน 

200 วัน

  3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000 จํานวน

นักเรียน

นักเรียนได

รับประทาน

อาหารกลาง

วันที่มีคุณภาพ

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

7 โครงการจัดงาน

พิธีไหวครู

เพื่อใหนักเรียนได

แสดงออกถึงความ

เคารพครูบา

อาจารย

จัดโครงการฯ 

ปละ 1 ครั้ง

      5,000 5,000      5,000      5,000      5,000      จํานวน

เด็ก

นักเรียนที่

เขารวม

โครงการ

นักเรียนได

แสดงออกถึง

ความเคารพครู

บาอาจารย

กอง

การ

ศึกษาฯ

8 โครงการจัดงาน

วันแมแหงชาติ

เพื่อใหนักเรียนได

แสดงความรัก 

ความกตัญูตอ

มารดา

จัดโครงการฯ 

ปละ 1 ครั้ง

      5,000 5,000      5,000      5,000      5,000      จํานวน

นักเรียนที่

เขารวม

โครงการ

นักเรียนไดแสดง

ความรัก ความ

กตัญูตอมารดา

กอง

การ

ศึกษาฯ

9 โครงการอบรม

คายเยาวชน

คุณธรรม

จริยธรรมและ

บําเพ็ญประโยชน

เพื่อสงเสริมความรู

เรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมและการ

บําเพ็ญประโยชน

แกเยาวชน

จัดโครงการฯ 

ปละ 1 ครั้ง

30,000    30,000    จํานวน

เยาวชนที่

เขารวม

เด็กและเยาวชน

ไดรับความรู

เรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมและ

การบําเพ็ญ

ประโยชนแก

เยาวชน

กอง

การ

ศึกษาฯ

10 โครงการสืบสาน

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

ถวายเทียน

เขาพรรษา

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหเด็ก

นักเรียนไดอนุรักษ

ประเพณีทองถิ่น

จัดโครงการฯ 

ปละ 1 ครั้ง

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000 จํานวน

นักเรียนที่

เขารวม

กิจกรรม

เด็กนักเรียน

สูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนยได

สืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 โครงการ

อุดหนุนจัดหา

โตะอาหาร

กลางวันสําหรับ

โรงเรียนในเขต

เทศบาล

เพื่อใหนักเรียนใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝนมีโตะสําหรับ

รับประทาน

อาหารที่ถูก

สุขลักษณะ

จัดหาโตะ

อาหาร

กลางวัน

สําหรับ

โรงเรียนในเขต

เทศบาล

    15,000 จํานวนโตะ นักเรียนในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีโตะ

สําหรับ

รับประทาน

อาหารที่ถูก

สุขลักษณะ

กอง

การ

ศึกษาฯ

12 โครงการ

อุดหนุนจัดหา

เครื่องเลนสนาม

เด็กเลนสําหรับ

เด็กปฐมวัย

โรงเรียนในเขต

เทศบาล

เพื่อใหนักเรียน

ปฐมวัยในเขต

เทศบาลตําบลทุง

ฝนมีเครื่องเลน

เสริมทักษะ

จัดหาเครื่อง

เลนสนามเด็ก

เลนสําหรับ

เด็กปฐมวัย

โรงเรียนในเขต

เทศบาล

  500,000 จํานวน

เครื่อง

เลนสนาม

เด็กเลน

นักเรียนปฐมวัย

ในเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝนมี

เครื่องเลนเสริม

ทักษะ

กอง

การ

ศึกษาฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

          4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการทําบุญ

ตักบาตรเนื่องใน

วันวิสาขบูชา

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของชาติ

และของทองถิ่นให

คงอยูสืบไป

จัดงานทําบุญ

ตักบาตรในวัน

วิสาขบูชา ปละ

 1 ครั้ง

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000 จํานวน

ผูเขารวม

งาน

ประเพณีอันดี

งามของไทย

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

2 โครงการตัก

บาตรสงกรานต

สรงน้ําหลวงพอ

ทองคํารดน้ํารับ

พรผูสูงอายุ

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของชาติ

และของทองถิ่นให

คงอยูสืบไป

จัดงาน

ประเพณี

สงกรานต ปละ

 1 ครั้ง

  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของไทย

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณ

และศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการจัดงาน

ลอยประทีปบูชา

นมัสการองค

ปฏิมาหลวงพอ

ทองคําสืบสาน

วัฒนธรรมทุงฝน

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของชาติ

และของทองถิ่นให

คงอยูสืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

  300,000   300,000   300,000   300,000   300,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของไทย

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

4 โครงการถวาย

เทียนเนื่องในวัน

เขาพรรษาสืบ

สานวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของชาติ

และของทองถิ่นให

คงอยูสืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของไทย

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

5 โครงการบายศรี

สูขวัญบานสู

ขวัญเมือง

อุดรธานี และพิธี

รําบวงสรวงเพื่อ

ฉลองวันที่ระลึก

การกอตั้งเมือง

อุดรธานี

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

จังหวัดใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของจังหวัด

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6 โครงการสืบสาน

อนุรักษ

ประเพณีทองถิ่น

ไทยการสูขวัญ

บานสูขวัญเมือง

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

7 โครงการอนุรักษ

สืบสานประเพณี

ทองถิ่นไทยการ

ประกวดรอง

สรภัญญะ

อนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

8 โครงการสงเสริม

สืบสานอนุรักษ

ประเพณีแขง

เรือพาย 

ชวยเหลือ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย

1.เพื่อจัดกิจกรรม

สงเสริมประเพณี

ทองถิ่น  2. เพื่อ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

350,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

1.ประชาชนใน

ชุมชนมีความ

สามัคคี           

 2. มี

นักทองเที่ยว

จากตางถิ่นเขา

มาชมการแขงขัน

 ชวยกระตุน

เศรษฐกิจในเขต

เทศบาล

กอง

การศึกษา

9 โครงการจัดงาน

สืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณีการ

กอตั้งอําเภอทุง

ฝน

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงาน

ประเพณีการ

กอตั้งอําเภอ

ทุงฝน 1 ครั้ง

    35,000 50,000    50,000    50,000    50,000    จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การศึกษา/

อําเภอทุง

ฝน

10 โครงการแขงขัน

กีฬาหนองแลงคัพ

เพื่อสานสัมพันธ

ไมตรีและการออก

กําลังกาย

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

100,000  100,000  จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

ประชาชนทั่วไป

มีความสามัคคี

และมีพลานามัย

ที่สมบูรณ

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 โครงการ

สงเสริมประเพณี

แหตน

กลวยนอย

บังสุกุล บูชา

หลวงพอทองคํา

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

100,000  100,000  จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

12 โครงการจัดงาน

ประเพณีบูชา

พระแมโพสพ

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

50,000    50,000    จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

13 โครงการจัดงาน

บุญบั้งไฟประจําป

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

200,000  200,000  จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

14 โครงการแขงขัน

กีฬาชุมชน

สัมพันธ

เพื่อสงเสริมความ

สามัคคีและสาน

สัมพันธไมตรี

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

  150,000 150,000  150,000  150,000  150,000  จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

ประชาชนในเขต

ฯไดมีความ

สามัคคีและมี

พลานามัยที่

สมบูรณ

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

15 โครงการแขงขัน

กีฬาสานสามัคคี 

"ทุงฝนเกมส"

เพื่อสงเสริมใหทุก

หนวยงานภายใน

อําเภอทุงฝนไดทํา

กิจกรรมรวมกัน

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

50,000    50,000    50,000    50,000    จํานวน

หนวยงาน

ที่เขารวม

กิจกรรม

ทุกหนวยงานมี

ความสมัคร

สมานสามัคคี 

และปฏิบัติงาน

รวมกันไดอยาง

ราบรื่น

กอง

การ

ศึกษาฯ/

อําเภอทุง

ฝน

16 อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานตาม

โครงการ

เทศกาล

สงกรานตทุก

หมูบานในเขต

เทศบาล

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนให

ประชาชนไดสืบ

สานประเพณีอันดี

งาม

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

64,000    64,000    64,000    64,000    64,000    จํานวน

หมูบานที่

เขารวม

โครงการ

ประชาชนในเขต

เทศบาลทั้ง 8 

หมูบานมีความ

สมัครสมาน 

สามัคคี รวมกัน

จัดขบวนแหใน

เทศกาลสงกรานต

กอง

การศึกษา

17 โครงการทําบุญ

ตักบาตร

สํานักงานเนื่อง

ในเทศกาลปใหม

เพื่อสงเสริมให

บุคลากรไดทําบุญ

เปนศิริมงคลในชวง

เทศกาลปใหม

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

บุคลากรได

ทําบุญเปนศิริ

มงคลในชวง

เทศกาลปใหม

ทุกกอง/

สํานัก



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

18 โครงการจัด

กิจกรรมสัปดาห

สงเสริมพุทธ

ศาสนาเนื่องใน

วันมาฆบูชา

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนให

ประชาชน

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

วันมาฆบูชา

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

บุคลากรได

ทําบุญในวัน

มาฆบูชา

ทุกกอง/

สํานัก

19 โครงการจัด

กิจกรรมสัปดาห

สงเสริมพุทธ

ศาสนาเนื่องใน

วันอาสาฬหบูชา

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนให

ประชาชน

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

วันอาสาฬหบูชา

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

บุคลากรได

ทําบุญในวัน

อาสาฬหบูชา

ทุกกอง/

สํานัก

20 โครงการจัดงาน

ประเพณีกอ

เจดียทราย

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

21 โครงการ

อุดหนุนสมาคม

กีฬาอําเภอทุงฝน

เพื่อสนับสนุน

สมาคมกีฬาอําเภอ

ทุงฝน ในการสง

ดําเนินการดาน

ตางๆ เชน สงการ

ประชาชนตัวแทน

เขารวมการแขงขัน

กีฬาประเภทตางๆ

อุดหนุนการ

ดําเนินงาน

ของสมาคม

กีฬาอําเภอทุง

ฝนปละ 1 ครั้ง

100,000  100,000  จํานวน

กิจกรรม

ที่สมาคม

กีฬา

อําเภอทุง

ฝน

ดําเนินการ

ประชาชนที่อยู

ในสมาคมฯ ได

ทํากิจกรรมตางๆ

 เกิดความตื่นตัว

ในการรักษ

สุขภาพ

กอง

การ

ศึกษาฯ/

สมาคม

กีฬา

อําเภอทุง

ฝน

22 โครงการอุดหนุน

งานประเพณีทุง

ศรีเมืองอุดรธานี

ผาหมี่-ขิด

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

จังหวัดใหคงอยู

สืบไป

อุดหนุนการจัด

งานทุงศรีเมือง

 ปละ 1 ครั้ง

30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    จํานวน

กิจกรรม

ที่อําเภอ

ดําเนินการ

ประเพณีอันดี

งามของจังหวัด

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ/

อําเภอทุง

ฝน

23 โครงการ

อุดหนุนสภา

วัฒนธรรม

อําเภอทุงฝนใน

การดําเนินงาน 

กิจกรรมตางๆ

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

อําเภอทุงฝนใหคง

อยูสืบไป

อุดหนุนสภา

วัฒนธรรม

อําเภอทุงฝน

ในการ

ดําเนินงาน 

กิจกรรมตางๆ

 ปละ 1 ครั้ง

60,000    60,000    จํานวน

กิจกรรม

ที่สภา

วัฒนธรรม

อําเภอ

ดําเนินการ

ประเพณีอันดี

งามไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ/

สภา

วัฒนธรรม

อําเภอทุง

ฝน



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

          4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการ

กอสรางและ

ปรับปรุงสนาม

กีฬาบริเวณ

หนองแลง

เพื่อใหเยาวชน

และประชาชน

ทั่วไป มีสนามกีฬา

สําหรับออกกําลัง

กายและทํา

กิจกรรมตางๆ

กอสรางและ

ปรับปรุงสนาม

กีฬา บานทุง

ฝน ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ. 

อุดรธานี  

จํานวน 1 แหง

  2,310,000                -   จํานวน

สนาม

กีฬาที่ได

กอสราง

และ

ปรับปรุง

เยาชนและ

ประชาชนในเขต

เทศบาล มีสนาม

กีฬาสําหรับออก

กําลังกายและ

สําหรับทํา

กิจกรรมตางๆ

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและ

ศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

2 โครงการ
ปรับปรุง
อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
(หองเก็บพัสด)ุ
 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตําบล
ทุงฝน

เพื่อใหมีหอง
สําหรับเก็บพัสดุ
ตางๆ ของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบล
ทุงฝน

ปรับปรุงตอ
เติมอาคาร
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาล
ตําบลทุงฝน
จํานวน 2 
หอง

8,700 จํานวน
หองที่
ไดรับ
การ

ปรับปรุง/
ตอเติม

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตําบล
ทุงฝนมีหอง
สําหรับเก็บ
พัสดุตางๆ 
ของโรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตําบล
ทุงฝน

กองชาง

3 โครงการ

ปรับปรุงโพนธาตุ

 สูการเปนแหลง

ทองเที่ยวที่ยั่งยืน

เพื่อเพิ่มแหลง

ทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตรใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝน

ปรับปรุงโพน

ธาตุ หมู 8 ให

เปนแหลง

ทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร

 จํานวน 1 แหง

500,000  จํานวน

แหลง

ทองเที่ยว

ที่ไดรับ

การ

ปรับปรุง

มีนักทองเที่ยว

เขามาเยี่ยมชม

แหลงทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น สราง

รายไดหมุนเวียน

ในระบบ

เศรษฐกิจชุมชน

กองชาง



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4 โครงการ

กอสรางลาน

ออกกําลังกาย

สวนสาธารณะ

สระหลวง หมู 8

เพื่อใหมีสถานที่

ออกกําลังกาย

สําหรับประชาชน

ปรับปรุงพื้นที่

สระหลวงให

เปนลานออก

กําลังกาย

พรอมจัดซื้อ

เครื่องออก

กําลังกายชนิด

ตางๆ จํานวน

10 ชิ้น

400,000  จํานวน

ลานออก

กําลังกาย

ที่กอสราง

ประชาชนมี

สถานที่ออก

กําลังกาย ทําให

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

กองชาง

6 โครงการพัฒนา

สิ่งอํานวยความ

สะดวก

นักทองเที่ยว

และปรับปรุงภูมิ

ทัศน

สวนสาธารณะ

หนองแลง

เพื่ออํานวยความ

สะดวกแก

นักทองเที่ยวที่มา

เยี่ยมชม

สวนสาธารณะ

หนองแลง

กอสรางลาน

จอดรถ 

หองน้ํา

สาธารณะและ

ปรับปรุงภูมิ

ทัศน

สวนสาธารณะ

หนองแลง

5,313,000 จํานวนสิ่ง

อํานวย

ความ

สะดวก

นักทองเที่ยว

ไดรับความ

สะดวกในการ

เยี่ยมชม

สวนสาธารณะ

หนองแลง

กองชาง

7 โครงการ

ปรับปรุงลาน

ออกกําลังกาย

สวนสาธารณะ

หนองแลง

เพื่อใหประชาชนมี

พื้นที่สําหรับออก

กําลังกาย

ปรับปรุงลาน

ออกกําลังกาย

 จํานวน 1 แหง

  1,000,000 จํานวน

ลานออก

กําลังกาย

ประชาชนในเขต

เทศบาลมีพื้นที่

สําหรับออก

กําลังกายเพิ่มขึ้น

กองชาง



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

8 โครงการ

กอสรางที่

ประดิษฐานรูป

ปนปูคําตา 

สมบัติกําไร

เพื่อใหประชาชน

ไดมีที่เคารพ

สักการะ และ

รําลึกถึงผูกอตั้ง

อําเภอทุงฝน

กอสรางที่

ประดิษฐาน

รูปปนปูคําตา 

สมบัติกําไร 

จํานวน 1 แหง

514,000  ขนาด

พื้นที่

กอสราง

ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่

เคารพสักการะ

และรําลึกถึงผู

ริเริ่มกอตั้ง

อําเภอทุงฝน

กองชาง

9 โครงการติดตั้ง

ไฟฟาขยายเขต

ถนนกลางหนอง

แลง

เพื่อเพิ่มแสงสวาง

ในตอนกลางคืน 

และเพิ่มความ

ปลอดภัยแก

ประชาชนในเขต

เทศบาล

ติดตั้งไฟฟา

ขยายเขตถนน

กลางหนอง

แลง ตลอดสาย

     413,713 จํานวน

ไฟฟาที่

ติดตั้ง

ตามถนน

กลาง

หนองแลง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และความ

ปลอดภัยในการ

ใชถนนเสนกลาง

หนองแลง

ชวงเวลากลางคืน

กองชาง

10 โครงการ

ปรับปรุงไฟฟา

สนามฟุตซอล

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหมีแสง

สวางเพียงพอใน

การเลนกีฬาของ

เยาวชน

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟาสอง

สวางบริเวณ

สนามฟุตซอล

เทศบาลตําบล

ทุงฝน จํานวน

 1 แหง

    10,000     10,000 จํานวนจุด

ไฟฟาสอง

สวางที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

มีแสงสวาง

เพียงพอตอการ

เลนกีฬาของ

เยาวชน

กองชาง



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 โครงการ

ปรับปรุงอาคาร

โรงจอดรถเพื่อใช

เปนสนามเด็ก

เลนสรางปญญา

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก  (โรงเรียน

อนุบาลเทศบาล

ตําบลทุงฝน) ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อปรับปรุง

อาคารโรงจอดรถ

เปนสนามเด็กเลน

สรางปญญาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

(โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลทุง

ฝน)

ปรับปรุง

อาคารโรงจอด

รถเพื่อใชเปน

สนามเด็กเลน

สรางปญญา

จํานวน 1 แหง

282,000 จํานวน

สนามเด็ก

เลนที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีสนามเด็ก

เลนสรางปญญา

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการจัดคาย

กิจกรรมเยาวชน

ตอตานยาเสพติด

เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของ

เยาวชนในการ

สรางความ

ตระหนักถึงภัยของ

ยาเสพติด

จัดโครงการฯ 

จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

50,000    50,000       50,000    50,000    50,000    จํานวน

ผูเขารวม

ฝกอบรม 

เยาวชนทราบถึง

พิษภัยของยา

เสพติด

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการชุมชน

รวมพลังเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหายาเสพ

ติดในชุมชน

จัดโครงการฯ 

จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

40,000    40,000       40,000    40,000    40,000    จํานวน

ผูเขารวม

ฝกอบรม 

ปญหายาเสพติด

ในชุมชนลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการ

ชวยเหลือผู

ประสบปญหาสา

ธารณภัย

เพื่อใหความ

ชวยเหลือ

ประชาชนที่

ประสบปญหาสา

ธารณภัยตางๆ

ใหความ

ชวยเหลือ

ประชาชนเมื่อ

เกิดสาธารณภัย

500,000  500,000     500,000  500,000  500,000  จํานวน

ประชาชน

ที่ไดรับ

การ

ชวยเหลือ

ประชาชนที่

ประสบสาธารณ

ภัยไดรับความ

ชวยเหลืออยาง

ทันทวงที

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 อุดหนุน

โครงการตั้งจุด

ตรวจหลัก/จุด

บริการประชาชน

ในชวงเทศกาลป

ใหมและ

เทศกาลสงกรานต

เพื่ออํานวยความ

สะดวกและ

ใหบริการ

ประชาชนในชวง

เทศกาลตางๆ

อุดหนุน

อําเภอทุงฝน

ตามโครงการฯ

 จํานวน 1 

ครั้ง/ป

12,000    12,000       12,000    12,000    12,000    จํานวน

จุดตรวจ

และจุด

บริการ

ประชาชน

 

ประชาชนที่

สัญจรไปมา

ในชวงเทศกาลมี

ความสบายใจ

และรูสึกปลอดภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

/อําเภอทุง

ฝน

5 อุดหนุน

โครงการพัฒนา

ศักยภาพการ

ปองกันและ

ปราบปรามยา

เสพติดอําเภอทุง

ฝน อยางยั่งยืน

เพื่อปองกันและ

ปราบปรามยาเสพ

ติดอยางยั่งยืน

อุดหนุน

อําเภอทุงฝน

ตามโครงการฯ

 จํานวน 1 

ครั้ง/ป

30,000    30,000       30,000    30,000    30,000    จํานวนผู

เขารับ

การอบรม

ปญหายาเสพติด

ของอําเภอลดลง

สํานักปลัด/

อําเภอทุงฝน



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6 อุดหนุนอําเภอ

ทุงฝนตาม

โครงการปองกัน

และแกไขปญหา

ยาเสพติด

เพื่ออุดหนุน

อําเภอทุงฝนและ

จังหวัดอุดรธานีใน

การดําเนิน

กิจกรรมปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติด

อุดหนุน

อําเภอทุงฝน

ตามโครงการฯ

 จํานวน 1 

ครั้ง/ป

60,000    60,000       60,000    60,000    60,000    จํานวนผู

เขารับ

การอบรม

ปญหายาเสพติด

ของอําเภอและ

จังหวัดลดลง

สํานักปลัด/

อําเภอทุงฝน

7 โครงการตั้งจุด

ตรวจและ

บริการประชาชน

ในชวงเทศกาล

สําคัญ

เพื่ออํานวยความ

สะดวกและ

ใหบริการ

ประชาชนในชวง

เทศกาลตางๆ

ตั้งจุดตรวจจุด

บริการ

ประชาชนชวง

เทศกาลปใหม

,สงกรานต

100,000  100,000     100,000  100,000  100,000  จํานวน

จุดตรวจ

และจุด

บริการ

ประชาชน

 

ประชาชนที่

สัญจรไปมา

ในชวงเทศกาลมี

ความสบายใจ

และรูสึกปลอดภัย

สํานักปลัด

8 อุดหนุนสถานี

ตํารวจภูธร

อําเภอทุงฝน 

ตามโครงการ

ศึกษาเพื่อ

ตอตานการใชยา

เสพติดใน

นักเรียน 

(D.A.R.E)

เพื่อสรางความรู

ความเขาใจถึงพิษ

ภัยของยาเสพติด

แกนักเรียนในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

จัดโครงการฯ

จํานวน 1 ครั้ง

30,000    30,000    30,000    จํานวน

นักเรียนที่

เขารวม

โครงการ

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

ตระหนักถึงพิษ

ภัยของยาเสพติด

สํานักปลัด/

สถานี

ตํารวจภูธร

อําเภอทุงฝน



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

9 โครงการ

ปรับปรุงตอเติม

หองปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

สํานักงาน

เทศบาลตําบล

ทุงฝน หมูที่ 11

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อปรับปรุงตอ

เติมหองปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยเทศบาล

ตําบลทุงฝน

ปรับปรุงตอ

เติมหอง

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย

จํานวน 1 แหง

-                24,900       -             -             หองที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

บุคลากรมีหอง

ปฏิบัติงานที่มี

บรรยากาศ

เหมาะสมตอ

การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการอบรม

การดูแลสุขภาพ

ประชาชน

เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพดีสามารถ

ดูแลตนเองได

จัดโครงการป

ละ 1 ครั้ง

120,000  120,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

ปราศจากโรค

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการสงเสริม

งานแพทยแผน

ไทยเพื่อเปน

ทางเลือกดาน

สุขภาพ

เพื่อจัดตั้ง

ศูนยบริการของ

ชมรมแพทยแผน

ไทยเทศบาลตําบล

ทุงฝน

จัดตั้งศูนยนวด

เทศบาลเพื่อ

ใหบริการ

ประชาชน

ทั่วไปและจัด

อบรมให

ความรู

สนับสนุนการ

ใชสมุนไพร

นวดแผนไทย 

จํานวน 1 แหง

30,000    30,000    รอยละ

ของผูมา

ใชบริการ

ประชาชนมี

โอกาสและมี

ทางเลือกเพิ่มขึ้น

ในการใชบริการ

แพทยแผนไทย

กอง

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการปองกัน

และควบคุมวัณ

โรคในชุมชนเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่อสรางความรู

ความเขาใจในการ

ปองกันและ

ควบคุมวัณโรคใน

ชุมชนเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน

จัดโครงการ

ปองกันและ

ควบคุมวัณโรค

ในชุมชนเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน จํานวน

 1 ครั้ง/ป

15,000    20,000    จํานวน

ผูเขารวม

อบรม

ผูเขาอบรมมี

ความรูและ

สามารถปฏิบัติ

ตัวในการ

ควบคุมและ

ปองกันวัณโรค

ในชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการปองกัน

และควบคุมโรค

อุบัติใหม

เพื่อเปนศูนย

ประสานงาน

ควบคุมและปองกัน

โรคอุบัติใหมที่อาจ

เกิดขึ้น

จัดตั้งศูนย

ปองกันและ

ควบคุมโรค

อุบัติใหม 

จํานวน 1 ศูนย

100,000  100,000     100,000  100,000  100,000  ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

มีศูนย

ประสานงาน

ควบคุมและ

ปองกันโรคอุบัติ

ใหมที่อาจเกิดขึ้น

กอง

สาธารณสุขฯ

5 โครงการ

ปรับปรุง

ศูนยบริการปฐม

พยาบาลฉุกเฉิน

เพื่อใหประชาชน

ไดรับประโยชน

สูงสุดจากการดูแล

ฉุกเฉินแบบเชิงรุก

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

จํานวน 8 

หมูบานไดรับ

บริการดูแล

ดานสุขภาพ

100,000  100,000   จํานวนผู

มาขอใช

บริการ

ศูนยฯ

ลดอัตราการตาย

จากความลาชา

ในการเขาถึง

บริการทาง

การแพทยและ

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

กอง

สาธารณสุขฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6 โครงการสราง

เสริมคุณภาพ

ชีวิตเยาวชนดาน

สุขภาวะทางเพศ

เพื่อใหเยาวชนมี

ความรูดาน

สุขอนามัยเจริญ

พันธุทองไมพรอม

และโรคเอดส

จัดโครงการ

สรางเสริม

คุณภาพชีวิต

เยาวชนดาน

สุขภาวะทาง

เพศ จํานวน 1

 ครั้งตอป

50,000    50,000       50,000    50,000    50,000    จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ลดปญหาทอง

กอนวัยในเด็ก

และเยาวชน,เด็ก

และเยาวชน

ปลอดภัยจาก

โรคที่เกิดจาก

เพศสัมพันธ

กอง

สาธารณสุขฯ

7 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูล

ฐาน

เพื่อสนับสนุนใน

การพัฒนางาน

สาธารณสุข

จัดโครงการฯ 

จํานวน 1 ครั้ง

 /ป

120,000  120,000     120,000  120,000  120,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ชุมชนในเขต

เทศบาลมีการ

พัฒนาทางดาน

สาธารณสุข

กอง

สาธารณสุขฯ

8 โครงการสัตว

ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา

และแมว

เพื่อใหประชาชนใน

เทศบาลมีความ

ปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา/แมว

สํารวจจํานวน

สุนัข/แมว ใน

เขตเทศบาลฯ 

จํานวน 2 

ครั้ง/ป พรอม

บริการฉีด

วัคซีนปองกัน

โรคฯ

30,000    30,000       30,000    30,000    30,000    จํานวน

สุนัขและ

แมวที่

ไดรับการ

ฉีดวัคซีน

ประชาชนใน

เทศบาลมีความ

ปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา/

แมว

กอง

สาธารณสุขฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

9 โครงการ

ฝกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพแกนนํา

เครือขายการ

ควบคุมและ

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบาและแมว

เพื่อใหความรู

เกี่ยวกับการ

ดําเนินงานปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

และแมวแกแกนนํา

เครือขายการ

ควบคุมและปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

และแมว

จัดโครงการ

ฝกอบรมฯ

จํานวน 1 

ครั้ง/ป

10,000    10,000       10,000    10,000    10,000    จํานวนผู

เขาอบรม

แกนนําเครือขาย

การควบคุมและ

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบาและแมว

มีความรูเกี่ยวกับ

การดําเนินงาน

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบาและแมว

และสามรถ

นําไปใชในการ

ปฏิบัติงานและ

เผยแพรความรู

แกประชาชน

ทั่วไปได

กอง

สาธารณสุขฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

10 อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานในการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ

พระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

เพื่อสนับสนุน

คณะกรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการ

ชุมชน/หมูบาน

ชุมชน/อสม. ใน

การดําเนิน

โครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

สนุบสนุนคณะ

กรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการ

ชุมชน/

หมูบาน

ชุมชน/อสม. 

ในการดําเนิน

โครงการ

พระราชดําริ

ดาน

สาธารณสุข

จํานวน 8 

หมูบาน

160,000  160,000     160,000  160,000  160,000  จํานวน

หมูบานที่

เขารวม

โครงการ

คณะกรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการ

ชุมชน/หมูบาน

ชุมชน/อสม. 

ดําเนินโครงการ

พระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

จํานวน 8 

หมูบาน เปนไป

ตามวัตถุประสงค

กอง

สาธารณสุขฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 โครงการ

อุดหนุนศูนย

เฉลิมพระเกียรติ

 ชวยเหลือผูปวย

เอดสและผูติด

เชื้อ HIV

เพื่อใหมีศูนย

ชวยเหลือผูปวย

และผูติดเชื้อ HIV

อุดหนุนศูนย

เฉลิมพระ

เกียรติ ชวย

เหลือผูปวย

เอดสและผูติด

เชื้อ HIV 

อําเภอทุงฝน 

จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

    20,000 20,000       20,000    20,000    20,000    จํานวน

ผูปวย/ผู

ติดเชื้อที่

ไดรักการ

ชวยเหลือ

จากศูนย

ผูปวย/ผูติดเชื้อ 

HIV ไดรับการ

ชวยเหลือ และมี

กําลังใจที่ดีใน

การดํารงชีวิต

กอง

สาธารณสุข

ฯ/อําเภอ

ทุงฝน



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

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

1 โครงการปลูก

จิตสํานึกรักบาน

เกิด

เพื่อสงเสริมให

เยาวชนรักบานเกิด

จัดโครงการฯ 

จํานวน 1 

ครั้ง/ป

100,000 จํานวน

เยาวชนใน

เขต

เทศบาลที่

เขารวม

โครงการ

เยาวชนมีความ

หวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

วัฒนธรรมอันดี

ในบานเกิดตนเอง

กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการอบรม

พัฒนา

ศักยภาพของ

สตรี

เพื่อสงเสริมการ

พัฒนาบทบาทสตรี

ในดานตางๆ

จัดโครงการฯ 

จํานวน 1 

ครั้ง/ป

30,000       จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

สตรีมีบทบาท

ในการพัฒนา

ตนเองและ

ทองถิ่น

กอง

สวัสดิการฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการ

ฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดู

งานของ

บุคลากร

เทศบาล 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน

เทศบาล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

และประชาชน

เพื่อสรางเสริม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของ

บุคลากร และ

ผูเขารวม

จัดฝกอบรม

และทัศน

ศึกษาดูงาน

จํานวน 1 ครั้ง

400,000    500,000 500,000 500,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเขาอบรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับ

จากการ

ฝกอบรมมา

ปรับใชในการ

ทํางาน

กอง

สวัสดิการฯ

4 โครงการ

ฝกอบรมพัฒนา

ศักยภาพ

คณะกรรมการ

ชุมชนและผูนํา

ชุมชน

เพื่อสรางเสริม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ

ชุมชน ผูนําชุมชน

จัดฝกอบรม

จํานวน 1 ครั้ง

60,000      60,000 60,000 60,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเขาอบรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับ

จากการ

ฝกอบรมมา

ปรับใชในการ

ทํางาน

กอง

สวัสดิการฯ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

5 โครงการ

ฝกอบรมพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากร

เทศบาล 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน

เทศบาล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

ประชาชน 

คณะกรรมการ

ชุมชนและผูนํา

ชุมชน

เพื่อสรางเสริม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

รวมกันของ

บุคลากรเทศบาล 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

ประชาชน 

คณะกรรมการ

ชุมชนและผูนํา

ชุมชน

จัดฝกอบรม

จํานวน 1 ครั้ง

500,000 500,000 500,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเขาอบรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับ

จากการ

ฝกอบรมมา

ปรับใชในการ

ทํางาน

กอง

สวัสดิการฯ

6 โครงการเยี่ยม

บานผูพิการ/

ผูสูงอายุ/

ผูดอยโอกาส

เพื่อออกเยี่ยม ให

กําลังใจ เผยแพร

แผนงาน และ

ตรวจสภาพความ

เปนอยูของผู

พิการ/ผูสูงอายุ/

ผูดอยโอกาส

จัดโครงการ

จํานวน 1 

ครั้ง/ป

10,000 10,000 ออกเยี่ยม

กลุมเปาห

มายไม

นอยกวา 

รอยละ 

80

ไดทราบความ

เปนอยูของ

กลุมเปาหมาย 

เพื่อเปนขอมูล

ในการวางแผน

ใหความ

ชวยเหลือใน

อนาคต

กอง

สวัสดิการฯ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

7 โครงการอบรม

ใหความรู 

ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดูแลผู

พิการและผูปวย

เรื้อรัง และผูอยู

ในภาวะพึ่งพิง

เพื่อจัดอบรมให

ความรู ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดูแลผู

พิการและผูปวย

เรื้อรัง และผูอยูใน

ภาวะพึ่งพิง ไดมี

ความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติตน

อยางถูกตอง

จัดอบรม 

จํานวน 1 

ครั้ง/ป

10,000 10,000 รอยละ

ของผูเขา

อบรมที่

ไดรับ

ความรู

ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดูแลผู

พิการและ

ผูปวยเรื้อรัง 

และผูอยูใน

ภาวะพึ่งพิง มี

ความรูความ

เขาใจในการ

ปฏิบัติตน

อยางถูกตอง

กอง

สวัสดิการฯ

8 โครงการ

ฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพ

คณะกรรมการ

ชุมชนและ

ประชาชน

เพื่อสรางเสริม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ

ชุมชนและ

ประชาชน

จัดฝกอบรม

และทัศน

ศึกษาดูงาน 

จํานวน 1 

ครั้ง/ป

300,000 300,000 300,000 รอยละ

ของผูเขา

อบรมที่

ไดรับ

ความรู

ผูเขาอบรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับ

จากการ

ฝกอบรมมา

ปรับใชในการ

ทํางาน

กอง

สวัสดิการฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.4 แผงานงบกลาง

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

1 โครงการจาย

เบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

เพื่อจายเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุใน

เขตเทศบาลตาม

สิทธิ์

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน จํานวน

 8 หมูบาน 

ไดรับเบี้ยยัง

ชีพรายเดือน

ตามสิทธิ์

  12,000,000   12,000,000   12,000,000   12,000,000 12,000,000  จํานวน

ผูสูงอายุ

ที่ขึ้น

ทะเบียน

ไดรับเบี้ย

ยังชีพ

ผูสูงอายุมีรายได

เพิ่มขึ้น

กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการจาย

เบี้ยยังชีพคน

พิการ

เพื่อจายเบี้ยยัง

ชีพคนพิการใน

เขตเทศบาลตาม

สิทธิ์

คนพิการในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน จํานวน

 8 หมูบาน 

ไดรับเบี้ยยัง

ชีพรายเดือน

ตามสิทธิ์

2,100,000    2,100,000    2,100,000    2,100,000    2,100,000    รอยละ

จํานวน

คนพิการ

ที่ขึ้น

ทะเบียน

ไดรับเบี้ย

ยังชีพ

คนพิการมีรายได

เพิ่มขึ้น

กอง

สวัสดิการฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการสมทบ

กองทุนประกัน

สุขภาพ

เพื่อสมทบ

กองทุนผลัก

ประกันสุขภาพ

ตามระเบียบฯ

สมทบกองทุน

จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

150,000    150,000    150,000    150,000    150,000    จํานวน

เงินสมทบ

เปนไป

ตาม

ระเบียบฯ

กองทุนฯ มี

งบประมาณใน

การดําเนิน

กิจกรรมตางๆ 

เพื่อบริการ

ประชาชน

กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการจาย

เบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส

เพื่อจายเบี้ยยัง

ชีพผูปวยโรค

เอดสในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

ผูติดเชื้อ HIV 

ในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน จํานวน

 8 หมูบาน 

ไดรับเบี้ยยัง

ชีพรายเดือน

ตามสิทธิ์

180,000    198,000    200,000    200,000    200,000    รอยละ

จํานวนผู

ติดเชื้อ 

HIV ที่ขึ้น

ทะเบียน

ไดรับเบี้ย

ยังชีพ

ผูปวยมีรายได

และกําลังใจใน

การดํารงชีวิต

กอง

สวัสดิการฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.5 แผงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการจาง

เหมาบริการ

บุคคลปฏิบัติ

หนาที่รักษา

ความสะอาด

ตลาดสด

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่อใหพื้นที่

ตลาดสดมีความ

สะอาดเรียบรอย

 รองรับการใช

บริการของ

ประชาชน

จางเหมา

บุคคลทํา

ความสะอาด

ตลาดสด

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

         72,000          72,000          72,000          72,000          72,000 รอยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ที่ใชบริการ

พื้นที่ตลาดสดมี

ความสะอาด

เรียบรอย 

รองรับการใช

บริการของ

ประชาชน

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการจาง

เหมาบริการ

บุคคลปฏิบัติ

หนาที่รักษา

ความสะอาด

ถนนในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่อใหถนนใน

เขตเทศบาล

ตําบลทุงฝนมี

ความสะอาด

เรียบรอย

จางเหมา

บุคคลทํา

ความสะอาด

ถนนเทศบาล

ตําบลทุงฝน

650,000       650,000       650,000       650,000       650,000       รอยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ที่มีตอ

โครงการ

ถนนในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีความ

สะอาดเรียบรอย

กอง

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการเชาที่

ทิ้งขยะหรือ

ทําลายขยะ

เพื่อใหเทศบาล

ตําบลทุงฝนมีที่

ทิ้งขยะหรือ

ทําลายขยะ

สรางหรือเชา

ที่ทิ้งขยะ

จํานวน 1 แหง

300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       จํานวนที่

ทิ้งขยะ

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีที่ทิ้งขยะ

หรือทําลายขยะ

กอง

สาธารณสุขฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

     6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

          6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

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

1 โครงการพัฒนา

และปรับปรุง

ระบบเสียงตาม

สาย

เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เสียงตามสาย

เทศบาลตําบลทุง

ฝนในจุดที่ขัดของ

ขยายจุดติดตั้ง

ระบบเสียง

ตามสายหรือ

ปรับปรุงจุด

ขัดของให

สามารถใชงาน

ได ตลอดป

-             -             100,000    จํานวนจุด

ติดตั้งหรือ

ปรับปรุง

ประชาชนได

รับทราบ

ขาวสารการ

ดําเนินงานของ

เทศบาล

กอง

วิชาการฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม               

และวัฒนธรรม



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

2 โครงการจัดทํา

 ปรับปรุง และ

เชาพื้นที่เก็บ

ขอมูลเว็บไซต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่อเผยแพร

ขอมูลขาวสาร

ตางๆ ของ

เทศบาลฯ ให

ผูสนใจสามารถ

เขาถึงไดทาง

ระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต

จัดทํา 

ปรับปรุง และ

เชาพื้นที่เก็บ

ขอมูลเว็บไซต

เทศบาลตําบล

ทุงฝนจํานวน 

1 เว็บ

-             40,000      10,000      10,000      จํานวน

เว็บไซตที่

จัดทํา

หนวยงานมี

เว็บไซตเปน

ของตนเอง ตาม

 พรบ. ขอมูล

ขาวสารของ

ทางราชการ

กอง

วิชาการฯ

3 โครงการจัดทํา

สื่อ

ประชาสัมพันธ

การดําเนินงาน

ของเทศบาล

เพื่อใหประชาชน

ไดรับทราบ

ขอมูลการ

ดําเนินงานตางๆ

ของเทศบาลตาม

โครงการตางๆ

จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ

การ

ดําเนินงานของ

เทศบาล 

ตลอดป

100,000    100,000    จํานวนสื่อ

ประชาสัมพั

นธที่จัดทํา

ขึ้น

ประชาชน

เขาใจบทบาท

การดําเนินงาน

ของเทศบาลใน

ดานตางๆมาก

ขึ้น

กอง

วิชาการฯ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4 โครงการจัดเวที

ประชาคม

หมูบาน/

ประชาคมระดับ

ตําบลและอื่นๆ

เพื่อเปนเวที

แสดงความ

คิดเห็นตอการ

ดําเนินงานของ

เทศบาลฯ และ

เสนอปญหา

ความตองการ

ของประชาชน

เพื่อเปนขอมูลใน

การจัดทํา

แผนพัฒนาตอไป

จัดโครงการฯ 

ปละ 1 ครั้ง

50,000       50,000       50,000      50,000      50,000      จํานวน

ประชาชนที่

เขารวม

ประชาคม

เทศบาลฯได

ทราบปญหา

ความตองการ

จริงของ

ประชาชนเพื่อ

เปนแนวทางใน

การจัดทํา

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

กอง

วิชาการฯ

5 โครงการศูนย

ปฏิบัติการรวม

ขององค

ปกครองสวน

ทองถิ่น/

โครงการศูนย

ขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ

เพื่ออุดหนุนการ

ดําเนินงานตาม

โครงการศูนย

ปฏิบัติการรวม

ขององคปกครอง

สวนทองถิ่น/

โครงการศูนย

ขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ

จัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการรวม

ขององค

ปกครองสวน

ทองถิ่น/ศูนย

ขอมูลขาวสาร

ของทาง

ราชการ 

จํานวน 1 ศูนย

40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน

ศูนยที่จัดตั้ง

อปท.ในเขต

อําเภอทุงฝนมี

ศูนยปฏิบัติการ

รวมขององค

ปกครองสวน

ทองถิ่นสําหรับ

บริการประชา

ขนและ

ดําเนินงานตางๆ

 ตามอํานาจ

หนาที่

สํานัก

ปลัดฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

     6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

          6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอย

ศาลาไทย (ชวงที่ 2)

 บานทุงฝน หมูที่ 8

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 3.0 เมตร ยาว

 350.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ 

คสล. ไมนอยกวา 

1,050  ตารางเมตร

525,000       ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนสี

เลาพัฒนา บานทุง

ฝน หมูที่ 8

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. 

หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 350.00 เมตร

 หรือใหไดพื้นผิว

จราจรไมนอยกวา  

1,050 ตร.ม.

525,000       ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ               

วัฒนธรรม



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ทาง

เชื่อมหนองแลง 

บานทุงฝน หมูที่ 1

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. 

หนา  0.15 เมตร 

กวาง 4.00 ม. ยาว

 30.00 ม. หรือให

ไดพื้นผิวจราจรไม

นอยกวา 120.00 

ตร.ม.

120,000       ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

4 โครงการกอสราง

ถนน  คสล. ซอยแสง

เงิน บานทุงพัฒนา 

หมูที่ 12

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 4.00 ม. ยาว 

120.00 เมตร หรือ

ใหไดพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 

120.00 ตร.ม.

215,900       ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

5 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอยแสง

ทอง  บานทุงพัฒนา

 หมูที่ 12

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 3.00 ม. ยาว 

257.50 เมตรไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 เมตร.

436,000       ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6 โครงการกอสราง 

ถนน คสล.ซอยราช

บํารุง 1 บานทุง

พัฒนา หมูที่ 12 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จง

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

 2.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

43.00 เมตร หรือ

ใหไดพื้นที่ผิวจราจร 

คสล. ไมนอยกวา 

107.50 ตร.ม.

60,000         ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

7 กอสราง ถนน คสล.

ซอยสุขาพัฒนา 4 

บานธาตุนอย หมูที่ 

3 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จงอุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. 

หนา  0.15 เมตร 

กวาง 2.50 ม. ยาว

 200.00 ม. ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.30 เมตร

288,700       ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

8  โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

พรมภิมลนุสรณ1 

บานโนนสะอาด หมู

ที่ 2,9 ต. ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 4.00 ม. ยาว 

680.00 เมตร ไหล

ทางหินเดิมขางละ 0

 - 0.30 ม.

1,410,000    -               -               ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

9 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอย

พิทักษประชาราษ 1

 บานทุงฝน หมูที่  

11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล.

ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

 3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 309 

เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0 - 0.50 

เมตร ซอยพิทักษ

ประชาราษ 1 บาน

ทุงฝน หมูที่  11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               540,000      ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

10 โครงการกอสราง

ถนนลูกรังถนน

ทางเขาปาชา

สาธารณประโยชน 

บานธาตุนอยหมูที่ 3

เพื่อกอสรางถนน

 ลูกรังให

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนนลูกรัง 

หนา 0.15 เมตร 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 400.00 เมตร

 หรือใหไดพื้นผิว

จราจรไมนอยกวา  

1,200 ตร.ม.

108,000       ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

11 โครงการกอสราง

ถนนลูกรัง ถนน

สาธารณะ (ซอย

ศาลาไทย 1) บาน

ทุงฝน หมูที่ 8

เพื่อกอสรางถนน

 ลูกรังให

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนนลูกรัง 

หนา 0.15 เมตร 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 400.00 เมตร

 หรือใหไดพื้นผิวจา

จรไมนอยกวา 

1,200  ตร.ม.

150,000       ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

12 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง สาย

แยก ถนน ทช. สวน

สาธารณหนองแลง 

(สาย 2)

เพื่อกอสรางถนน

 ลาดยางใหได

มาตรฐาน

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสราง

ถนนลาดยางแบบ 

Asphaltic  

concrete หนา 

0.05 เมตร กวาง 

6.00 เมตร ยาว 

1,900 เมตร พื้นผิว

จราจรไมนอยกวา 

11,400 ตร.ม.

5,000,000    ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

13 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง ถนน

เสนทางลัด บานโนน

สะอาด-ธาตุนอย 

(สาย 2)

เพื่อกอสรางถนน

 ลาดยางใหได

มาตรฐาน

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสราง

ถนนลาดยางแบบ  

CEPE  SEAL ผิว

จราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 700.00 

เมตร พื้นผิวจาจรไม

นอยกวา 3,500 

ตร.ม.

1,500,000    ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

14 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแบบ 

Asphaltic  

concrete  ถนนทุง

ฝนสามัคคี บานทุง

ฝน หมูที่ 1

เพื่อกอสรางถนน

 ลาดยางใหได

มาตรฐาน

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสราง

ถนนลาดยางแบบ 

Asphaltic  

concrete   ยาว 

576 เมตร มีพื้นที่

รอบทั้งหมด 5,680

 ตร.ม. พรอมงานอื่นๆ

1,600,000    ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

15 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) ขยายผิว

จราจรคอนกรีต  

ถนนอารียพัฒนา 

บานทุงฝน หมูที่ 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. 0.40 ม. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 ม.

 ระยะทาง 149.00

 ม. ถนนอารียพัฒนา

 บานทุงฝน หมูที่ 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

280,000       280,000      ความยาว

ของราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

16 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนน

สุขาภิบาล  บานทุง

ฝน หมูที่ 8 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. 0.40 ม. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.50 ม.

ระยะทาง 233.00

 ม. ถนนสุขาภิบาล 

 บานทุงฝน หมูที่ 8 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

480,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

17 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนแสน

ภักดี (ชวงที่ 1 ) 

บานทุงฝน หมูที่ 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

x1.00 เมตร พรอม

บอพัก ยาวรวมไม

นอยกวา 326.00 

เมตร

349,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

18 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา  ถนนพิ

ลาพันธ  บานทุงฝน 

หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

ม. พรอมบอพัก  

หนา 0.10 ม. กวาง

 1.00 ม. หรือใหได

ความยาวรวมไม

นอยกวา  175.00 

 เมตร พื้นที่ขยายผิว

ไมนอยกวา  

127.00  ตร.ม.

320,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

19 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว 

จราจรคอนกรีต 

ถนนสุขสะอาด บาน

โนนสะอาด หมูที่ 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. 0.40 ม. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.50 ม.

 ระยะทาง 194.00

 ม. ถนนสุขสะอาด 

บานโนนสะอาด หมู

ที่ 2 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

390,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

20 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนน

กัญญารักษ บานกอ

สําราญ หมูที่ 4

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

เมตร พรอมบอพัก 

หนา 0.10 ม.กวาง 

 2 ม. หรือใหได

ความยาวยาวรวมไม

นอยกวา 138.00  

เมตร พื้นที่ขยายผิว

ไมนอยกวา 

524.00 ตร.ม.

450,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

21 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ซอยศาลา

ไทย บานทุงฝน หมูที่

 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

พรอมบอพัก ยาว

รวมไมนอยกวา 

200.00 เมตร

214,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

22 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนสันติ

สุข(ชวงที่ 1) บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ยาวรวมไมนอยกวา 

174.00 เมตร

       187,000 ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

23 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนแสน

เดชวงค (ชวงที่ 4) 

(ดานทิศตะวันตก) 

บานโนนสะอาด หมู

ที่ 2 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ยาวรวมไมนอยกวา 

174.00 เมตร

197,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

24 โครงการวางทอ

ระบายน้ําพรอม

ขยายผิวจราจร  

ถนนชัยพฤกษ  บาน

โนนสะอาด  หมูที่ 9

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. 0.40 ม. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 ม.

 ระยะทาง 171.00

 ม. ถนนชัยพฤกษ  

บานโนนสะอาด  

หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

310,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

25 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนบูรพา

 บานโนนสะอาด 

หมูที่ 2 บานโนน

สะอาด  ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล.พรอมขยายผิว

จราจร  ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ยาวรวมไมนอยกวา 

142.00 เมตร

205,600       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

26 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนแกน

คํามูล (ชวงที่ 1) 

บานโนนสะอาด หมู

ที่ 2,9

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

กอสรางรางระบาย

น้ําสําเร็จรูปตัวยู 

พรอมฝาปด ขนาด

ราง 0.40 X1.000

 ม. ความยาวรวมไม

นอยกวา 174.00 

 ม.

187,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

27 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนน

พรหมพิมลนุสร บาน

โนนสะอาด หมูที่ 

2,9  ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล.พรอมขยายผิว

จราจร ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ความยาวรวมไม

นอยกวา 676.00 

เมตร

2,500,000    ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

28 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ซอยพูน

สวัสดิ์ บานทุงพัฒนา

 หมูที่ 12  ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40x

 1.00 เมตร ความ

ยาวรวมไมนอยกวา 

400.00 เมตร

1,200,000    ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

29 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ซอยวัด

ทิพยวนาราม บาน

ทุงพัฒนา หมูที่ 12 

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ความยาวรวมไม

นอยกวา 300.00 

เมตร

321,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

30 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนทุง

พัฒนา-บานโพธิ์ 

บานทุงพัฒนา หมูที่

 12  ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ความยาวรวมไม

นอยกวา 600.00 

เมตร

642,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

31 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ซอยฟารม

เดนชัย  บานทุง

พัฒนา หมูที่ 12  

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ความยาวรวมไม

นอยกวา 100.00 

เมตร

107,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

32 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล.

ขยายผิวจราจร ถนน

 พิทักษ

ประชาราษฎร  บาน

ทุงฝน  หมูที่  11  

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. พรอมขยายผิว

จราจรขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ความยาวรวมไม

นอยกวา 400.00 

เมตร

460,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

33 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนน

สุขาภิบาล บานทุง

ฝน หมูที่  11 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ยาวรวมไมนอยกวา 

1,000.00 เมตร

1,070,000    ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

34 โครงการกอสรางรั้ว

สํานักงานเทศบาล

ตําบลทุงฝน

เพื่อใหเทศบาลมี

รั้วสํานักงาน

โดยรอบ

กอสรางรั้วรอบ

สํานักงานเทศบาล

ตําบลทุงฝน

500,000       ความยาว

ของรั้ว

สํานักงาน

สํานักงาน

เทศบาลฯ มี

รั้วรอบขอบ

ชิดแสดงจุด

ที่ตั้ง

สํานักงานที่

ชัดเจน

กองชาง

35 โครงการกอสราง

ปายประชาสัมพันธ

เพื่อเพิ่มชอง

ทางการ

ประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร

ตางๆของเทศบาล

กอสรางปาย

ประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร

เทศบาล ขนาด 

7.32x6.22 ม.

80,000         จํานวน

ปาย

ประชาสัม

พันธ

ประชาชน

รับทราบถึง

ผลการ

ดําเนินงาน

ตางๆของ

เทศบาล

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

36 โครงการกอสรางซุม

เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเปนการ

เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว

เนื่องในวโรกาส

ตางๆ

กอสรางซุมเฉลิมพระ

เกียรติภายในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

ขนาดกวาง 17 เมตร

1,500,000    จํานวนซุม

เฉลิมพระ

เกียรติ

เทศบาล

ตําบลทุงฝนมี

สัญลักษณที่

แสดงออกถึง

ความ

จงรักภักดีตอ

สถาบัน

กองชาง

37 โครงการกอสราง

ปรับปรุงซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน

 หมู 2 หมู 9 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

การขาดแคลน

น้ําประปาเพื่อ

อุปโภค-บริโภค

กอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซม ระบบ

ประปาหมูบาน หมู 

2 หมู 9

1,000,000    จํานวน

ประชา

ขนชนที่

ไดรับ

ประโยชน

ประชาชนมี

น้ําประปาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง

38 โครงการกอสราง

และปรับปรุงสนาม

กีฬาอเนกประสงค 

พรอมปายโครงการ 

หมูที่  1 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อปรับปรุง

สนามกีฬาให

ประชาชนได

ออกกําลังกาย

กอสราง ปรับปรุง  

สนามกีฬา

เอนกประสงค ขนาด

กวาง  90  เมตร 

ยาว  168  เมตร

2,310,000    ความยาว

ปริมาณ

งาน

ประชาชนใน

เขตเทศบาล

ตําบลทุงฝนมี

สถานที่ออก

กําลังกาย

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

39 โครงการซอมบํารุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

ทุกหมูบานในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

เพื่อซอมแซม

ถนนลูกรังที่

ชํารุดใหอยูใน

สภาพที่ใชงานได

ซอมแซมถนนลูกรัง

ในหมูบานที่มีการ

ชํารุดทุกเสนทาง

300,000       300,000       300,000      300,000       300,000       ความยาว

ปริมาณ

งาน

ถนนลูกรังใน

เขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน

ไดรับการ

ซอมแซม

กองชาง

40 โครงการจางเหมา

ขุดถมดินตก

แตงหนาฝาย ซอม

พื้นที่ผนังดิน ตลิ่ง

รอบหนา-หลังฝาย

น้ําลนตามแนวลําหวย

เพื่อรักษาสภาพ

ฝายน้ําลนไมให

พังทลาย และ

ซอมบํารุงผนัง

ดินรอบฝาย

ตลอดตามแนว

ลําหวยสงคราม

ขุดถมดินตก

แตงหนาฝาย ซอม

พื้นที่ผนังดิน ตลิ่ง

รอบหนา-หลังฝาย

น้ําลนตามแนวลํา

หวยตามแนวลําหวย

 หมู 4 บานกอ

สําราญ ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

200,000       ปริมาณ

ดินขุด

ฝายน้ําลนใน

ลําหวย

สงครามไดรับ

การซอมบํารุง

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

41 โครงการขยายเขต

ระบบจําหนายไฟฟา

แรงต่ําไฟฟา

สาธารณะและ

โครงการระบบ

ประปาหมูบาน

เพื่อขยายพื้นที่

การใชไฟฟา

ภายในเขต

เทศบาลให

กระจายทั่วถึง

ทุกชุมชน,การ

ไดรับน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ตลอดป

อุดหนุนการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค

 ในการขยายเขต

ไฟฟาและหรือ

ติดตั้งสายดับ

ระบบน้ําประปา 

หมอ มิเตอร 

ไฟฟา อื่นๆ ใน

เขตพื้นที่เทศบาล

ตําบลทุงฝน

600,000       600,000       600,000      600,000       600,000       จํานวน

ครัวเรือน

ที่ไดรับ

ประโยชน

ทุกครัวเรือน

พื้นที่การใช

ไฟฟาภายใน

เขตเทศบาล

ใหกระจาย

ทั่วถึงทุก

ชุมชน,การ

ไดรับน้ํา

อุปโภค-

บริโภคตลอดป

กองชาง/

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

42  โครงการกอสรางฝา

เหล็กครอบราง

ระบายน้ําและฝา 

คสล. บริเวณตลาด

สด เทศบาลตําบล

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

1) เพื่อแกไข

ปญหาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ใชทางเทา

สาธารณะ

บริเวณตลาดสด

เทศบาล    2)  

เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหตุในแขต

เทศบาล

กอสรางฝาเหล็ก

ครอบรางระบาย

น้ําและฝา คสล.

80,200         -               -              -               -                ฝาครอบ

ราง

ระบาย

น้ําที่

กอสราง

ประชาชนใน

เขตเทศบาลมี

ความ

ปลอดภัยใน

การใชทาง

เทาสารธารณะ

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

43 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

กลางสวนสาธารณะ

หนองแลง

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 12..00  ยาว 1 

กิโลเมตร ใหลทาง

ลูกรังขางละ 0-0.5 

เมตร

-               -               -              -               6,620,000    ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

44 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

แสนภักดี (ชวงที่ 1

 ,2) 1 บานทุงฝน 

หมูที่ 1 ต. ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 4.00 และ 5.5  ม.

 ยาว 330.00 เมตร

817,000       -               -              -               -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

45  โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอยรวม

ใจพัฒนา 1 บานทุง

ฝน หมูที่ 8 ต. ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 3.00 ม. ยาว 

648.00 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 0 -

 0.50 เมตร

-               -               1,114,000    -               -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

46 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) และขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ซอยสุขาภิบาล 3 

บานทุงฝน หมู 11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

เมตร พรอมบอพัก 

(ฝาเหล็ก) + ขยาย

ผิวจราจรคอนกรีต  

กวางเฉลี่ย 1.00 ม.

 หรือใหไดความยาว

ยาวรวมไมนอยกวา 

229.00  เมตร 

พื้นที่ขยายผิวไมนอย

กวา 213.64 ตร.ม.

423,000       - - - -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

47 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนทุง

ฝนสามัคคี บานทุง

ฝน หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

4.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

5.00 ม.

12,000         - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

48 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

รอบสวนสาธารณะ

หนองแลง (จุดที่ 1) 

บานทุงฝน หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

3.00 ม.

3,500           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

49 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

รอบสวนสาธารณะ

หนองแลง (จุดที่ 2) 

บานทุงฝน หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

3.00 ม.

3,500           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

50 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

รอบสวนสาธารณะ

หนองแลง (จุดที่ 3) 

บานทุงฝน หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

3.00 ม.

3,500           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

51 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

รอบสวนสาธารณะ

หนองแลง (จุดที่ 4) 

บานทุงฝน หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

3.00 ม.

4,100           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

52 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

รอบสวนสาธารณะ

หนองแลง (จุดที่ 5) 

บานทุงฝน หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

3.00 ม.

5,200           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

53 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนวุฒิ

เดช (จุดที่ 1)   บาน

โนนสะอาด หมู 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

5.00 ม.

8,900           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

54 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนวุฒิ

เดช (จุดที่ 2)  บาน

โนนสะอาด หมู 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

5.00 ม

8,900           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

55 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนศรี

ฤทธิ์วงศ (จุดที่ 1) 

บานโนนสะอาด หมู

 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

1.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

1.90 ม.

1,200           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

56 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนศรี

ฤทธิ์วงศ (จุดที่ 2) 

บานโนนสะอาด หมู

 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.50 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

4.00 ม.

8,200           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

57 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

สุขาภิบาล (จุดที่ 1)

 บานทุงฝน หมู 8 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

5.00 ม.

6,100           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

58 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

สุขาภิบาล (จุดที่ 2)

บานทุงฝน หมู 8 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

5.00 ม.

6,100           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

59 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนโนน

สะอาด-อีสานเขียว  

   บานโนนสะอาด 

หมู 9 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

6.00 ม.

10,700         - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

60 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนทุง

ฝน-โนนสะอาด (จุด

ที่ 1) บานโนน

สะอาด หมู 9 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

6.00 ม.

10,800         - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

61 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนทุง

ฝน-โนนสะอาด (จุด

ที่ 2)  บานโนน

สะอาด หมู 9 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

6.00 ม.

10,800         - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

62 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

สันติภาพ (จุดที่ 1) 

บานโนนสะอาด หมู

 9  ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

4.00 ม

4,700           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

63 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

สันติภาพ (จุดที่ 2) 

บานโนนสะอาด หมู

 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

4.00 ม

4,700           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

64 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนนนท

เจดีย บานทุงฝน หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

5.00 ม.

6,100           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

65 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอยพิ

ทักประชาราษ บาน

ทุงฝน หมู 11 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

4.00 ม.

4,700           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

66 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพัก ฝา 

(คสล.) ถนนธาตุ

นอย-หนองผือ บ.

ธาตุนอย หมู 3 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําพรอม

บอพักใหได

มาตรฐาน 

แกปญหาน้ํา

ทวมขังตามถนน

ที่ใชสัญจรไปมา

ของประชาชน

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

ม. พรอมบอพัก (ฝา

 คสล.) ใหไดความ

ยาวรวมไมนอยกวา 

120.00 ม.

145,000       - - - -                1.ความ

ยาวราง

ระบายน้ํา

 2.รอย

ละ

ครัวเรือน

ที่ไมมี

ปญหาน้ํา

ทวมขัง

1. ลดปญญ

หาน้ําเนาเสีย

 มลภาวะทาง

กลิ่น

2. ลดปญหา

น้ําทวมขัง

บานเรือน

และกัดเซาะ

หนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

67 กอสรางถนน คสล. 

ถนนโพธิ์ศรีสุขสบาย

 บานทุงฝน หมูที่ 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. 

ถนนโพธิ์ศรีสุขสบาย

 บานทุงฝน หมูที่ 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี ผิวจราจร

กวาง 1.00 - 3.80 

 ม. หนา 0.15 ม. 

ระยะทางรวม 143

 ม. ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0-0.50 ม.

-               235,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

68 กอสรางถนน คสล. 

ซอยแสงทอง 1 

บานทุงพัฒนา หมูที่

 12 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. 

ซอยแสงทอง บาน

ทุงพัฒนา หมูที่ 12 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี ผิวจราจร

กวางเฉลี่ย 3.00 ม.

 หนา 0.15 ม. 

ระยะทางรวม 111

 ม. ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0-0.50 ม.

-               191,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

69 กอสรางถนน คสล. 

ซอยพูลสวัสดิ์ 1 

บานทุงพัฒนา หมูที่

 12 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. 

ซอยพูลสวัสดิ์ 1 

บานทุงพัฒนา หมูที่

 12 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

94 ม. ไหลทาง

ลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

-               162,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

70 กอสรางถนน คสล. 

ซอยวิฆเนศร บาน

ทุงฝน หมูที่ 11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. 

ซอยวิฆเนศร บาน

ทุงฝน หมูที่ 11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี ผิวจราจร

กวางเฉลี่ย 3.00 ม.

 หนา 0.15 ม. 

ระยะทางรวม 190

 ม. ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0-0.50 ม.

-               326,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

71 กอสราง ถนนลูกรัง 

ซอยสีเลาพัฒนา  

บานทุงฝน  หมูที่ 1 

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนนลูกรัง ให

การสัญจรไปมา

สะดวก

กอสราง ถนนลูกรัง 

ซอยสีเลาพัฒนา ผิว

จราจรเฉลี่ยกวาง 

3.00-6.00 ม. หนา

 0.15 เมตร 

ระยะทางรวม ไม

นอยกวา 1,390.00

 ม. บานทุงฝน  หมูที่

 1  ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

200,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

72 กอสราง ถนน ค.ส.ล.

 ซอยทางลัดบาน

โนนสะอาด-บาน

ธาตุนอย บานโนน

สะอาด หมูที่ 2 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

116.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

200,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

73 กอสราง ถนน ค.ส.ล.

 ซอยบานโนน

สะอาด-บานธาตุนอย

 บานโนนสะอาด 

หมูที่ 2 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

81.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

185,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

74 โครงการกอสราง 

ถนน คสล. ทางเขา

วัดปาบานธาตุนอย 

 บานธาตุนอย  หมูที่

 3  ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

116.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

-               200,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

75 โครงการกอสราง 

ถนน คสล. ทางเขา

วัดปาบานธาตุนอย 

(ชวงที่ 2) บานธาตุ

นอย  หมูที่ 3  ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

285.00 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

-               500,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

76 โครงการกอสราง 

ถนน คสล. ซอยสุธ

เทวี บานกอสําราญ 

หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

115.00 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

-               200,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

77 ขยายผิว คสล. ซอย

สุขาภิบาล 8 บาน

ทุงฝน หมูที่ 8 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ขยายผิว คสล. ซอย

สุขาภิบาล 8 ผิว

จราจรกวาง 

0.70-2.70 ม. หนา

 0.10 ม. ระยะทาง

รวม 250.00 ม. 

บานทุงฝน หมูที่ 8 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

140,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

78 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอย

บานทุงฝน – บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

116.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

200,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

79 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอย

ประชารวมใจ บาน

ทุงฝน หมูที่ 11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

116.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

200,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

80 กอสรางถนน คสล. 

ซอยทางเขาวัดทิพยฯ

 (ประตู 2) บานทุง

พัฒนา หมูที่ 12 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

109.00 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

189,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

81 กอสรางถนน คสล. 

ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 3

บานทุงฝน หมูที่ 11

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

46.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 0-

 0.50 ม.

76,900         -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

82 จางเหมาดําเนินงาน

ประตูรั้วโรงเรียน

อนุบาลเทศบาล

ตําบลทุงฝน หมูที่ 

11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ประตูรั้ว

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล

ทุงฝน ใหได

มาตรฐาน

ดําเนินงานสราง

ประตูรั้วสแตนเลส  

ขนาด 1.80x4.90 

เมตรโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล

85,000         -               -              -               -               ขนาดของปรโรงเรียน

อนุบาล

เทศบาล

ตําบลทุงฝนมี

ประตูรั้วที่

มั่นคง 

ปลอดภัย

กองชาง

83 จางเหมาดําเนินงาน

ฝา ค.ส.ล.ราง

ระบายน้ํา ถนนนนท

เจดีย (ชวงที1่ ทิศ

เหนือ)  หมูที่ 8  ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา ใหได

มาตรฐาน

จางเหมาดําเนินงาน

ฝา ค.ส.ล.ราง

ระบายน้ํา ขนาด 

0.50x0.50 เมตร 

ถนนนนทเจดีย (ชวง

ที่1 ทิศเหนือ)  หมูที่

 8  ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

17,800         -               -              -               -               ขนาดของ

ราง

ระบายน้ํา

ถนนมีฝาราง

ระบายน้ํา

เพื่อความ

ปลอดภัยของ

ประชาชน

กองชาง

84 โครงการปรับปรุง

ถนนทางไปแมน้ํา

สงคราม หมู 8 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว 

ลดความเสี่ยงใน

การเกิดอุบัติเหตุ

กอสรางถนนทางไป

แมน้ําสงคราม

                 -   -               -              -               500,000       ความยาว

ถนน

ประชาชน

สามารถ

สัญจรไปมา

ไดสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง/

อบจ.

อุดรธานี



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

85 โครงการขยายไฟฟา

สองสวางตามถนน/

จุดเสี่ยง/จุดอันตราย

ที่เกิดอุบัติเหตุ

บอยครั้ง

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวางตาม

ถนนชวยลด

อุบัติเหตุ/การ

กออาชญากรรม

ขยายไฟฟาสองสวาง

ตามถนน/จุดเสี่ยง/

จุดอันตรายที่เกิด

อุบัติเหตุบอยครั้ง 

ทุกหมูบาน

200,000   200,000    จํานวนจุด

ไฟฟาสอง

สวางที่

ไดรับการ

ติดตั้ง

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

86 โครงการปรับปรุง

ไฟฟาสองสวางสวน

สาธารณหนองแลง

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวางชวย

ลดอุบัติเหตุ/

การกอ

อาชญากรรม

ปรับปรุงไฟฟาสอง

สวางสวนสาธารณ

หนองแลงทุกจุด

100,000   100,000    จํานวนจุด

ไฟฟาสอง

สวางที่

ไดรับการ

ติดตั้ง

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

87 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนคุม

โพธิ์แกว บานธาตุ

นอย หมูที่ 3 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ถนนคุมโพธิ์แกว 

บานธาตุนอย หมูที่ 3

400,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

เนาเสีย 

มลภาวะทาง

กลิ่น

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

88 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนน

วิเศษสินธุ บานกอ

สําราญ หมูที่ 4 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

เมตร กวางเฉลี่ย 

2.00 ม. ระยะทาง 

165.00 ม. พรอม

บอพัก (ฝาเหล็ก) + 

ขยายผิวจราจร

คอนกรีตถนนวิเศษ

สินธุ บานกอสําราญ

 หมูที่ 4

380,000       380,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

เนาเสีย 

มลภาวะทาง

กลิ่น

กองชาง

89 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ซอยวัด

สามัคคีธรรม บาน

กอสําราญ หมูที่ 4 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ซอยวัดสามัคคีธรรม

 บานกอสําราญ หมู

ที่ 4

400,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

90 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา 

ถนนพัฒนภูมิ บาน

กอสําราญ หมูที่ 4

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ถนนพัฒนภูมิ บาน

กอสําราญ หมูที่ 4

1,600,000    1,600,000    ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

91 โครงการกอสราง

ถนนลูกรัง (ทางไป

แปลงเกษตร)บานทุง

ฝน หมูที่ 8

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว 

ลดความเสี่ยงใน

การเกิดอุบัติเหตุ

กอสรางถนนลูกรัง 

หนา 0.15 เมตร 

ถนนลูกรัง (ทางไป

แปลงเกษตร) บาน

ทุงฝน หมูที่ 8

10,000         10,000        ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

92 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอยฟ

ชชิ่ง (ตกปลา)  หมูที่

 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน ค.ส.ล.

 ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

 3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ซอยฟ

ชชิ่ง (ตกปลา)  หมูที่

 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

-               350,000      -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

93 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ถนนศรีฤทธิวงศ 

บานโนนสะอาด หมู

ที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. 0.40 ม. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) +ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 2.00 ม.

ระยะทาง 113.00

 ม. ถนนศรีฤทธิวงศ 

 บานโนนสะอาด 

หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

260,000       260,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

94 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนศรีฤ

ทธิวงศ (เฟส 1) บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ําตัวยู

 กวาง 0.40 ม. +

บอพัก 0.80 * 

0.80 ม. (ฝา

ตะแกรงเหล็ก) ถนน

ศรีฤทธิวงศ (เฟส 1)

 บานโนนสะอาด 

หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

300,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

95 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนศรีฤ

ทธิวงศ (เฟส 2) บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ําตัวยู

 กวาง 0.40 ม. +

บอพัก 0.80 * 

0.80 ม. (ฝา

ตะแกรงเหล็ก) ถนน

ศรีฤทธิวงศ (เฟส 2)

 บานโนนสะอาด 

หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

270,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

96 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล. ถนนศรี

ฤทธิ์วงศ บานโนน

สะอาด หมู 2 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อปรับปรุง

ถนน คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

ปรับปรุงถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

1.00 ม. หนา 0.15

 ม.

- 3,450,000    -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

97 โครงการกอสรางลาน

เอนกประสงค คสล.

 ลานตลาดนัด

เทศบาลตําบลทุงฝน

 หมู 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางลาน

เอนกประสงค

สําหรับเปนจุด

ผอนผันให

ประชาชนมีที่

ขายสินคาโดยไม

รุกล้ําพื้นที่ทาง

เทาสาธารณะ

กอสรางลาน

เอนกประสงค คสล. 

ผิวจราจรเฉลี่ย 

5.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

ระยะทางรวม 161 

เมตร ลานตลาดนัด

เทศบาลตําบลทุงฝน 

 หมู 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

374,000       ความ

กวางและ

ความยาว

ของลาน

เอนกประส

งคที่

กอสราง

ประชาชนมีที่

ขายสินคาโดย

ไมรุกล้ําพื้นที่

ทางเทา

สาธารณะ

กองชาง

98 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล. ถนน

สุขาภิบาล หมู 11

และซอยกํานัน หมู 

1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อปรับปรุง

ถนน คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ปรับปรุงถนน คสล. 

ถนนสุขาภิบาล หมู 

11 กวาง 5.00 ม.

หนา 0.15 ม. 

ระยะทางรวม 6.00

 ม. และซอยกํานัน 

หมู 1 กวางเฉลี่ย 3 

ม. หนา 0.15 ม. 

ระยะทางรวม 

10.00 ม. ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

35,000         ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

99 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ซอยวัด

สุขสะอาด  หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ซอยวัดสุขสะอาด

หมูที่ 9

990,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง

100 โครงการกอสรางวาง

ทอระบายน้ําพรอม

บอพัก (ฝาเหล็ก) 

ซอยทางเกวียน บาน

ทุงฝน หมูที่ 8 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา

 ค.ส.ล. 0.40 ม. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยาย

ผิวจราจร

คอนกรีต กวาง

เฉลี่ย 0.80 เมตร

 ซอยทางเกวียน 

บานทุงฝน หมูที่ 

8 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

500,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

101 กอสราง ถนน ค.ส.ล.

 ซอยบานโนน

สะอาด-บานธาตุนอย

 บานธาตุนอย หมูที่

 3 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

210.00 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

490,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

102 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา พรอมบอ

พัก (ฝาเหล็ก) + 

ขยายผิวจราจร

คอนกรีต ถนนพิลา

พันธ, ถนนประชา

อุทิศ และถนน

สันติภาพ ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

เมตร พรอมบพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 

เมตร ถนนพิลาพันธ

ระยะทาง 7 เมตร, 

ถนนประชาอุทิศ

ระยะทาง 4 เมตร  

และถนนสันติภาพ 

ระยะทาง 3 เมตร 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

19,000         ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

103 โครงการกอสราง

ปายถนนเฉลิมพระ

เกียรติ บริเวณหนา

ซุมประตูเฉลิมพระ

เกียรติ ถ.ทุงใหญ-   

ทุงฝน ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อแสดงออก

ถึงความ

จงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

กอสรางปายถนน

เฉลิมพระเกียรติ 

บริเวณหนาซุมประตู

เฉลิมพระเกียรติ ถ.

ทุงใหญ-   ทุงฝน ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

80,000         ความยาว

ของปาย

เทศบาลมี

สัญลักษณที่

แสดงออกถึง

ความ

จงรักภักดีตอ

สถาบันพระ

มหากษัตริ

กองชาง

104 โครงการปรับปรุง

อาคาร

เอนกประสงคศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัด

โพธิ์ศรีทุง (เดิม) 

เทศบาลตําบลทุงฝน 

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อปรับปรุง

อาคาร

เอนกประสงค

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดโพธิ์ศรีทุง 

(เดิม) ใหเปน

พื้นที่ประกอบ

ธุรกิจ

ปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดโพธิ์ศรีทุง 

(เดิม) เทศบาล

ตําบลทุงฝน  ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

374,000       อาคารที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

เทศบาลมี

รายไดเพิ่มขึ้น

กองชาง

105 โครงการซอมแซม/

บูรณะผิวจราจรอัด

ดวยหินลูกรังพรอม

บดอัดซอยสุธเทวี  

หมู 4 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อซอมแซม

ถนนลูกรังที่

ชํารุดใหอยูใน

สภาพที่ใชงานได

ซอมแซม/บูรณะ

ผิวจราจรอัดดวย

หินลูกรังพรอม

บดอัดซอยสุธเทวี

ซอย 1 หมู 4 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

                 -   -               90,000        ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

106 โครงการกอสราง

ถนน ค.ส.ล.  ซอย

ทุงฝน-โนนสะอาด 

(ซอยบานฝรั่ง) บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

 3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

285.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 เมตร ซอย

ทุงฝน-โนนสะอาด 

(ซอยบานฝรั่ง) บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               499,000      -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

107 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําตัวยู ความ

กวาง 0.40 เมตร +

 บอพัก 0.80*0.80

 เมตร (ฝาตะแกรง

เหล็ก) ความยาวรวม

 83 เมตร ถนนศรีฤ

ทธิวงศ (เฟส3) บ.

โนนสะอาด หมูที่ 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําตัวยู 

ใหไดมาตรฐาน

กอสรางรางระบาย

น้ําตัวยู ความกวาง 

0.40 เมตร + บอ

พัก 0.80*0.80 

เมตร (ฝาตะแกรง

เหล็ก) ความยาวรวม

 83 เมตร ถนนศรีฤ

ทธิวงศ (เฟส3) บ.

โนนสะอาด หมูที่ 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               293,000      -               -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

108 โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 2.00 

เมตร ระยะทาง 

114 เมตร ถนน

พิทักษประชาราษฎร

 บ.ทุงฝน หมูที่ 11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

กอสรางวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

0.40 เมตร พรอม

บอพัก (ฝาเหล็ก) + 

ขยายผิวจราจร

คอนกรีต กวางเฉลี่ย

 2.00 เมตร 

ระยะทาง 114 

เมตร ถนนพิทักษ

ประชาราษฎร บ.ทุง

ฝน หมูที่ 11 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               280,000      -               -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

109 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) กวาง

 6 เมตร ยาว 

148.5 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหล

ทางหินคลุกเดิม 2 

ขาง ขางละ 0 – 0.5

 เมตร ถนนบานทุง

ฝน หมูที่ 1-บาน

โนนสะอาดหมู 9 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวาง 6 

เมตร ยาว 148.5 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางหิน

คลุกเดิม 2 ขาง ขาง

ละ 0 – 0.5 เมตร 

ถนนบานทุงฝน หมูที่

 1-บานโนนสะอาด

หมู 9 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

-               499,000      -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

110 โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว 

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 

เมตร ระยะทาง 

114 เมตร ถนน

สุขาภิบาล บ.ทุงฝน 

หมูที่ 11 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

กอสรางวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

0.40 เมตร พรอม

บอพัก (ฝาเหล็ก) + 

ขยายผิว จราจร

คอนกรีต กวางเฉลี่ย

 1.00 เมตร 

ระยะทาง 114 

เมตร ถนนสุขาภิบาล

 บ.ทุงฝน หมูที่ 11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               210,000      -               -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง

111 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย

ทางลัดบานโนน

สะอาด-บานธาตุนอย

 (ชวงที่ 2) หมู 2 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) ซอยทางลัด

บานโนนสะอาด-

บานธาตุนอย (ชวงที่

 2) หมู 2 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

 3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 116 

เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0-0.50 เมตร

-               191,000      -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

112 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ถนน

บานทุงฝน หมูที่ 1- 

บานโนนสะอาดหมู 

9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวาง 6 

เมตร ยาว 147.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางหิน

คลุกเดิม 2 ขาง ขาง

ละ 0 – 0.5 เมตร 

ถนนบานทุงฝน  หมู

ที่ 1- บานโนน

สะอาดหมู 9 (ชวงที่

 2)  ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

-               493,000      -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

113 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ถนน

บานทุงฝน หมูที่ 1- 

บานโนนสะอาดหมู 

9 (ชวงที่ 2) ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวาง 6 

เมตร ยาว 147.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางหิน

คลุกเดิม 2 ขาง ขาง

ละ 0 – 0.5 เมตร 

ถนนบานทุงฝน  หมู

ที่ 1- บานโนน

สะอาดหมู 9 (ชวงที่

 2)  ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

-               493,000      -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

114 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย

พิทักษประชาราษฎร

 1 (ชวงที่ 2) หมูที่ 

11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวาง 3 

เมตร ยาว 147.50 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรัง 

2 ขาง ขางละ 0 – 

0.5 เมตร ซอย

พิทักษประชาราษฎร

 1 (ชวงที่ 2) หมูที่ 

11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

-               252,000      -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

115 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย

วิฆเนศร 3 หมูที่ 11

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวาง 2.50

 เมตร ยาว 64 เมตร

 หนา 0.15 เมตร 

ไหลทางลูกรัง 2 ขาง

 ขางละ 0 – 0.5 

เมตร ซอยวิฆเนศร 3

  หมูที่ 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

-               90,000        -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

116 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา พรอมบอ

พัก) (ฝาเหล็ก) + 

ขยายผิวจราจร

คอนกรีต ถนนเวียง

สะอาด (ดานทิศ

ตะวันออก) บานโนน

สะอาด หมูที่ 2 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อวางทอ

ระบายน้ํา ใหได

มาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา 

พรอมบอพัก) (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต ถนน

เวียงสะอาด (ดาน

ทิศตะวันออก) บาน

โนนสะอาด หมูที่ 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               148,000      -               -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

กองชาง

117 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ถนน

ทุงฝน-โนนสะอาด

และโนนสะอาด-

โพนสูง ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวาง 3-6 

เมตร ระยะทางรวม

 58 เมตร หนา 

0.15 เมตร ถนนทุง

ฝน-โนนสะอาดและ

โนนสะอาด-โพนสูง 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               110,000      -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

118 โครงการเสริมผิว

ลาดยางแอสฟลติ

กคอนกรีต ถนนทุง

ฝนสามัคคี ชวงที่ 

1+2  ม.1,8,11

เพื่อเสริมผิว

จราจรถนนทุง

ฝนสามัคคีให

สามารถสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกยิ่งขึ้น

เสริมผิวลาดยางแอส

ฟลติกคอนกรีต 

ถนนทุงฝนสามัคคี 

ชวงที่ 1+2  ม.

1,8,11 กวาง 7-9 

เมตร ระยะทาง 

0.489 กม. หนา 

0.04 ม.

930,000.00  ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

119  โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ํา 

ซอยรวมใจพัฒนา  

บานทุงฝน หมูที่ 8 

ต. ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

ซอยรวมใจพัฒนา  

บานทุงฝน หมูที่ 8 

ต. ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

350,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

กองชาง

120  โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย

พิทักษประชาราษฎร

 4 บานทุงฝน หมูที่

 11 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 4 

บานทุงฝน หมูที่ 11

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี กวาง 

3.00 เมตร ยาว 

298.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร

499,000       ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

121 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยสี

เลาพัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 1+2) 

บานทุงฝน หมูที่ 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุงสวาง 

(ชวงที่ 1+2) บาน

ทุงฝน หมูที่ 1 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 

3.00-4.00 เมตร 

ยาวรวม 255.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรัง

กวาง 0.00-0.50 

เมตร

495,000       ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

122 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต ซอย

วัดทิพยวนาราม บ.

ทุงพัฒนา หมูที่ 12 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 

เมตร ความยาวไม

นอยกวา 159.00 

เมตร และพื้นที่

ขยายผิว ค.ส.ล. ไม

นอยกวา 148.76 

ตารางเมตร ซอยวัด

ทิพยวนาราม บ.ทุง

พัฒนา หมูที่ 12 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               290,000.00  -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

123 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ถนนชัยพฤกษ บ.

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 

เมตร ความยาวไม

นอยกวา 136.00 

เมตร 

 และพื้นที่ขยายผิว 

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 

125.76 ตาราง

เมตร ถนนชัยพฤกษ

 บ.โนนสะอาด หมูที่

 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

-               260,000.00  -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

124  

โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ถนนปญจะมาศ บ.

กอสําราญ หมูที่ 4 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.50 

เมตร ความยาวไม

นอยกวา 134.00 

เมตร และพื้นที่

ขยายผิว ค.ส.ล. ไม

นอยกวา 192.04 

ตารางเมตร 

ถนนปญจะมาศ บ.

กอสําราญ หมูที่ 4 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               275,000.00  -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

125 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ถนนสุขสะอาด บ.

โนนสะอาด หมู 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 

1.50-2.00 เมตร 

ความยาวไมนอยกวา

 190.00 เมตร 

และพื้นที่ขยายผิว 

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 

321.82 ตาราง

เมตร ถนนสุขสะอาด

 บ.โนนสะอาด หมูที่

 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

-               395,000.00  -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

126 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ซอยสุขาภิบาล 1 บ.

ทุงฝน หมูที่ 11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 0.70 

เมตร ความยาวไม

นอยกวา 174.00 

เมตร และพื้นที่

ขยายผิว ค.ส.ล. ไม

นอยกวา 100.42 

ตารางเมตร ซอย

สุขาภิบาล 1 บ.ทุง

ฝน หมูที่ 11 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               282,000.00  -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

127 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ถนนสุขาภิบาล บ.

ทุงฝน หมูที่ 8 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.50 

เมตร ความยาวไม

นอยกวา 242.00 

เมตร และพื้นที่

ขยายผิว ค.ส.ล. ไม

นอยกวา 345.00 

ตารางเมตร ถนน

สุขาภิบาล บ.ทุงฝน 

หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

-               495,000.00  -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง

128 โครงการกอสราง/

ปรับปรุงถนนทุงฝน

สามัคคี ม.8-ม.11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง/

ปรับปรุงถนน

ถนนทุงฝน

สามัคคี ม.8-ม.

11 ใหได

มาตรฐาน

กอสราง/ปรับปรุง

ถนนถนนทุงฝน

สามัคคี ม.8-ม.11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

500,000.00  ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

129  โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอยรวม

ใจพัฒนา 2 บานทุง

ฝน หมูที่ 8 ต. ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 3.00 ม. ยาว 

60.00 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 0 -

 0.50 เมตร

-               -               110,000       -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

     3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          3.2 แผนงานการเกษตร

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการ

กอสรางรองน้ํา

จากหนองแลงสู

ที่นาและแปลง

เกษตร

เพื่อใหเกษตรกรมี

น้ําสําหรับทํา

การเกษตรอยาง

เพียงพอในฤดูแลง

และในยามที่ฝนทิ้ง

ชวง

กอสรางรอง

น้ําจากหนอง

แลงสูแปลง

เกษตร

5,000,000  ความยาว

ของรองน้ํา

เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับทํา

เกษตรกรรมใน

ฤดูแลงและใน

ยามที่ฝนทิ้งชวง

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

2 โครงการขุดลอก

หวยเลิงบอหมู 

(ชวงที่ 1) หมู 3

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหวย

เลิงบอความลึก

เฉลี่ย 2.50 ม.

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

3 โครงการขุดลอก

ลําหวยลึก

ตอนลาง (ชวงที่

 1) หมู 3 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

ลึกตอนลาง 

(ชวงที่ 1) 

ความลึกเฉลี่ย

 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

4 โครงการขุดลอก

ลําหวยรอบเกาะ

แกว หมู 3 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

รอบเกาะแกว 

ความลึกเฉลี่ย

 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

5 โครงการขุดลอก

ลําหวยลึก

ตอนบน หมู 3 

บานธาตุนอย ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

ลึกตอนบน หมู

 3 บานธาตุ

นอยลึกความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

6 โครงการขุดลอก

ลําหวยลึก หมู 2

 บานโนนสะอาด

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

ลึก หมู 2 บาน

โนนสะอาด 

ความลึกเฉลี่ย

 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

7 โครงการขุดลอก

ลําหวยโคนตอน

บน หมู 11 

บานทุงฝน  ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

โคนตอนบน 

หมู 11 ความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

8 โครงการขุดลอก

ลําหวยโคนตอน

กลาง หมู 11 

บานทุงฝน ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

โคนตอนกลาง

 หมู 11 

ความลึกเฉลี่ย

 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

9 โครงการขุดลอก

ลําหวยโคนตอน

ลาง หมู 11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

โคนตอนลาง 

หมู 11 ความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

10 โครงการขุดลอก

ลําหวยโคน หมู 

8 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

โคนหมู 8

ความลึกเฉลี่ย

 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

11 โครงการขุดลอก

หวยวังหมื่น 

ตอนบน หมู 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

วังหมื่นตอนบน

 หมู 1  ความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

12 โครงการขุดลอก

หวยวังหมื่น

ตอนลาง หมู 1 

บานทุงฝน ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

วังหมื่น

ตอนลาง หมู 1

  ความลึก

เฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

13 โครงการขุดลอก

รอบหนองแลง 

หมู 1 บานทุงฝน

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกรอบ

หนองแลง หมู

 1 ความลึก

เฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

14 โครงการขุดลอก

รอบหนองแลง 

(วัดสุสานฯ) หมู

 1 บานทุงฝน 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกรอบ

หนองแลง (วัด

สุสานฯ) หมู 1

 ความลึกเฉลี่ย

 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

15 โครงการขุดลอก

รอบหนองแลง  

หมู 4 บานกอ

สําราญ ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกรอบ

หนองแลง  หมู

 4 บานกอ

สําราญ ความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

16 โครงการขุดลอก

รอบหนองแลง  

หมู 9 บานโนน

สะอาด ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกรอบ

หนองแลง  หมู

 9 บานโนน

สะอาด ความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

17 โครงการขุดลอก

รอบหนองแลง  

หมู 2 บานโนน

สะอาด ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกรอบ

หนองแลง  หมู

 2 บานโนน

สะอาด ความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

18 โครงการขุดลอก

หนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศเหนือ 

บ.ทุงฝน  ม.1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหนอง

แลง

สาธารณประโย

ชนดานทิศ

เหนือ บ.ทุงฝน

 กวาง 195 

เมตร ยาว 

350 เมตร 

หรือปริมาตร

ดินขุดไมนอย

กวา 

170,625 

ลบ.ม.  ม.1 

ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

7,500,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

          4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการจัดงาน

ประเพณีลอย

ประทีปบูชา

นมัสการองค

ปฏิมาหลวงพอ

ทองคําสืบสาน

วัฒนธรรมทุงฝน

เพื่ออนุรักษ

และสืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณีของ

ชาติและของ

ทองถิ่นใหคง

อยูสืบไป

จัดงานประเพณี

ลอยกระทง การ

แขงขันแขงเรือพาย

 การจัดทํากระทง

ของชุมชน การ

ประกวดกระทง 

การประกวดนาง

นพมาศของแตละ

ชุมชน กิจกรรมอื่นๆ

    300,000     300,000     300,000     300,000     300,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของไทย

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การศึกษาฯ

เทศบาล

ตําบลทุง

ฝน/อบจ.

อุดรธานี

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและ

ศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

          4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 

(บาท)

2565 (บาท)

1 โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนถนน

ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบลทุง

ฝน เพื่อเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องใน

พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินท

รมหาวชิราลง

กรณ พระวชิร

เกลาเจาอยูหัว 

เปน

พระมหากษัตริย 

รัชกาลที่ 10

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนถนนภายใน

เขตพื้นที่เทศบาล

ตําบลทุงฝน และ

เพื่อเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องใน

พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินท

รมหาวชิราลง

กรณ พระวชิร

เกลาเจาอยูหัว 

เปน

พระมหากษัตริย 

รัชกาลที่ 10

ปรับปรุงภูมิทัศนถนนใน

เขตเทศบาลตําบลทุงฝน
-        -          39,000,000  -           -             ถนนที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีถนนที่มี

ภูมิทัศนสวยงาม

กองชาง/

หนวยงาน

อื่นๆ ที่

เกี่ยวของ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลตําบลทุงฝน

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณ

และศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.1 แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน

2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการติดตั้งระบบ

เฝาระวังและแจง

เตือนเหตุฉุกเฉิน

ระยะไกลอัตโนมัติ 

เพื่อดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของชุมชน

และนักทองเที่ยว

 เพื่อดูแลรักษา

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ของชุมชนและ

นักทองเที่ยวในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

มีระบบเฝา

ระวังและแจง

เตือนเหตุ

ฉุกเฉิน

ระยะไกล

อัตโนมัติ

9,400,000   จํานวนจุด

เฝาระวัง

และแจง

เตือนเหตุ

ฉุกเฉิน

ระยะไกล

อัตโนมัติ

ชีวิตและ

ทรัพยสินของ

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีความ

ปลอดภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

2 โครงการจัดตั้งศูนย

ประสานงานการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เพื่อใหเทศบาล

ตําบลทุงฝนมีศูนย

ประสานงานการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

กอสรางศูนย

ประสานงาน

การปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

5,000,000   จํานวนศุนย

ประสานงาน

การปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีศูนย

ประสานงานเพื่อ

เฝาระวัง ปองกัน

 และบรรเทาสา

ธารณภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลตําบลทุงฝน

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

     6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

          6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน

ทางเขาวัดบาน

ทาชวง เสน บาน

เชียง-ทุงฝน-

ออมกอ

เพื่อใหการ

สัญจรไปมามี

ความสะดวก

รวดเร็ว

ปรับปรุงถนน

ทางเขาวัด

บานทาชวง

500,000    500,000    ความยาว

ถนนที่

ปรับปรุง

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ไดรับความ

สะดวก

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ         

วัฒนธรรม



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

2 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนกลาง

สวนสาธารณ

หนองแลง (ชวงที่

 1) หมู 1 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนกลาง

สวนสาธารณ

หนองแลง (ชวงที่

 1) กวาง 6 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

3 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนกลาง

สวนสาธารณ

หนองแลง (ชวงที่

 2) หมู 9 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนกลาง

สวนสาธารณ

หนองแลง (ชวงที่

 2) กวาง 6 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 1 (ชวงที่ 1)

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 1 (ชวงที่ 1)

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

5 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 1 (ชวงที่ 2)

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 1 (ชวงที่ 2)

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

6 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 1)

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 1)

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

7 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 2

 ) หมู 4 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 2)

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

8 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 3)

 หมู 2 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 3)

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

9 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 4)

 หมู 9 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 4)

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

10 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 

1-2) หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 

1-2) หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

11 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 

1-2) หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 

1-2) หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี กวาง

 3-4 เมตร หนา

 0.15 เมตร ยาว

 266 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

12 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 3) 

หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 3) 

หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 4 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 

235.50 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

13 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยขาง

วัดทุงสวาง  หมู

 1 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยขางวัด

ทุงสวาง  หมู 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

14 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสุธเทวี

 (ชวงที่ 1) หมู 4

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสุธเทวี 

(ชวงที่ 1) หมู 4 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตรหนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

15 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยวัดปา

บานธาตุนอย-

บานโนนสะอาด 

(ชวงที่ 1) ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยวัดปา

บานธาตุนอย-

บานโนนสะอาด 

(ชวงที่ 1)  ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 

285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

16 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 

หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 

หมู 11 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 

285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

17 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอย

สุขาภิบาล 5 หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอย

สุขาภิบาล 5 หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

 กวาง 3 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 160 เมตร

-               - 281,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

18 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย

สาธารณประโยช

น (ขางวัดสุสาน

ไตรลักษณ) หมู 

4 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอย

สาธารณประโยชน

 (ขางวัดสุสาน

ไตรลักษณ) หมู 4

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

19 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยวัดปา

บานธาตุนอย-

บานโนนสะอาด 

(ชวงที่ 2) หมู 3

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยวัดปา

บานธาตุนอย-

บานโนนสะอาด 

(ชวงที่ 2) หมู 3 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

20 โครงการ

กอสราง

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยทาง

ลัดโนนสะอาด-

ธาตุนอย หมู 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยทางลัด

โนนสะอาด-ธาตุ

นอย หมู 2 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 226 

เมตร

-               - 396,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

21 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนบูรพา

 ซอย 1 หมู 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนบูรพา 

ซอย 1 หมู 2 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 35 เมตร

-               - 63,000         - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

22 โครงการ

กอสราง

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยขาง

โรงเรียนธาตุ

นอยกอสําราญ  

หมู 3 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยขาง

โรงเรียนธาตุนอย

กอสําราญ  หมู 3

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

23 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยสุธเทวี

 (ชวงที่ 2)  หมู 

4 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสุธเทวี 

(ชวงที่ 2)  หมู 4

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

24 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสุธเทวี

 ซอย 1  หมู 4 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสุธเทวี

 ซอย 1  หมู 4 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 200 เมตร

-               - 350,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

25 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยศาลา

ไทย-สีเลาพัฒนา

  หมู 8 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยศาลา

ไทย-สีเลาพัฒนา 

 หมู 8 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 225 

เมตร

-               - 394,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

26 โครงการ

กอสราง

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยโนน

สะอาด-โพนสูง 

1 หมู 9 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยโนน

สะอาด-โพนสูง 1

 หมู 9 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 105 

เมตร

-               - 185,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

27 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยโนน

สะอาด-โพนสูง 

2 หมู 9 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยโนน

สะอาด-โพนสูง 2

 หมู 9 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 80 

เมตร

-               - 142,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

28 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยหนอง

แลง 1 หมู 9 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยหนอง

แลง 1 หมู 9 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

29 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยทุงฝน-

โนนสะอาด 1 

หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยทุงฝน-

โนนสะอาด 1 หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

 กวาง 3 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 285.5 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

30 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยเรือน

แพ (ชวงที่ 2) 

หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยเรือน

แพ (ชวงที่ 2) หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

 กวาง 3 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 140 เมตร

-               - 246,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

31 โครงการ

กอสราง

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยบาน

ฝาง (ชวงที่ 2) 

หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยบาน

ฝาง (ชวงที่ 2) 

หมู 11 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 

285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

32 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยโนน

สะอาด-อีสาน

เขียว หมู 2 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยโนน

สะอาด-อีสาน

เขียว หมู 2 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 4 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 217 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

33 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยไปวัด

ปาดอนมวย หมู

 2 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยไปวัด

ปาดอนมวย หมู 

2 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี 

กวาง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 217 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

34 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยรวม

ใจพัฒนา หมู 8 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยรวมใจ

พัฒนา หมู 8 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี กวาง

 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 217 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

35 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 5)

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 5)

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 4 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 217 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

36 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 2

 หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 2

 หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตรหนา 0.15 

เมตร ยาว 

285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

37 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 1

 หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 1

หมู 11 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตรหนา 0.15 

เมตร ยาว 272 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

38 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 

(ตอนปลาย) หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 

(ตอนปลาย) หมู 

11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

 กวาง 3 เมตร

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 285 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

39 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 4

 (ตอนตน) หมู 

11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 4(

ตอนตน) หมู 11

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตรหนา 

0.15 เมตร ยาว

 167 เมตร

-               - 293,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

40 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 4

 (ตอนปลาย) หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 

(ตอนปลาย) หมู 

11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

 กวาง 3 เมตร

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 167 เมตร

-               - 293,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

41 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยวัดทุง

สวาง-หวย

สงคราม 

(ตอนตน) หมู 1

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 4 

(ตอนตน) หมู 11

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตรหนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5เมตร

-               - 247,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

42 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยวัดทุง

สวาง-หวย

สงคราม (ตอน

ปลาย) หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยวัดทุง

สวาง-หวย

สงคราม (ตอน

ปลาย) หมู 11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตรหนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5เมตร

-               - 247,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

43 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล.ถนนหนอง

แลง 1 บ.ทุงฝน

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล.ถนนหนอง

แลง 1 กวาง 5 

ม. ยาว 825 ม. 

หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่

จราจรคอนกรีต

รวมไมนอยกวา 

4,125 ตร.ม. บ.

ทุงฝน หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

-               - 2,190,000    -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

44 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล.ถนนหนอง

แลง 2 บ.ทุงฝน

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล.ถนนหนอง

แลง 2 กวาง 4 

ม. ยาว 810 ม. 

หนา 0.15 ม. 

หรืมีพื้นที่จราจร

คอนกรีตรวมไม

นอยกวา 3,240

 ตร.ม. บ.ทุงฝน 

หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               - 1,724,000    -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

45 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง บ.ทุงฝน ม.

 1 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง จํานวน 3 

ชวง ยาว 1,367

 ม. หนา 0.15 

ม. พรอมไหลทาง

ลูกรัง หรือมี 

พื้นที่ผิวจราจร

คอนกรีตรวมไม

นอยกวา 4,946

 ตร.ม.  ม. 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

-               - 2,850,000    -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

46 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ถนนกลาง

สวนสาธารณ

หนองแลง หมู 1

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนกลาง

สวนสาธารณ

หนองแลง หมู 1

 กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,020 ม. 

หนา 0.15 ม. 

หรือมี พื้นที่ผิว

จราจรคอนกรีต

รวมไมนอยกวา 

6,120 ตร.ม.  ม.

 1 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

-               - 3,238,000    -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

โทรโขงอัดเสียงได เสียง

ไซเรน พรอมไมโครโฟน

 อื่นๆ จํานวน 2 เครื่อง

6,200 สํานักปลัด

2 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง สายยางสังเคราะห

ติดตั้งเชื่อมโยง

รถดับเพลิง

   52,800 สํานักปลัด

3 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อพัดลม

อุตสาหกรรมแบบ

แขวนผนัง/ติดผนัง 

ขนาดใบพัด 30 นิ้ว 

จํานวน 10 ตัว/ชุด

36,500 สํานักปลัด

4 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลม

อุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น

 ขนาดใบพัด 30 นิ้ว 

จํานวน 4 ตัว/ชุด

15,960 สํานักปลัด

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                                     บัญชีครุภัณฑ                                                                            แบบ ผ.03

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตูลําโพงขยายเสียง

เอนกประสงคพรอม 

ไมคลอย 1 ชุด ขาตั้ง 1

 ชุด

   12,500 กองวิชาการฯ

6 สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตูลําโพงขยายเสียง

เอนกประสงคพรอม 

ไมคลอย 1 ชุด ขาตั้ง 1

 ชุด

   12,500 กองสวัสดิการฯ

7 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

 ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา 4,000 ซีซี 

รวมน้ําหนักบรรทุกไม

ต่ํากวา 8,000 

กิโลกรัม พรอมกระบะ

และเครื่องปรับอากาศ 

คุณสมบัติตาม

มาตรฐานครุภัณฑ

สํานักงบประมาณ 

จํานวน 1 คัน

      1,375,000 สํานักปลัด



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด

 4 ตัน 6 ลอ โดยมี

คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ ดังนี้

1. รายละเอียดทั่วไป เปน

หลังคาสําหรับติดตั้งบน

รถบรรทุกขนาด 6 ลอ ทําดวย

โลหะแข็งแรง มีเบาะนั่ง

ดานขาง 2 แถวและบันไดขึ้น

ลงทายรถแบบทหาร2. 

รายละเอียดทางเทคนิค 1) 

โครงสรางทําจากทอเหล็ก

กลมอาบสังกะสี ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ความ

หนา 2 มิลลิเมตร ทั้งหมด  2)

 ราวจับดานใน, ดานขาง, 

บันไดทายขึ้นตะแกงบน เปน

ทอเหล็กกลมอาบสังกะสี

ความหนา 2 มิลิเมตร  3) 

หลังคาบุดวยแผนสแตนเลส 

เบอร 25 ความหนา 0.5 

มิลลิเมตร  4) เบาะนั่ง พิง 

พรอมเบาะเสริมกลาง ปูดวย

ฟองน้ําลาย 1.5 นิ้ว พรอม

หุมดวยหนัง พีวีซี  5) มี

ตะแกรงบนหลังคา สําหรับ

บรรทุกของ และมีตะแกรงใต

หลังคาหองโดยสาร 6) ไฟหอง

โดยสาร เปนโคมไฟนีออน 3 

  ิ    โ

   

 

      

 

  

   

    

   

 

8 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

สํานักปลัด         150,000 150000



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

     

 

  

   

 

  

 

  

 

   

     

   

 

     

 

    

     

 

   

    

 

 

  

   

ดวง พรอมสวิทซ  7) โครง

บันไดทายแบบทหาร  8) ราว

กันชนขางทั้งสองดานทําดวย

ทอเหล็กกลมอาบสังกะสี 

ขนาด 1 ¼ นิ้ว ความหนา 2 

มิลลิเมตร พรอมทาสีขาวสลับ

แดง 9) ผาใบกันฝนขางพรอม

เจาะชองพลาสติกใส  10) 

ติดตั้งไฟสัญญาณดานหนาบน

 และดานทาย 3 ตัว ตาม

ระเบียบขนสง  11) ติด

สติ๊กเกอรตามแบบที่เทศบาล

กําหนดรอบคัน 

         



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อระบบกระจายขาวไร

สายประกอบดวยระบบ

ควบคุมการออกอากาศ

เครื่องรับสัญญาณเชน

เครื่องสงไรสายกําลังสง 1-5 

“ ปรับได UHF 420,200 

MH2 1 เครื่อง มิกเซอรขนาด

 8 ชองสัญญาณ 1เครื่อง, 

เครื่องรับวิทยุ 1 เครื่อง, 

เครื่องเลน DVD, VCD และ 

MP3 1 เครื่อง,ลําโพง

มอนิเตอร 1 ตู ไมคระบบ

ประกาศ 1 ชุด แผงอากาศ

ไดโฟน พรอมสายนําสง

สัญญาณ 1 ชุด ตูแร็คเก็บ

อุปกรณ ขนาด 13 U 1 ตู 

เครื่องรับสัญญาณไรสาย UHF

 420.200 MHZ 10 ชุด 

แผงรับสัญญาณขนาด 3 E 

พรอมสายขนาด RQ58 10 

ชุด ลําโพง 15 นิ้ว 60W ชุด

ละ 4 ตัว 10 ชุด ชุดปองกัน

ไฟฟาลัดวงจรพรอมกลองกัน

น้ํา จํานวน 10 ชุด อื่นๆ ที่

เกี่ยวของ

478,900 0 0 0 0 กองวิชาการฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อเรือพายประเภท

ตางๆ ใชในกิจกรรม

โครงการสงเสริมสืบ

สานอนุรักษประเพณี

แขงเรือพาย ชวยเหลือ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย จํานวน 2 

รายการ 1. จัดซื้อเรือ

พาย/เรือพายขนาด 12

 ฝพาย (เรือไม) จํานวน

 2 ลํา พรอมอุปกรณ  

2. จัดซื้อเรือพาย/เรือ

พลาสติกโฟมขนาด7-8

 ฝพาย (เรือพลาสติก)

จํานวน 10 ลํา

330,000 กองการศึกษาฯ

11 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง

ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 

2 เครื่อง

        10,000 กองการศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

12 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลม

อุตสาหกรรมแบบตั้ง

พื้นขนาดใบพัด 30 นิ้ว

 จํานวน 3 เครื่อง

11,970 กองการศึกษาฯ

13 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

เครื่องจายน้ําหวาน

หรือน้ําดื่ม แบบ 4 หัว 

ขนาดความจุของโถไม

นอยกวา 9 ลิตร 360 

วัตต ตัวเครื่องทําจากส

แตนเลสแท 

Condenser ขนาดใหญ

 สามารถรักษาอุณหภูมิ

ของน้ําอยูที่ 7 – 12 

องศา c มีระบบ

ควบคุมความเย็น

อัตโนมัติและสวิทซแยก

ระบบทําความเย็น-

ระบบน้ําพุ มีระบบ

น้ําวนไมใหน้ําตกตะกอน

40,000 กองการศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

14 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสนามเด็กเลน

เสริมปญญา/สราง

ปญญา ประเภทตางๆ 

อื่นๆ

240,000 กองการศึกษาฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

15 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

จัดซื้อตูทําน้ําเย็น 1 หัวกอก

 น้ํารอน 1 หัวกอก มีระบบ

ทําความเย็นอัตโนมัติ มีถัง

บรรจุน้ําเย็น 3 ลิตร/น้ํารอน

 2 ลิตร  ทําความเย็นต่ําสุด

ไมเกิน 3 องศา c ทําความ

รอนสูงสุดไมเกิน 95 องศา 

c กําลังไฟฟา 220 วัตต 

50 เฮิรต จํานวน 2 ตู  และ

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องจายน้ําหวานหรือน้ํา

ดื่ม แบบ 4 หัว จํานวน 1 

เครื่อง ขนาดความจุของโถ

ไมนอยกวา 9 ลิตร 360 

วัตต ตัวเครื่องทําจากสแตน

เลสแท Condenser ขนาด

ใหญ สามารถรักษา

อุณหภูมิของน้ําอยูที่ 7 – 

12 องศา c มีระบบ

ควบคุมความเย็นอัตโนมัติ

และสวิทซแยกระบบทํา

ความเย็น-ระบบน้ําพุ มี

ระบบน้ําวนไมใหน้ํา

ตกตะกอน

0 59,000 สํานักปลัด

16 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อรั้ว ประตูรั้ว 

สํานักงานเทศบาลตําบลทุง

ฝน

      200,000      200,000 สํานักปลัด



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

17 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้ออุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค 

(Smart Cart Reader)

1,400 1,400 สํานักปลัด/

กองคลัง/กอง

สวัสดิการฯ

18 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

เครื่องจายน้ําหวาน

หรือน้ําดื่ม แบบ 4 หัว 

ขนาดความจุของโถไม

นอยกวา 9 ลิตร 360 

วัตต ตัวเครื่องทําจากส

แตนเลสแท 

Condenser ขนาดใหญ

 สามารถรักษาอุณภูมิ

ของน้ําอยูที่ 7 – 12 

องศา c มีระบบ

ควบคุมความเย็น

อัตโนมัติและสวิทซแยก

ระบบทําความเย็น-

ระบบน้ําพุ มีระบบ

น้ําวนไมใหน้ําตกตะกอน

40,000 กอง

สาธารณสุข



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

19 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล

ฝอยขนาดบรรทุก 6 

ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 

6,000 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา 170 กิโลวัตต 

แบบเปดขางเททาย 1 

คัน

2,119,000 กอง

สาธารณสุข

20 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล

ฝอยขนาดบรรทุก 6 

ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 

6,000 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา 170 กิโลวัตต 

แบบอัดทายทาย 1 คัน

2,400,000 กอง

สาธารณสุข

21 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา

แบบขอแข็ง

40,000 กอง

สาธารณสุข



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

22 การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กายสาธารณะกลางแจง

 ประเภทตางๆ

400,000 กองการศึกษาฯ

23 การรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

จัดซื้อกลองวงจรปด 

CCTV พรอมอุปกรณ

ติดตั้ง จํานวน 10 ชุด

330,000 330,000 สํานักปลัด

24 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลม

อุตสาหกรรมแบบ

แขวนผนังขนาดใบพัด 

30 นิ้ว จํานวน 2 

เครื่อง และพัดลม

แขวนผนังขนาด 18 นิ้ว

 สําหรับติดตั้ง ณ 

หองเรียน ศพด. ทั้ง 2 

ศูนย

      60,000 กองการศึกษาฯ

25 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ

 พัสดุซุมเฉลิมพระ

เกียรติตางๆ รถยนต

สวนกลาง

100,000          100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

26 การรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ

 พัสดุซุมเฉลิมพระ

เกียรติตางๆ รถยนต

สวนกลาง

100,000          100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด

27 การศึกษา ครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ

การศึกษาตางๆ อื่นๆ

100,000          100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ

28 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

บํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมครุภัณฑหรือ

ตอเนื่องพัสดุตางๆ

200,000          200,000 200,000 200,000 200,000 กอง

สาธารณสุข

29 อุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ

 ถนน อาคาร ตางๆ

-       6,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กองชาง



                            แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบลทุงฝน 
       _____________________________________________________________________________ 

สวนท่ี 4 การตดิตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.

๒๕๖๑ 

เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนน 

ตามท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

หกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย 

  ๑.๑ ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ คะแนน 

  ๑.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ คะแนน 

  ๑.๓ ยุทธศาสตร ๖๐ คะแนน 

(๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ คะแนน 

(๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 

(๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน 

(๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน 

(๕) กลยุทธ ๕ คะแนน 

(๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน 

(๗) จุดยินทางยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน 

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน 

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวา ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

       ประกอบดวย 

  ๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ คะแนน 

  ๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 

  ๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 

  ๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ คะแนน 

  ๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน 

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 

(๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ คะแนน 



                            แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบลทุงฝน 
       _____________________________________________________________________________ 

(๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง ๕ คะแนน 

(๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ คะแนน 

(๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ๕ คะแนน 

(๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 

(๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ คะแนน 

(๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ ๕ คะแนน 

(๙) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 

(๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     ๕ คะแนน 

(๑๒) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ 

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ 

    ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 

    ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 

    ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 

    ๓.๔ วิสัยทัศน (๕) 

    ๓.๕ กลยุทธ (๕) 

    ๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 

    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 

    ๓.๘ แผนงาน (๕) 

    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

          



                            แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบลทุงฝน 
       _____________________________________________________________________________ 
๔. แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ 

สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและ 

ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล/

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ

แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 
 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ 

ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุ

สัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 

แรงงาน ฯลฯ 

(๒)  

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 

ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง 

และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ 

การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ 

ประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหาปรึกษาหารือ 

แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะหสภาวการณ

และศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) การวิ เคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรของพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 

๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ

ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๒. การวิเคราะหสภาวการณ

และศักยภาพ 

(ตอ) 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 

ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลรายไดครัวเรือน การสงเสริม  

อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 

สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส่ิงแวดลอม พื้นที่ สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ

ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุด

แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-

Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 

๓ .๑ ยุทธศาสตรขององคก ร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

๓ .๒ ยุทธศาสตรขององคก ร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น 

ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชือ่มโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 

Thailand ๔.๐ 

(๖๐) 

(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของ

ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชือ่มโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 

Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ

แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร/ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา

รัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๓. ยุทธศาสตร (ตอ) 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 

 

๓.๕ กลยุทธ 

 

 

๓ .๖ เป าประสงค ของแต ละ

ประเด็นกลยุทธ 

 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร 

(P๐sitioning) 

 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

 

๓ .๙  ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง

ยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 (๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ตองทําตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน

ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ

พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย

ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชีว้ัด คา

เปาหมาย กลยุทธจุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นาํไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา

ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thiland ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา

กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

(๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
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๕. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  (๖๐) 

    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

    ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

    ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 

    ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 

    ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

          แหงชาต ิ

(๕) 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕) 

    ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 

    ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

          ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

    ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (๕) 

    ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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๖. แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ 

สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

๑.การสรุปสถานการณการ

พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอการ

พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดาน

สังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑๐  

๒ .ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร นํ า

แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆเพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ

วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่

ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร 

จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตามหลัก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนด

ไว 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง

ปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓ . กา รประ เมิ นผลกา ร นํ า

แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิค

ตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆที่ดําเนินการในพื้นที่

นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่

หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มี

สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค

หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ

งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ

หนวยงาน 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง

คุณภาพ (Quantitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและยุทธศาสตร

การพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา

ทองถิ่นโดยใช   SWOT Analysis Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข ปญหา

ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี

ได 

๕.โครงการพัฒนา (ตอ) 

๕ .๑  ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง ชื่ อ

โครงการ 

 

 

 

๕ .๒  กํ า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค

สอดคลองกับโครงการ 

 

 

๕ .๓ เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู

การต้ังงบประมาณไดถูกตอง 

 

 

 

๕.๔ โครงการมีความสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตร ๒๐ ป 

 

 

 

๕ .๕ เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

ควรประกอบดวยขอมูลนี ้

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเร่ือง

ใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล

วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง

ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 

กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา

โครงการนี้จะทําที่ไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร ใครคือ

กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปามีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร

คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการ

แขงขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ

เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง

การพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย

อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๕ (๕) ยึดหลักการนําไปสูการปฏบิัติใหเกิดผล

สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว

ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุด

พนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย

และการปฏิรูประบบเพือ่สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความ

เหล่ือมลํ้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

(๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมีความสอดคลอง

กับ Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 

Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมทํานอย

ไดมากเชน (๑) เปล่ียนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

(๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการ

ขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจาก

การเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่

เติมเต็มดวยวิทยาการความคิดสรางสรรคนวัตกรรมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเชนดาน

เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๕.โครงการพัฒนา (ตอ) 

๕.๗ โครงการสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกาํหนดขึ้น เพือ่ขบัเคล่ือนการพัฒนาทองถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใด

สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน

โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได

กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

 

(๕) 
 

๕.๘ โครงการแกไขปญหา

ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร

เสริมสรางใหประเทศชาติ 

มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต

หลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพยีงที่ประชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได

เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืนซ่ึงมีลักษณะที่

จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวย

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

(๕) 
 

๕.๙ งบประมาณ มีความ

สอดคล องกั บ เป าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการใน

การจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี

ประสิทธิภาพ (Eficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness ๔) 

ความเหล่ือมลํ้าในการพัฒนาทองถิ่นนําไปสูความยุติธรรม (Equity) ๕) 

ความโปรงใส (Transparency) 

 

(๕) 
 

๕.๑๐ มีการประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลักวิธีการ

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ

ถูกตองตามหลักวิชาการทางชางหลักของราคากลางราคากลางทองถิ่น

มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

 

(๕) 
 

๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด  

(KPI) และ สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ีคาด

วาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) | 

ที่  ส ามารถวั ด ได  (measurable)  ใช บอกประ สิทธิ ผ ล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล

ของวัตถุประสงคที่เกิดขึ้นส่ิงที่ไดรับ (การคาดการณคาดวาจะไดรับ) 

 

(๕) 
 

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนส่ิงที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้น

จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซ่ึงการเขียน

วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจงในการดําเนนิงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล

ระดับของความสําเร็จได (๓) ระบุส่ิงที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผล

สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

 

(๕) 
 

รวมคะแนน                                ๑๐๐  
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๗. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใชรูปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง 

จาก   ๗.๑ ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(๑) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  

(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนหรือ Scorecard Model 

ของ  

Kaplan & Norton  

(๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) 

(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผลหรือ Logical Model  

Measurement System  

(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance (PPMS) ระบบการวัด 

กระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  

(๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem- 

solving Method 

(๗) ) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)  

(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  

(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 

(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  

(๑๑) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ  

(๑)-(๑๐)  หรือเปนแบบผสมก็ได 

    ๗.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆ คืออะไรคาใชจาย (Cost) เวลา 

(Time) เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม  

   ๗.๓ ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร  

   ๗.๔ วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs) 

   ๗.๕ ผลกระทบ (Impact) 
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ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตอง

ผานกระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 3.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได   
2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน   
2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน 
3.  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   


	
	ผ.02 ย.2 แผนสร้างเข้มแข็ง
	ผ.02 ย.2 แผนโยธา
	ผ.02 ย.3 แผนสาสุข
	ผ.02 ย.3 แผนเกษตร
	ผ.02 ย.4 แผนบริหาร
	ผ.02 ย.4 แผนศึกษา
	ผ.02 ย.4 แผนศาสนา 
	ผ.02 ย.4 แผนโยธา
	ผ.02 ย.5 แผนรักษา 
	ผ.02 ย.5 แผนสาสุข
	ผ.02 ย.5 แผนเข้มแข็ง
	ผ.02 ย.5 แผนเคหะชุมชน
	ผ.02 ย.5 แผนงบกลาง
	ผ.02 ย.6 แผนทั่วไป
	ผ.02 ย.6 แผนโยธา
	ผ.02-1 ย.6 โยธา
	ผ.02-1 ย.4 วัฒนธรรม
	ผ.02-1 ย.4 แผนโยธา 
	ผ.02-1 ย.3 เกษตร
	แบบ ผ.03
	ผ.02 ย.1 แผนศึกษา

	ส่วนที่
	แบบผ.01
	แบบผ.01-1
	ผ.02 ย.1 แผนบริหาร
	ผ.02 ย.1 แผนรักษา
	ผ.02 ย.1 แผนศึกษา
	ผ.02 ย.2 แผนสร้างเข้มแข็ง
	ผ.02 ย.2 แผนโยธา
	ผ.02 ย.3 แผนสาสุข
	ผ.02 ย.3 แผนเกษตร
	ผ.02 ย.3 แผนเคหะและชุมชน
	ผ.02 ย.4 แผนบริหาร
	ผ.02 ย.4 แผนศึกษา
	ผ.02 ย.4 แผนศาสนา 
	ผ.02 ย.4 แผนโยธา
	ผ.02 ย.5 แผนรักษา 
	ผ.02 ย.5 แผนสาสุข
	ผ.02 ย.5 แผนเข้มแข็ง
	ผ.02 ย.5 แผนงบกลาง
	ผ.02 ย.5 แผนเคหะชุมชน
	ผ.02 ย.6 แผนทั่วไป
	ผ.02 ย.6 แผนโยธา
	ผ.02-1 ย.3 เกษตร
	ผ.02-1 ย.4 วัฒนธรรม
	ผ.02-1 ย.4 แผนโยธา 
	ผ.02-1 ย.5 แผนรักษา 
	ผ.02-1 ย.6 โยธา
	แบบ ผ.03


