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บทนํา 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนด วิสัยทัศน 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทํา
ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องเปนแผนกาวหนา  และใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
     1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
           แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลัก
คิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม  ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค   
เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด นอกจากนั้นแผนพัฒนาทองถ่ิน ใชการ
วางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรม จาก   
แผนพัฒนาทองถ่ินในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  มาจัดทํางบประมาณ เพ่ือใหกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
    
  แผนพัฒนาทองถ่ิน มีลักษณะกวางๆ ดังตอไปนี ้
   1. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และวัตถุประสงคท่ีชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
   2. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
   3. เปนเอกสารท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรกับงบประมาณรายจาย
ประจําป 
 
  2.  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงฝน พ.ศ. 2566-2570             
มีดังตอไปนี้ 
   1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
   2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคการ 
   3) ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายท่ีปรารถนา 
   4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอนเพราะการวางแผน 
   5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน 
  3.  ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566-2570  มีดังตอไปนี้ 
   1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา 
และประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือ
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นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆ และ
นําขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   รวบรวมแนวทางและ
ขอมูล นํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
   3.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน 
   4.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินและประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

 
  4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

                การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
พิจารณาอยางรอบคอบ ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยง
และสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนด
แนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด 
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๓ 

                            แผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงฝน (พ.ศ. 2566 – 2570)  
       _____________________________________________________________________________ 

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงฝน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
อําเภอทุงฝน จังหวัดอดุรธานี 
.................................................. 

สวนท่ี ๑  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
๑.ดานกายภาพ 
 ๑.๑ ท่ีตั้ง 
  เทศบาลตําบลทุงฝน ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทุงฝน และตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด
อุดรธานี หางจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ ๑๓  ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๘,๑๒๕ ไร โดย 

ทิศเหนือ  ติดตอกับบานทาชวง หมูท่ี ๖  เขตองคการบริหารสวนตําบลกุดคา อําเภอทุงฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

  ตั้งแตหลักเขตท่ี ๑ ซ่ึงต้ังในแนวเสนต้ังฉากกับศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๓๑๘    
แยกจากทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ (ทุงใหญ-ทุงฝน) ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตรงจุดท่ีตั้งหางจากศูนยกลางท่ีถนน
ไปบานโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๘ แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๓ ไปทางทิศตะวันตก 
ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร 

  จากหลักเขตท่ี ๑ เปนเสนขนานกับศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๓๑๘  แยกทางหลวง
หมายเลข ๒๐๙๖ (ทุงใหญ-ทุงฝน) ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานถนนไปบานโพธิ์       
ถึงหลักเขตท่ี ๒ ซ่ึงตั้งอยูริมหวยโคน  ฝงตะวันตก 

  จากหลักเขตท่ี ๒ เปนเสนเลียบหวยโคน ฝงตะวันตกและฝงเหนือติดกับถนนไปบานทาชวงทาง
ทิศตะวันออก 

  ทิศตะวันออก   ติดตอกับ เทศบาลตําบลบงใต  ตําบลบงใต  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัด
สกลนคร 

  ตั้งแตหลักเขตท่ี ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานหวยโคน ถึงหลักเขตท่ี ๔ ซ่ึงตั้งอยูบนแนว
เสนแบงเขตระหวางอําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี กับอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในแนวเสนตั้งฉากกับ
ศูนยกลางถนนไปบานเชียงตรงจุดท่ีอยูหางจากจุดศูนยกลางท่ีถนนเขาวัดทุงสวาง บรรจบกับถนนไปบานเชียง ตาม
แนวถนนไปบานเชียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

  จากหลักเขตท่ี ๔ เปนเสนเลียบแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี กับอําเภอ
สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  บรรจบกับแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอทุงฝนกับอําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธาน ี

  ทิศใต  ติดตอกับ  เทศบาลตําบลบานเชียง  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

  จากหลักเขตท่ี ๕    เปนเสนเลียบแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอทุงฝนกับอําเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี   ถึงหลักเขตท่ี ๖  ซ่ึงตั้งอยูริมถนนไปบานเชียงทางทิศตะวันออก 

  ทิศตะวันตก   ติดตอกับ เทศบาลตําบลทุงใหญ  ตําบลทุงใหญ  อําเภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธาน ี

  จากหลักเขตท่ี ๖ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานถนนไปบานเชียง ถึงหลักเขต 
ท่ี ๗ ซ่ึงตั้งอยูริมถนนไปบานโพนสูง ฟากใต ตรงจุดท่ีอยูหางจากศูนยกลางถนนไปท่ีวาการอําเภอทุงฝนบรรจบกับ
ถนนไปบานโพนสูง ตามแนวถนนไปบานโพนสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง ๓๐๐ เมตร 
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  จากหลักเขตท่ี ๗ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานถนนไปบานโพนสูงถึงหลักเขต
ท่ี ๘ ซ่ึงต้ังอยูริมหวยโคนฝงตะวันออก ตรงจุดท่ีอยูในแนวเสนขนานกับศูนยกลางทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๘    
แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ (ทุงใหญ-ทุงฝน) ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 

  จากหลักเขตท่ี ๘   เปนเสนขนานกับศูนยกลางทางหลวงหมายเลข  ๒๓๑๘  แยกทางหลวง
หมายเลข  ๒๐๙๖  (ทุงใหญ -ทุงฝน) ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานหวยโคน          
ถึงหลักเขตท่ี ๙ ซ่ึงตั้งอยูในแนวเสนตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๙๖  (ทุงใหญ -ทุงฝน) ตรงจุดท่ีอยู
หางจากศูนยกลางบานโพธิ์ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ (ทุงใหญ-ทุงฝน) ตามแนวทางหลวงจังหวัด
หมายเลข ๒๓๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ (ทุงใหญ-ทุงฝน) ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร 

  จากหลักเขตท่ี ๙ เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ผานทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๓๑๘ แยก   
ทางหลวง ๒๐๙๖ (ทุงใหญ-ทุงฝน) บรรจบกับหลักเขตท่ี ๑  

แผนท่ี ท่ีตั้งเทศบาลตําบลทุงฝน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

ท่ีมา : กองชาง สํานักงานเทศบาลตําบลทุงฝน 

https://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตําบลทุงฝนมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงเล็กนอย   

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ เปนแบบมรสุมเขตรอน   มี  ๓  ฤดู  คือ 
  -  ฤดูรอน        เริ่มตั้งแตเดือน    มีนาคม – พฤษภาคม 
  -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือน            มิถุนายน  -  ตุลาคม 
  -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือน          พฤศจกิายน  -  กุมภาพันธ 

 ๑.๔  ลักษณะของดิน สภาพพ้ืนดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา   

 ๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 
     ๑. ลําน้ํา, ลําหวย  5 สาย ไดแก 
          -   หวยวังหม่ืน 
          -   หวยโคน 
          -   หวยลึก 
          -   หวยบอ 
 -   หวยสงคราม 
     ๒. บึง , หนอง  และอ่ืน ๆ ไดแก 
          -   หนองแลง 

 

๒. ดานการเมืองการปกครอง 

     ๒.๑ เขตการปกครอง  
          หมูบานท่ีอยูในเขตของเทศบาลตําบลทุงฝน มีจํานวน ๘ หมูบาน ประกอบดวย   

หมูท่ี     ๑ บานทุงฝน   
หมูท่ี     ๒ บานโนนสะอาด   
หมูท่ี     ๓ บานธาตุนอย   
หมูท่ี     ๔ บานกอสําราญ 
หมูท่ี     ๘ บานทุงฝน 
หมูท่ี     ๙ บานโนนสะอาด  
หมูท่ี     ๑๑ บานทุงฝน  
หมูท่ี     ๑๒ บานทุงพัฒนา 

     ๒.๒ การเลือกตั้ง 
          เทศบาลตําบลทุงฝน แบงเขตเลือกตั้งออกเปน 2 เขต ตามสัดสวนจํานวนประชากรท่ีใกลเคียงกัน ไดแก  
 

เขต 1  เขต 2 
1) ทะเบียนบานกลาง   1) หมู 1 บานทุงฝน   
2) หมู 2 บานโนนสะอาด   2) หมู 4 บานกอสําราญ   
3) หมู 3 บานธาตุนอย   3) หมู 8 บานทุงฝน 
4) หมู 11 บานทุงฝน   4) หมู 9 บานโนนสะอาด   
5) หมู 12 บานทุงพัฒนา    
จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 2,857 คน จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 2,813 คน 
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ป ข้ึนไป) มีท้ังสิ้น 5,670 คน แบงเปน เพศชาย 2,651 คน เพศหญิง 
3,019 คน   
*** ขอมูลจากสํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลทุงฝน : 30 กันยายน 2564 
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๓. ประชากร 
     ๓.๑ ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง ๓ ป และการคาดการณในอนาคต) 

ป ชาย หญิง รวม 
*๒๕64 ๓,๔36 ๓,๗32 ๗,168 
๒๕63 ๓,๕๐๙ ๓,๘๐๐ ๗,๓๐๙ 
๒๕62 ๓,๕๓๙ ๓,๘๐๔ ๗,๓๔๓ 
2561 3,489 3,786 7,275 

 
จากขอมูลบนตารางสามารถแสดงเปนกราฟได ดังนี้ 
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จากขอมูลจํานวนประชากร จะเห็นไดวา ในชวง ๓ ปท่ีผานมาถึงปจจุบัน จํานวนประชากรในเขตเทศบาล
ตําบลทุงฝน มีจํานวนเพ่ิมข้ึนและลดลงในอัตราท่ีต่ํา ทําใหในอนาคตมีแนวโนมท่ีจํานวนประชากรเทศบาลตําบลทุง
ฝนในชวงป พ.ศ. 2566-2570 จะมีจํานวนประชากรอยูในชวง 7,100 – 7,500 คน โดยทุกปจํานวนประชากร
หญิงจะมีมากกวาจํานวนประชากรชายประมาณ 200-300 คน 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงจํานวนประชากรยอนหลงั 3 ป  ของเทศบาลตําบลทุงฝน 
* ท่ีมา : สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลทุงฝน  30 กันยายน 2564 
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     ๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร  
  

ชวงอายุ (ป) จํานวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

๐-๑0 373 377 750 
๑1-๒๐ 475 433 908 
๒๑-๓๐ 534 535 1,069 
๓๑-๔๐ 492 469 961 
๔๑-๕๐ 530 653 1,183 
๕๑-๖๐ 506 574 1,080 

๖๑-๑๐๐ 523 691 1,214 
รวม ๓,๔๗๗ ๓,๗๘๑ 7,165 
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   จากกราฟแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุของเทศบาลตําบลทุงฝน จะเห็นไดวาจํานวนประชากรท่ีมาก
ท่ีสุดจะอยูในวัยเกษียณ (60 ปข้ึนไป) นอยท่ีสุดคือประชากรชวงวัยแรกเกิด - 10 ป แสดงถึงการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุของเทศบาลตําบลทุงฝน และเม่ือวิเคราะหถึงจํานวนประชากรชายเทียบกับหญิง จะพบวาในชวงแรกเกิด 
– 40 ป พบวาจํานวนประชากรมีความแตกตางกันนอย แตเม่ืออายุ 41 ปข้ึนไป จํานวนประชากรหญิงจะมากกวา
ชายอยางมีนัยสําคัญ หรืออาจกลาวไดวา ผูหญิงจะมีอายุเฉลี่ยยืนยาวมากกวาผูชาย ดังนั้น จากขอมูลจํานวน
ประชากรท่ีปรากฏนี้ จะเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหารเทศบาลตําบลทุงฝน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือ
ตอบสนองประชากรในแตละกลุมใหมีความเหมาะสมตอไป 
 
 
 
 

กราฟแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุ 
* ท่ีมา : สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลทุงฝน  30 กันยายน 2564 

 

จากขอมูลบนตารางสามารถแสดงเปนกราฟได ดังนี้ 
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ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลทุงฝนจําแนกตามหมูบาน 
ลําดับ

ท่ี 
หมูท่ี/หมูบาน จํานวนครัวเรือน 

จํานวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

ม.๑/ทุงฝน 
ม.๒/โนนสะอาด 
ม.๓/ธาตุนอย 
ม.๔/กอสําราญ 

ม.๘/ทุงฝน 
ม.๙/ โนนสะอาด 

ม.๑๑/ทุงฝน 
ม.๑๒/ทุงพัฒนา 

๓50 
246 
200 
๑37 
๓65 
๓๐9 
406 
๑89 

509 
๔54 
382 
270 
521 
584 
453 
263 

606 
๔75 
368 
277 
666 
598 
464 
278 

๑,๑15 
๙29 
๗๕0 
547 

๑,187 
๑,182 
917 
541 

 
รวม ๒,202 3,436 3,732 7,168 

ท่ีมา  :  ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร  เทศบาลตําบลทุงฝน 
ขอมูล  ณ  วันท่ี  30 กันยายน 2564 
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 จากขอมูลขางตน พบวา ความหนาแนนของประชากรเทศบาลตําบลทุงฝนมากท่ีสุดจะอยูท่ีหมู 8 บานทุง
ฝน ลําดับถัดมาคือ หมู 9 บานโนนสะอาด และหมู 1 บานทุงฝน ตามลําดับ ขณะท่ีหมู 12 บานทุงพัฒนา มีความ
หนาแนนของจํานวนประชากรนอยท่ีสุด ลําดับถัดมาคือ หมู 4 บานกอสําราญ และหมู 3 บานธาตุนอย ตามลําดับ 
เม่ือวิเคราะหในประเด็นจํานวนครัวเรือนเทียบกับจํานวนประชากร พบวา หมู 11 บานทุงฝน มีจํานวนครัวเรือน
มากท่ีสุด และมีสัดสวนความตางของจํานวนประชากรเทียบกับจํานวนครัวเรือนนอยท่ีสุด แสดงถึงการเปนพ้ืนท่ี

จากขอมูลบนตารางสามารถแสดงเปนกราฟได ดังนี้ 
 

กราฟแสดงจํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรจําแนกตามหมูบาน 
* ท่ีมา : สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลทุงฝน  30 กันยายน 2564 
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สังคมเมืองมากท่ีสุดเม่ือเปรียบหมูบานอ่ืน ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร
เทศบาลตําบลทุงฝนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงฝน พ.ศ. 2566 – 2570 ตอไป 

๔. สภาพทางสังคม 
     ๔.๑ การศึกษา  
          สถานศึกษาท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน มีดังนี้ 

1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุง (เทศบาลดําเนินการเอง) นักเรียนอายุ ๓-๕ ป 
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด (เทศบาลดําเนินการเอง) นักเรียนอายุ ๓-๕ ป 
3) โรงเรียนอนุบาลทุงฝน นักเรียนอายุ ๕-๑๒ ป 
4) โรงเรียนบานธาตุนอย-กอสําราญ ๕-๑๒ ป 
5) โรงเรียนบานโนนสะอาด ๕-๑๒ ป 
6) โรงเรียนทุงฝนวิทยาคาร นักเรียนอายุ ๑๓-๑๘ ป 
7) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑ แหง 

     ๔.๒ สาธารณสุข 
          ขอมูลดานสาธารณสุข การใหบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลมีสถานท่ีใหบริการ  ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลทุงฝน   สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี    1 แหง 
2. ศูนยบริการสาธารณสุข       -  แหง 
3. คลินิกเอกชน                  2 แหง 
4. บุคลากรทางการแพทย  ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานพยาบาลทุกแหง  ทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ี  ดังนี้ 

แพทย    จํานวน 5 คน 
ทันตแพทย   จํานวน 3 คน 
พยาบาล   จํานวน 32 คน 
เภสัชกร    จํานวน 3 คน 
นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน 4 คน 
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 คน 
เจาพนักงานเภสัชชุมชน  จํานวน 1 คน 
เจาพนักงานทันตภิบาล  จํานวน 2 คน 
ผูชวยทันตแพทย   จํานวน  3 คน 
เจาพนักงานการเงิน  จํานวน  3 คน 
อ่ืนๆ เชน อสม. เปนตน  จํานวน 178 คน 
  รวม  จํานวน 235 คน 

5. ผูเขารับการรักษาในสถานพยาบาลจํานวน :  ป   2564   โรงพยาบาลทุงฝน  มีผูเขารับ
การรักษาพยาบาล  แยกรายละเอียดดังนี้ 

ผูปวยใน    จํานวน 940  คน 
ผูปวยนอก   จํานวน 14,502 คน 

6. สาเหตุการเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหงใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาล  มีดังนี้ 

-อุบัติเหตุ  จํานวน 684 ราย/ป  คิดเปนงบประมาณในการ
รักษา ท้ังสิ้น                    จํานวน 700,065 บาท 
-สาเหตุอ่ืนๆ จํานวน 14,502 ราย/ป  คิดเปนงบประมาณในการรักษา 
  ท้ังสิ้น      จํานวน 23,964,627 บาท 
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7. ประเภทการเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข
ทุกแหง  5  อันดับแรก  คือ 

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

 
     ๔.๓ อาชญากรรม 
     

ประเภท ป 2563 (ครัง้) ป 2564 (ครัง้) 
คดีประทุษรายตอรางกายและเพศ (ขมขืน) 4 3 
คดีประทุษรายตอทรัพยสิน - - 
คดีรัฐเปนผูเสียหาย 40 24 
*** สถานตีํารวจภูธรทุงฝน 30 มิถุนายน 2564 
 
     ๔.๔ ยาเสพติด 

ประเภท ป 2563 (ครัง้) ป 2564 (ครัง้) 
คดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 144 112 
*** สถานีตํารวจภูธรทุงฝน  30 มิถุนายน  2564 
 
     ๔.๕ การสังคมสงเคราะห 
          เทศบาลตําบลทุงฝน มีหนวยงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการสังคมสงเคราะหคือ กองสวัสดิการสังคม          
มีหนาท่ีหลัก คือ การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวยเอดส เด็กแรกเกิด เปนตน รวมถึงการจัด
ฝกอบรมศึกษาดูงานดานการสงเสริมอาชีพตางๆ และในบางโอกาสก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัดอุดรธานีในการใหความชวยเหลือผูยากไรภายในเขตเทศบาลตําบลทุงฝนดวย 
 

๕. ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 
     ๕.๑ การคมนาคมขนสง 
 โครงการระบบคมนาคมและขนสง  ไดกําหนดใหถนนตางๆ มีเขตทางกวางเพียงพอท่ีจะทําการวางทอ
ระบายน้ําได ดังนั้น ในการพัฒนาระบบถนนในชุมชน  สิ่งท่ีควรทําควบคูกันไปก็คือ การจัดใหมีแนวทอระบายน้ํา
ตลอดสองฝงถนน ซ่ึงในรายละเอียดของพ้ืนท่ี เชน ระดับความลาดเอียงของถนนทิศทางการไหลของน้ํา ขนาดของ
ทอระบายน้ํา ทางเทศบาลตําบลทุงฝนสามารถขอความรวมมือจากสํานักงานโยธาธิการจังหวัดในการออกแบบ 
โดยใชเขตทางของถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาลได 

  ขอมูลถนนในเขตเทศบาล  มีดังนี้.- 
       -   ถนนลาดยาง    จํานวน     12     สาย  ยาวรวม       14,917.40   เมตร 
       -   ถนน คสล.       จํานวน    ๙8     สาย  ยาวรวม      32,779.17       เมตร 
       -   ถนนลูกรัง       จํานวน     8      สาย   ยาวรวม        1,234.47       เมตร 

รวม  118  สายทาง ระยะทางรวมท้ังสิ้น  48,931.04 เมตร 

*** กองชาง สํานักงานเทศบาลตําบลทุงฝน 12 ตุลาคม 2564 
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๕.๒   การประปา 
การประปาในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค  หนวย

บริการทุงฝน  สํานักงานประปาบานดุง เขต ๗  โดยใชแหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาและแหลงน้ําดิบสํารองจาก
บอบาดาล  ปริมาณน้ําท่ีผลิตได จํานวน ๓๐๐ ลบ.ม. / วัน  การประปาระดับอําเภอ / ตําบล / หมูบาน มีดังนี้.- 
 -  การประปาสวนภูมิภาค      จํานวน    ๑    แหง 
 -  การประปาหมูบาน           จํานวน    ๔   แหง 
 
 ๕.๓   ไฟฟา 
  เทศบาลตําบลทุงฝน มีหนวยบริการผูใชไฟฟา สังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด ๑ แหง ไดแก      
หนวยบริการผูใชไฟฟาอําเภอทุงฝน  ท่ีผานมาเทศบาลทุงฝนไดทําการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาและขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะเปนประจําทุกป  ทําใหปจจุบันนี้มีจํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา คิดเปนรอยละ  ๑๐๐  มีไฟฟา
สาธารณะตามจุดอันตรายตางๆ ทุกหมูบาน และมีแนวโนมท่ีจะขยายไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลตําบลทุงฝน   

 ๕.4 ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง 

ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสงของเทศบาลตําบลทุงฝนเปนระบบการขนสงทางบก สินคาทาง
การเกษตรจะใชรถบรรทุกซ่ึงมีท้ังการใชบริการรถรับจางและการขนสงดวยตนเอง ขณะท่ีการขนสงสินคาอ่ืน
ปจจุบันมีการใชบริการบริษัทขนสงท้ังรัฐวิสาหกิจไดแก บริษัท ไปรษณียไทย และเอกชน เชน เคอรี่ เอ็กซเพรส 
(Kerry Express) เจแอนดที เอ็กซเพรส (J&T Express) แฟลช เอ็กซเพรส (Flash Express) อัลฟา ฟาสต (Alpha 
Fast) นินจา แวน (Ninja Van) ฯลฯ  
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 
     ๖.๑ การเกษตร  
          เทศบาลตําบลทุงฝนมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรประมาณ 5,150 ไร ครอบครัวเกษตรกร จํานวน 1,533

ครัวเรือน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําไร (ออย,มันสําปะหลัง,ขาวโพด) ทําสวนยางพารา 

ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส และพืชผัก เชน ถ่ัวฝกยาว พริก มะละกอ ฯลฯ 

     ๖.๒ การประมง 
          เนื่องจากพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลทุงฝน ไมมีอาณาเขตติดตอกับทะเล จึงมีการทําประมงน้ําจืดไดเพียง
ประเภทเดียว และสวนมากเปนการประมงเพ่ือยังชีพเทานั้น เชน การเลี้ยงปลาในสระน้ําตามไรนา การจับสัตวน้ํา
ตามหวย หนอง ลําน้ําตางๆ เปนตน 

     ๖.๓ การปศุสัตว 
          การปศุสัตวในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน สวนมากจะใชประโยชนในทางเศรษฐกิจ (เลี้ยงเพ่ือจําหนาย) 
มากกวานํามาใชแรงงาน หรือประโยชนดานอ่ืนๆ ไดแก โค กระบือ สุกร เปด ไก หาน เปนตน  

     ๖.๔ การบริการ 
          สถานบริการในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน มีดังนี้  

- ธนาคาร จํานวน 1 แหง (ธ.ก.ส.) 
- สถานบริการน้ํามันขนาดใหญ จํานวน ๒ แหง 
- สถานบริการน้ํามันขนาดเล็ก (ปมหลอด) จํานวน ๖ แหง 
- รานเสริมสวย/ตัดแตงผม จํานวน ๖ แหง 
- รานถายเอกสาร จํานวน  3  แหง 
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- รานตัดเย็บเสื้อผา จํานวน ๒ แหง 
- รานซอมรถ/รานอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๕ แหง 
- สถานท่ีจําหนายอาหารตาม พรบ. สาธารณสุข จํานวน ๖ แหง 

ท่ีมา  :  งานจัดเก็บและพัฒนารายได  กองคลัง  เทศบาลตําบลทุงฝน 
ขอมูล  ณ  วันท่ี   30 กันยายน 2564 

          ๖.๕ การทองเท่ียว 
               เทศบาลตําบลทุงฝน มีแหลงน้ําขนาดใหญ คือ สวนสาธารณะหนองแลง  ท่ีสามารถจะพัฒนาใหเปน
แหลงทองเท่ียวภายในเขตเทศบาลได และมีพระพุทธรูปโบราณท่ีจะสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตรได  คือ  หลวงพอทองคํา วัดโพธิ์ศรีทุง  

          ๖.๖ อุตสาหกรรม 
               มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาตดําเนินการและประกอบการคือ โรงงานทําอิฐบล็อกจํานวน ๓ 
แหง  มีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ภายในครัวเรือน ไดแก โรงผลิตน้ําดื่ม จํานวน ๖ แหง และมีโรงสีขาวขนาดเล็ก
ภายในชุมชนเขตเทศบาล จํานวน  ๓  แหง  

          ๖.๗ การพาณิชและกลุมอาชีพ 
               ๖.๗.๑ การพาณิชย ไดแก  
                    ๑) รานคาท่ัวไป รานสะดวกซ้ือ จํานวน ๕๗ แหง  
                    ๒) ตลาดสด จํานวน ๑ แหง 

          3) โชวรูมจําหนายรถจักยานยนต 2 แหง 
               ๖.๗.๒ กลุมอาชีพ ไดแก 
                    ๑) กลุมจักสานบานโนนสะอาด หมู ๙ 
                    ๒) กลุมทอผาพ้ืนเมือง บานทุงฝน หมู ๘ 
                    ๓) กลุมประดิษฐดอกไมจันทน บานทุงพัฒนา หมู ๑๒ 
                    ๔) กลุมทอผาขาวมา บานทุงฝน หมู ๑ 

          ๖.๘ แรงงาน 
               แรงงานในเทศบาลตําบลทุงฝนสวนใหญ เปนแรงงานดานเกษตรกรรม รองลงมาคือแรงงานใน
อุตสาหกรรมตางๆ เชน อิฐบล็อก โรงงานน้ําดื่ม โรงงานผลิตวัสดุกอสราง แรงงานในการพาณิชยตางๆ เชน ราน
สะดวกซ้ือ รานอาหาร บริษัทสินเชื่อ รานซอมรถ รานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน ท้ังนี้ แรงงานบางสวนก็มีการ
โยกยายไปทํางานในจังหวัดอ่ืนๆ และบางสวนไปทํางานในตางประเทศ เชน อิสราเอล เกาหลีใต สิงคโปร ไตหวัน 
เปนตน ซ่ึงสรางรายไดใหกับแรงงานกลุมดังกลาวไดเปนอยางดี 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     ๗.๑ การนับถือศาสนา 
          ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ อิสลาม และอ่ืนๆ ตามลําดับ 
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     ๗.๒ ประเพณีและงานประจําป ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนประจําทุกป ดังนี้   

วัน/เดือน วันสําคัญและความสําคัญ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 

 
 
๑ มกราคม 

•  วันข้ึนปใหม 
-  เปนการเร่ิมตนศักราชใหมตาม 
แบบตะวันตก และประ เพณีที่
ปฏิบัติตามกันมา 
     

•  จัดพิธีทําบุญตักบาตร 
• บายศรีสูขวัญ ผูกขอตอแขน 
    เพื่อรับสิ่งใหม ๆ  
•  เฉลิมฉลองตามอัธยาศัย 
•  ขอพรจากญาติผูใหญที่ตนเคารพ 

 
 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน 
๓ 

•  วันมาฆบูชา 
-  เปนวันที่พระพุทธเจาประกาศ
โอวาทปาฏิโมกข 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  ปฏิบัติธรรม  รักษาศีล  ฟง 
พระเทศนเพื่อเปนพุทธบูชา 

 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
เดือน ๔ 

•  บุญเดือนสี่ หรือบุญมหาชาติ 
-   เปนประเพณีทําบุญของคนไทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  มีมหรสพตลอดคืนเพื่อเฉลิมฉลอง 
•  ถวายเคร่ืองไทยทานที่วัดและฟง
เทศน  เก่ียวกับพระเวสสันดรชาดก 

 
 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
 
๑๓-๑๕ เมษายน 

•  เทศกาลสงกรานต 
 -  เปนเทศกาลข้ึนปใหมของคน
ไทย 
• วันผูสูงอายุและวันครอบครัว 
-ประเพณกีอเจดียทราย 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  สรงน้ําพระสงฆ 
•  รดน้ําขอพรจากผูสูงอายุหรือญาติ
ผูใหญที่เคารพนับถือ 
•  จัดการประกวดเจดียทราย  

ทุกหมูบาน/ชุมชน 
และ ๑๒ เมษายน 
ของทุกป ณ  
หอประชุมเทศบาล
ตําบลทุงฝน 

 
 
เดือน ๖ ของทุกป 

•  บุญบั้งไฟ  
-  เปนประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อจุด
บูชาพระยาแถนเพื่อใหฝนตกตาม
ฤดูกาล 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  แหบั้งไฟรอบหมูบาน  มีขบวนฟอน
รํา  และการละเลนตาง ๆ 
•  ประกวดการประดับตกแตงบั้งไฟที่
สวยงาม  ขบวนแหตาง ๆ 

ทุกหมูบาน/ชุมชน 
และข้ึน ๑๕ คํ่า 
เดือน ๗  

 
 
ข้ึน  ๑๕ คํ่า เดือน 
๖ 

•  วันวิสาขบูชา 
-  เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ 
ตรัสรูและปรินิพพาน ที่ เวียนมา
ตรงกันแตตางปอยางนาอัศจรรย 
- เ ป น วั น สํ า คั ญ ข อ ง โ ล ก ที่
สหประชาชาติรับรอง 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  ปฏิบัติธรรม  รักษาศีล  ฟงพระ
เทศเพื่อเปนพุทธบูชา 
•  เวียนเทยีน 

 
 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 
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วัน/เดือน วันสําคัญและความสําคัญ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 

 
ข้ึน ๑๕  เดือน ๘ 

•  วันอาสาฬหบูชา 
    -  เปนวันที่พระพุทธเจาแสดง
ปฐมเทศนาและมีพระสงฆเกิดข้ึน
คร้ังแรก 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  ปฏิบัติธรรม  รักษาศีล  ฟงพระ
เทศเพื่อเปนพุทธบูชา 
•  เวียนเทยีน 

 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
 
แรม ๑ คํ่า เดือน 
๘ 

•  วันเขาพรรษา 
-  เปนวันที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต
ใหพระสงฆจําพรรษา  ณ 
วัดแหงเดียวตลอด ๓ เดือน และ
เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย 

•  ทําบุญตักบาตร 
• ถวายผาอาบน้ําฝนแดพระสงฆ  
•  รวมประเพณีแหเทียนพรรษา 
•  อธิฐานจิตงดเหลาเขาพรรษา 

 
 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
 
ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน 
๑๐ 

•  บุญขาวสาก 
-  ประเพณีการถวายขาวกระยา
สารทตามประเพณีของประชาชน
ภาคตะวันเฉียงเหนือ และเปนการ
แสดงถึงความกตัญูกตเวทีตอ
บรรพบุรุษที่ลวงลับไป 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  ถวายขาวกระยาสารทแดพระสงฆ 
•  อุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับไป 

 
 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
 
ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน 
๑๑ 

•  วันออกพรรษา 
   -  เปนวันที่พระพุทธเจาอนุญาต
ใหพระสงฆที่ จํ าพรรษาครบ ๓ 
เดือนทําพิธีปวารณาหรือการกลาว
ตักเตือนกันดวยจิตเมตตา 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  ปฎิบัติธรรม 
• เวียนเทยีน 

 
 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
แรม ๑ คํ่า เดือน 
๑๑ 
ถึง  ข้ึน  ๑๕ คํ่า 
เดือน  ๑๒ 

•  บุญทอดกฐิน 
    -  เปนวันที่พระพุทธเจาอนุญาต
ใหพระสงฆที่อยูจําพรรษาครบ ๓ 
เดือนทําการรับผากฐินที่ทายก 
ทายิกานํามาถวาย 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  เฉลิมฉลององคกฐินที่จะนําไปถวาย
พระที่วัด  มีมหรสพสมโภชน 
องคกฐิน 
 

 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

ข้ึน   ๑๕  เดือน 
๑๒ 

•  วันลอยกระทง 
    -  เปนวันขอขมาตอน้ําหรือพระ
แมคงคา 
    

•  จัดงานลอยกระทง  ประทีป 
โคมไฟ 
•  จัดประกวดกระทงที่ประดบัตกแตง
สวยงามประเภทตาง ๆ 
•  ประกวดนางนพมาศ 
-จัดการแขงขันเรือพาย 

 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
     ๗.๓ ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
 ภูมิปญญาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน  ไดแก เครื่องจักสาน ผาทอ สวนภาษาถ่ินเปนภาษา
อีสาน    
     ๗.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 สวนใหญเปนเครื่องจักรสาน และผาทอจากกลุมอาชีพตาง ๆ  
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๘.ทรัพยากรธรรมชาติ 
     ๘.๑ น้ํา 
          ๑. ลําน้ํา, ลําหวย  5 สาย ไดแก 

          -   หวยวังหม่ืน 
          -   หวยโคน 
          -   หวยลึก 
          -   หวยบอ 
 -   หวยสงคราม 
 ๒. บึง , หนอง  และอ่ืน ๆ ไดแก 
          -   หนองแลง 

     ๘.2 ภูเขา 
          เขตเทศบาลตําบลทุงฝนไมมีพ้ืนท่ีภูเขา  ลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบ 

     ๘.3  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของเทศบาลตําบลทุงฝน 
 เทศบาลตําบลทุงฝน มี “หนองแลง” ซ่ึงมีลักษณะเปนหนองน้ําขนาดใหญเปนทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีสําคัญ ใชประโยชนเปนสถานท่ีทองเท่ียว พักผอน ออกกําลังกาย เพาะพันธุสัตวน้ํา และเปนแหลงรับน้ํา

กอนระบายสูลําหวยชวยในการปองกันอุทกภัยใหกับชาวเทศบาลตําบลทุงฝนอีกดวย 

๙. อ่ืน ๆ (ถามีระบุดวย) 

 รายชื่อวัดในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน 

1. วัดโพธิ์ศรีทุง    บานทุงฝน หมูท่ี 8  
2. วัดทุงสวาง    บานทุงฝน หมูท่ี 1 
3. วัดปาทุงฝน (วัดสุสานไตรลักษณ) บานทุงฝน หมูท่ี 1 
4. วัดสุขสะอาด    บานโนนสะอาด หมูท่ี 2 
5. วัดศรีสงคราม   บานธาตุนอย หมูท่ี 3 
6. วัดสามัคคีธรรม   บานกอสําราญ หมูท่ี 4 
7. วัดทิพยวนาราม   บานทุงพัฒนา  หมูท่ี 12 
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สวนท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

(1) ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

     1. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
1.1 วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจน ประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชน
แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชนชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความม่ันคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความ
เปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคง
ทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก
บุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน 
ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน   มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการ
ดํารงชีวิต  มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมี
ความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถสรางรายไดจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีสามารถสรางการพัฒนา
ตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีมีเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษา การ
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ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอวิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและการบริภาคโภคเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน
และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน
สวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความ
เสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ ประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 
  1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
  4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

  1.2 ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความม่ันคงม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และเปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว ท่ี
จะทําใหประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย ภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม และพัฒนา
กลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ ประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนา ใหเปนคนดี คนเกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพใน
การคิดวิเคราะหสามารถ “รูรับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบ
สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิง ไวขางหลัง 
  การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง 
การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ  
“ประชารัฐ” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการ
เติบโต  บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
  1.2.1 ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติ
ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย    
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เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ต้ังแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัย
พิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความม่ันคงท่ีมี
อยู ในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคมและองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ให
สามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

1.2.2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขง มีเปาหมายพัฒนา           
ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1)   
“ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดน
ทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายรวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืนๆ นํามา
ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหสอดรับกับบริบท เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม 
(2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ ท้ัง
โครงขายระบบคมนาคมขนสงโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต”
ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับ
ปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางพ้ืนฐานรายไดและการ
จางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดี
อยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

1.2.3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีคนเกงและมีคุณภาพโดยคนไทย มี
ความพรอมท้ังกายใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และ
อนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย มี
ทักษะสูงเปนนวัตกรรม นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 

1.2.4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการ
พัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 
มารวมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิด รวมทํา เพ่ือสวนรวมการกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว 
ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปน
ธรรมและท่ัวถึง 

1.2.5 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม 
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เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ไดเขามารวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปน การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 
ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

1.2.6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” โดย
ภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับ
หรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทํางานให มุงผลสมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบ
การทํางานท่ีเปนการนําดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล 
รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกัน
ปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต   ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มี
ความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลด ความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
2.1 ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔) อยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแกปญหาพ้ืนฐานหลายดานท่ีสั่งสมมานานทามกลาง
สถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากข้ึน การแขงขันดานเศรษฐกิจจะเขมขน   
มากข้ึน สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกลชิดกันมากข้ึนเปนสภาพไรพรมแดนการพัฒนาเทคโนโลยีจะมี       
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเปนอยูในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
อยางมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีขอจํากัดของปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรเกือบทุกดานและจะเปนอุปสรรค   
ตอการพัฒนาท่ีชัดเจนข้ึน ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นับเปนจังหวะเวลาท่ีทาทายอยางมากท่ีประเทศ
ไทยตองปรับตัวขนานใหญ โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมใหเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยทามกลางการแขงขันในโลกท่ีรุนแรงข้ึนมากแตประเทศไทยมีขอจํากัดหลายดาน อาทิ 
คุณภาพคนไทยยังต่ํา แรงงานสวนใหญมีปญหาท้ังในเรื่ององคความรู ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาด
คุณภาพและมีความเหลื่อมล้ําสูงท่ีเปนอุปสรรคตอการยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสรางประชากรเขาสู
สังคมสูงวัยสงผลใหขาดแคลนแรงงาน จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงต้ังแตป ๒๕๕๘ และโครงสราง
ประชากรจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมก็รอยหรอเสื่อมโทรม อยางรวดเร็วซ่ึงเปนท้ังตนทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบรายแรงตอ
คุณภาพชีวิตประชาชนในขณะท่ีการบริหารจัดการภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพขาดความโปรงใส และมี
ปญหาคอรัปชั่นเปนวงกวาง จึงสงผลใหการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไมเกิดผลสัมฤทธิ์เต็มท่ีบางภาคสวน
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ของสังคมจึงยังถูกท้ิงอยูขางหลัง ทามกลางปญหาทาทายหลากหลายท่ีเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวดังกลาว ก็เปนท่ีตระหนักรวมกันในทุกภาคสวนวาการจะพัฒนาประเทศไทยไปสูการ
เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในระยะยาวไดนั้น ประเทศตองเรงพัฒนา
ปจจัยพ้ืนฐาน เชิงยุทธศาสตร ในทุกดาน ไดแก การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงตองดําเนินการควบคูกับการเรงยกระดับทักษะฝมือแรงงานกลุมท่ี
กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานและกลุมท่ีอยูในตลาดแรงงานในปจจุบันใหสอดคลองกับสาขาการผลิตและ
บริการ เปาหมายและการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนท่ีสมบูรณ
ในทุกชวงวัยท่ีสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตไดอยางดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทุนมนุษยจากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ 
และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขใหท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี พรอมท้ังตองสงเสริมบทบาท สถาบันทางสังคม
ในการกลอมเกลาสรางคนดี มีวินัย มีคานิยมท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนั้นในชวงเวลาตอ
จากนี้ไปการพัฒนาตองมุงเนนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองตางๆ ใหสูงข้ึน
ภายใตการใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ลักษณะการใชท่ีดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตาม
เกณฑเมืองนาอยู ท่ีเหมาะสมเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหท่ัวถึงและเปนการสราง
ฐานเศรษฐกิจและรายไดจาก พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมมากข้ึน ซ่ึงจะชวยลดความเหลื่อมล้ําภายในสังคมไทยลง   
และในขณะเดียวกันก็เปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันจากการพัฒนาเมืองใหนาอยูเปนพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจใหมท้ังตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก 

นอกจากนั้น ๕ ป ตอจากนี้ไปนับวาเปนชวงจังหวะเวลาสําคัญท่ีประเทศไทยยังจะตอง
ผลักดันใหการคาการลงทุนระหวางประเทศขยายตัวตอเนื่องและเปนแรงขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีสําคัญควบคู
ไปกับการสงเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจําเปนท่ีจะตองทําความตกลงดาน
การคาและการลงทุนและการรวมมือกับมิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาใหขยายวงกวางข้ึนท้ังในรูปของความ
ตกลงทวิภาคี   กรอบพหุภาคีตางๆ ควบคูกับการผลักดันใหความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความ
สมบูรณมากข้ึน รวมท้ังการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการสงเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบ
แนวทางความรวมมือระหวางประเทศในทุกระดับดังกลาวจะเปนประตูแหงโอกาสของประเทศไทยในการใช
จุดเดนในเรื่องท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตรใหเกิดผลเต็มท่ีและสามารถจะพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และการคาท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงใหความสําคัญกับการผลักดันให
ความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหวางประเทศมีความคืบหนาและชัดเจนในระดับ
ปฏิบัติการและในแตละจุดเชื่อมโยงระหวางประเทศ ควบคูกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชิงกายภาพท่ี
ตองเชื่อมโยงเครือขายภายในประเทศและตอเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบานในขณะเดียวกันก็ตองเตรียมความ
พรอมเพ่ือใหประเทศไทยเปนประตูไปสูภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชียแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ ใหความสําคัญอยางยิ่งกับการตอยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสูการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและ
ชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการ
กระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัด และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนท่ีเชื่อมโยงอ่ืน
ภายในประเทศ และนับวาเปนชวงเวลาท่ีประเทศไทยจะตองดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการสรางสังคม
ผูประกอบการและสงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศอยางจริงจังเพ่ือสรางผลตอบแทน
จากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมท้ังเปนการสงเสริมการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาในภูมิภาค โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ในกลุมประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน ความรวมมือระหวางประเทศ
ท่ีจะเปนแนวทางการพัฒนาสําคัญสําหรับประเทศไทยในชวงตอจากนี้ไปเปนความรวมมือทางการคาและ
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การลงทุนทางเศรษฐกิจความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดลอม และความรวมมือดานความ
ม่ันคงในมิติตางๆ ในทุกกรอบความรวมมือท้ังระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกท้ังการผลักดันใหเกิด
การใชประโยชนอยางเต็มท่ีจากกรอบความรวมมือทวิภาคีและ   พหุภาคีท่ีมีอยูแลวในปจจุบันและการทํา
ขอตกลงใหมๆ ในระยะตอไปภายใตแนวคิดการคาเสรีและการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมการใชประโยชนจากกรอบความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวนการพัฒนา
นอกอาเซียน ท้ังนี้ โดยสงเสริมความรวมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกดานใหเปนบทบาทท่ีสรางสรรคของ
ประเทศไทย และการสนับสนุนการแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําใน อนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาค การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมท้ังการนํากฎเกณฑระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลท้ังในดานคุณภาพสินคาและ
บริการ สิทธิแรงงาน ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความม่ันคง ความโปรงใส และอ่ืนๆ มาเปน   แนวปฏิบัติ
และบังคับใชสําหรับประเทศไทย 

ดังนั้น ภายใตเง่ือนขอจํากัดของปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกดาน
ดังกลาวทามกลางแนวโนมโลกท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมกาวหนาอยางรวดเร็ว และประเทศตางๆ กําลัง
เรงพัฒนานวัตกรรมและนํามาใชในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเปนอาวุธสําคัญใน
การตอสูในสนามแขงขันของโลกและการใชในกายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเปนความทาทาย
อยางยิ่งสําหรับประเทศไทยท่ีจะตองเรงพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานทางยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก การลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส ใหเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพการพัฒนาทุนมนุษย และการปฏิรูปให
การบริหารจัดการ   มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงดาน
กฎระเบียบและระบบการบริหารราชการแผนดิน โดยท่ีแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๒ มุงเนนการนําความคิด
สรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมท่ีมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจท้ังในเรื่องกระบวนการ
ผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบการดําเนินธุรกิจและการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผูคนในสังคมท้ังท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนและการพัฒนาตอยอด 
รวมถึงการใชนวัตกรรมสําหรับการพัฒนาสินคาและบริการท้ังในระดับพ้ืนบานจนถึงระดับสูงซ่ึงมีผลตอ
คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของประชาชนใน วงกวาง ดังนั้น การพัฒนาในชวง ๕ ป ตอจากนี้ไปจะเปน
ชวงท่ีมุงเนนการพัฒนาบนฐานภูมิปญญาท่ีเกิดจากการใชความรูและทักษะ การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมนํามาใชในทุกดานของการพัฒนา การพัฒนามีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขยายและสรางฐานรายไดใหมท่ี
ครอบคลุมท่ัวถึงมากข้ึนควบคูไปกับการตอยอดฐานรายไดเดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเปนธรรมโดย
มีท่ียืนสําหรับทุกคนในสังคมและไมท้ิงใครไวขางหลัง และเปนการพัฒนา ท่ีเกิดจากการผนึกกําลังในการ
ผลักดันขับเคลื่อนรวมกันของทุกภาคสวน (Thailand 4.0) 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตแนวคิดและแนวทางดังกลาวขางตนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ไดตามเปาหมายในชวงระยะเวลาตางๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดเนนย้ําถึงความจําเปนท่ี
จะตองปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารราชการแผนดินสําคัญ ๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบใน
หลายดาน รวมถึงการปรับการบริหารจัดการใหมีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอรรัปชั่น และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของคนไทยในทุกภาคสวนใหมีคานิยมท่ีดีงามมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพรอมท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและพรอมรบัการเปลี่ยนแปลงโดยยึด หลักการรักษาผลประโยชนของสวนรวม และดวยสภาพ
ปญหาท่ีเรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซอนในขณะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกประเทศท่ีจะสงผลตอ
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การพัฒนาประเทศไทยมากข้ึน การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและการแกปญหาจุดออนดังกลาวให
สัมฤทธิ์ผลไดอยางจริงจังนั้นตองเปนการเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญสําหรับประเทศไทยท่ีมีแผนแมบทการ
พัฒนาระยะยาวเปนกรอบแนวทางท่ีจะกํากับทิศทาง ดังนั้น ภาคสวนตางๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนัก
รวมกันวาประเทศไทยจําเปนตองมีการจัดทํายุทธศาสตรชาติใหเปนแผนแมบทท่ีกําหนดเปาหมายอนาคต
ประเทศในระยะยาว ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖1- ๒๕80) โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักท่ีตองดําเนินการภายใตทุก
รัฐบาลอยางตอเนื่องเพ่ือจะบรรลุเปาหมายอนาคตของประเทศท่ีวางไว โดยท่ีแผนแมบทการพัฒนาระยะ
ยาวจะเปนกรอบท่ีชวยกํากับใหการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนา
และแผนเฉพาะดานในระดับตางๆ มีความเชื่อมโยงเปนลําดับ ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกันภายใต
ยุทธศาสตรชาติ และการกําหนดเปาหมายในระยะยาวท่ีชัดเจนสงผลใหตองมีความตอเนื่องในการแกปญหา
รากเหงาและการพัฒนาพ้ืนฐานใหแข็งแกรง รวมท้ังตองมีปรับระบบการติดตามและประเมินผลใหสามารถ
กํากับใหเกิดความเชื่อมโยงจํากระดับยุทธศาสตรสูการจัดสรรงบประมาณและการดําเนินงานในระดับปฏิบัติ
ท่ีสอดคลองกับเปาหมายท่ีเปนผลผลิต ผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ในท่ีสุด 

การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปน ๕ ป แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สูการปฏิบัติโดยท่ียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เปนแผนแมบทหลักของการ
พัฒนาประเทศไทยใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยไดกําหนดเปาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ 
ป พรอมท้ังประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางหลักท่ีจะขับเคลื่อนไปสูเปาหมายระยะยาวของประเทศท่ีได
กําหนดไวโดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เปนเครื่องมือหรือกลไกสําคัญท่ีสุดท่ีถายทอดยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สูการปฏิบัติในลําดับแรกท่ีขับเคลื่อนไปสูการบรรลุเปาหมายในระยะยาวไดใน
ท่ีสุด โดยมีกลไกตามลําดับตาง ๆ และกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลตาม
เปาหมาย ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดเปาหมายท่ีจะตองบรรลุใน ๕ ป แรกอยางชัดเจนท้ังใน
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุในระยะ ๕ ปนั้น ไดพิจารณา และ
วิเคราะหถึงการตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินการตอไปอีกใน ๓ แผน จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๕ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙  ซ่ึงเปนชวงสุดทายของยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุ
เปาหมายอนาคตประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวภายในป ๒๕๗๙ ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาต ิ
เปาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท้ังในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเปน
รายละเอียดและองคประกอบของเปาหมายของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ในทุกดาน โดยท่ีแผนพัฒนาฯ 
ฉบับตอๆ ไปก็จะกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนามารับชวงเม่ือผาน ๕ ปแรกของชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ ผานไป 

2.2 หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ ๕ 

ปท่ีจะสามารถตอยอดในระยะตอไปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
โดยมีหลักการสําคัญของแผนพัฒนา ฯ ดังนี้ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ 
เพ่ือใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผลมีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีซ่ึงเปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมุงเนนการพัฒนาคนใหมี
ความเปนคนท่ีสมบูรณ  สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ  สรางโอกาสและมีท่ียืนใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนิน
ชีวิตท่ีดี มีความสุขและอยูรวมกันอยางสมานฉันทในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยาง
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ตอเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรมเปนการเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย
พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีด ี
รับผิดชอบตอสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพรวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษฟนฟู ใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป”มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
โดยท่ีวิสัยทัศนดังกลาวสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ ไดแก การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแหง
เขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปน
ธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทาง
พลังงาน อาหารและน้ํา ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจดอยกวา 

๔. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป  มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา โดยท่ี
เปาหมายและตัวชี้วัดในดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ เปาหมาย
ประเทศไทยในป ๒๕๗๙ ซ่ึงเปนการยอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการ
พัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสําคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึง
ปรารถนา และกลุมเปาหมายในสังคมไทย โดยกําหนดไวดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยาง
ม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา    ท่ียั่งยืน สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทย
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิตมีความรู มีทักษะและ
ทัศนคติท่ีเปนคานิยมท่ีดี มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิต
สาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มีความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศ
ไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมดิจิทัล สามารถ
แขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปนสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพ
และรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ เชน การใหบริการ
คุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดานสุขภาพ และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหาร
คุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใช
นวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพใน
ปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมๆ เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ” 
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๕. ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ มุงเนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุม
ประชากร    ชั้นกลางใหกวางข้ึนโดยกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และ
รายไดของกลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ ใหสูงข้ึน นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของ
การใช ภูมิปญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไปสําหรับ
ทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยท่ีเสนทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวนั้นกําหนดเปาหมาย
ท้ังในดานรายได ความเปนธรรม การลดความเหลื่อมล้ําและขยายฐานคนชั้นกลางการสรางสังคมท่ีมี
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๖. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและ  
สงตอแนวทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละ
ดานอยางสอดคลองกัน แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๒  จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวม
พลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนและการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมี
ลําดับความสําคัญสูง และไดกําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการ
พัฒนาไดอยางแทจริง รวมท้ังการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผาน ๆ มา ในการกําหนดเปาหมายไดคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายระยะยาว
ของยุทธศาสตรชาติและการเปนกรอบกํากับเปาหมายและตัวชี้วัดในระดับยอยลงมาท่ีจะตองถูกสงตอและ
กํากับใหสามารถดําเนินการใหเกิดข้ึนอยางมีผลสัมฤทธิ์ภายใตกรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมท้ังการ
พัฒนาระบบราชการท่ีสอดคลองเปนสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึง
กําหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 
รวบรวมและกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนดจุดเนนในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใน
ระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญ ในดานตาง ๆ 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบดวย     
10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
๑. วัตถุประสงค 

๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดชวงชีวิต 
๑.๔ เพ่ือเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม  เพ่ิมข้ึน 
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
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๒.๑.๓ คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง 

๒.๑.๔  คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
๒.๑.๕  สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน 
สื่อมวลชนและภาคเอกชน 

2.๒ ตัวชี้วัด  
2.2.1 ประชากรอายุ ๑๓ ปข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมีคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ิมข้ึน        
2.2.2 คดีอาญามีสัดสวนลดลง 
๒.2.3 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ ๘๕ 
2.2.4 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
2.2.5 เด็กรอยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
2.2.6 จํานวนผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๓๐ ตอป 
2.2.7 ผูท่ีไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ แรงงาน

 แหงชาติเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 การออมสวนบุคคลตอรายไดพึงจับจายใชสอยเพ่ิมข้ึน 
2.2.9 การมีงานทําของผูสูงอายุ (อาย ุ๖๐ – ๖๙ ป) เพ่ิมข้ึน 
2.2.10 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา ๕๐๐ 
2.2.11 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน 
2.2.12 การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๘๕ 
2.2.13 จํานวนแรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณและความรูเพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ 

   ปวส. เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๒๐ ตอป 
2.2.14 ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปมีภาวะน้ําหนักเกินลดลง 
2.2.15 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ํากวา ๑๘ คน ตอประชากรแสนคน 
2.2.16 ประชาชนเลนกีฬาและเขารวมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 
2.2.17 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอประชากรแสนคนลดลง 
2.2.18 การคลอดในผูหญิงกลุมอายุ ๑๕ – ๑๙ ป ลดลง 
2.2.19 รายจายสุขภาพท้ังหมดไมเกินรอยละ ๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
2.2.20 ผูสูงอายุท่ีอาศัยในบานท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเปนรอยละ ๒๐ 
2.2.21 ดัชนีครอบครัวอบอุนอยูในระดับดีข้ึน 
2.2.22 ประชากรอายุ ๑๓ ปข้ึนไปมีการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึน 
2.2.23 ธุรกิจท่ีเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
     ๓.๑ ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค 
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๓.๑.๑ สงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีเนนการฝกเด็กใหรูจักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ
ซ่ือสัตย มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของกิจกรรมท่ีเปนวิถี
ชีวิตประจําวัน 

๓.๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 

๓.๑.๓ ปรับรูปแบบการเผยแพรศาสนาใหชี้แนะแนวปฏิบัติการดํารงชีวิตตามหลักธรรมคํา
สอนท่ีถูกตอง เขาใจงาย นําไปปฏิบัติไดจริง 

๓.๑.๔ สรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน
การจัดระเบียบทางสังคม การกําหนดบทลงโทษทางสังคม 

๓.๑.๕ จัดสรรเวลาและพ้ืนท่ีออกอากาศใหแกสื่อสรางสรรคท่ีสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมอันดีในชวงเวลาท่ีมีผูชมมากท่ีสุด 

๓.๑.๖ หลอหลอมวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงคใหเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนใน
สังคมไทย อาทิ การตรงตอเวลา การเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตาง การทํางานเปนทีม 

               ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
๓.๒.๑ สงเสริมความรูอนามัยแมและเด็กแกพอแม กําหนดมาตรการสรางความสมดุล

ระหวาง ชีวิตและการทํางาน พัฒนาหลักสูตร บุคลากร สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ใหมีคุณภาพสนับสนุนสื่อใหเสนอความรูในการเลี้ยงดูเด็ก ผลักดันกฎหมายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

3.2.2 ปรับกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กเรียนรูจากการปฏิบัติจริงสอดคลองกับ
พัฒนาการสมองแตละชวงวัย สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษา 

3.2.3 พัฒนาศูนยฝกอบรมสมรรถนะแรงงานท่ีไดมาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงาน เรงพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลความตองการและการ
ผลิตกําลังคน จัดต้ังศูนยบริการขอมูลและใหคําปรึกษาในการเปนผูประกอบการ
รายใหมและอาชีพอิสระสงเสริมใหสถานประกอบการกําหนดมาตรการการออมท่ี
จูงใจแกแรงงาน 

3.2.4 จัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุวัยตน 
ใชมาตรการทางการเงินและการคลังใหมีการจางงานผูสูงอายุ บริการขอมูล
เก่ียวกับโอกาสในการประกอบอาชีพสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 

๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันโดยเฉพาะในสถานศึกษา

ขนาดเล็กใหเหมาะสมตามความจําเปนของพ้ืนท่ี และแนวโนมการลดลงของ
ประชากรวัยเด็ก 

3.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรครูท่ีเนนสมรรถนะ ปรับระบบคาตอบแทน และการประเมิน     
วิทยฐานะทางวิชาชีพ 

3.3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียน 
3.3.4 สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจ/สรางความรูความเขาใจใหสถานประกอบการ

ขนาดกลางท่ีมีศักยภาพเขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
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3.3.5 ขยายผลความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคเอกชนและ
ผูเชี่ยวชาญท้ังในและตางประเทศพัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสู
ความเปนเลิศ 

3.3.6 จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนท่ีใหเอ้ือตอคนทุกกลุมเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง 

3.3.7 ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
๓.๔ ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 

3.4.1 พัฒนาความรูในการดูแลสุขภาพ มีจิตสํานึกสุขภาพท่ีดี สามารถคัดกรองพฤติกรรม
สุขภาพดวยตนเอง และการกํากับควบคุมการเผยแพรชุดขอมูลสุขภาพท่ีถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 

3.4.2 สงเสริมการออกกําลังกาย/โภชนาการท่ีเหมาะสมกับแตละชวงวัย สนับสนุนให
ชุมชนจัดพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการออกกําลังกายและเลนกีฬา 

3.4.3 ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษีในการควบคุมการสงเสริมการตลาดใน
ผลิตภัณฑท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ การมีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องด่ืมท่ี
เปนประโยชนตอสุขภาพ 

3.4.4 ผลักดันกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทํานโยบายสาธารณะตาม
แนวคิด “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ” 

3.4.5 สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผานการสื่อสาธารณะท่ีเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายพัฒนากลไกบริหารจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยทางถนน 

๓.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ดานสุขภาพ 

3.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในแตละ 
เขตบริการสุขภาพ เชื่อมโยงการใหบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขา
ดวยกัน 

3.5.2 พัฒนารูปแบบระบบการเงินการคลังใหมีการรับภาระคาใชจายรวมกันท้ังภาครัฐ
และผูใชบริการตามเศรษฐานท่ีไมกีดกันการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีจําเปนของกลุม
ผูมีรายไดนอย 

3.5.3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานตางชาติและนักทองเท่ียว 
3.5.4 บูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศของแตละระบบหลักประกันท้ังเรื่องสิทธิ

ประโยชน การใชบริการ งบประมาณการเบิกจาย และการติดตามประเมินผล 
๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

3.6.1 ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ 
3.6.2 พัฒนาใหมีระบบการดูแลระยะกลางท่ีจะรองรับผูท่ีตองการการพักฟนกอนกลับ

บานและสงเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง 
3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุและ

เทคโนโลยีทางการแพทยในการฟนฟูและสงเสริมสุขภาพ 
 3.6.4 พัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดลอม ระบบขนสง

สาธารณะ อาคารสถานท่ี และท่ีอยูอาศัยใหเอ้ือตอการใชชีวิตของผูสูงอายุ 
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๓.๗ ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 
3.7.1 สรางสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการสรางความเขมแข็งของครอบครัวอาทิ 

การใชสื่อเพ่ือสรางเสริมคุณคาของครอบครัว และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใหสมาชิก
ไดติดตอสื่อสารกัน 

3.7.2 กําหนดมาตรการใหครอบครัวท่ีเปราะบางสามารถดูแลสมาชิกได อาทิ การเขาถึง
บริการภาครัฐ และการใหผูสูงอายุหรือผูมีประสบการณสาขาวิชาชีพตางๆ ใน
ชุมชนรวมเปนผูดูแลสมาชิก 

3.7.3 สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคนเขาถึงได
รวมท้ังรวมกับชุมชนในการวิจัยเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาพ้ืนท่ี 

3.7.4 สงเสริมผูเผยแผศาสนาใหประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามคําสอนของศาสนา
และเรงฟนศรัทธาใหสถาบันศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจและท่ียึดเหนี่ยวของคนใน
สังคม 

3.7.5 สนับสนุนใหผูผลิตสื่อนําเสนอขอมูลบนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนและสรางกระแส   
เชิงบวกแกสังคม 

2) ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
๑. วัตถุประสงค 

๑.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายได
ต่ําสุด 

   ๑.๒ เพ่ือใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง 
   ๑.๓ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
     ๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 
 2.1.1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ี

แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 
   2.1.2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

2.1.3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพา
ตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุด เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา 

รอยละ 15 ตอป 
2.2.2 คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini coefficient) ดานรายไดลดลงเหลือ 0.41 

เม่ือสิ้นสุดแผน 
2.2.3 การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชํากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดตํ่าสุด

เพ่ิมข้ึน 
2.2.4 สัดสวนประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ 6.5 ณ สิ้นแผนฯ 
2.2.5 สัดสวนหนี้สินตอรายไดท้ังหมดของครัวเรือนของกลุมครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดลดลง 
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2.2.6 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทากับรอยละ 
90 โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมและระหวางพ้ืนท่ี 

2.2.7 สัดสวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ 
50 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพ้ืนท่ีและ
ภูมิภาคลดลง 

2.2.8 สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีอยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนตามมาตรา 40) 
และท่ีเขารวมกองทุนการออมแหงชาติตอกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 

2.2.9 ความแตกตางของสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรระหวางพ้ืนท่ีลดลง 
2.2.10 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรท่ีมีฐานะยากจนเพ่ิมข้ึน 
2.2.11 สัดสวนครัวเรือนท่ีเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ิมข้ึน 
2.2.12 ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
2.2.13 มูลคาสินคาชุมชนเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดตํ่าสุดใหสามารถเขาถึง

บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
3.1.1 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส

ทางการศึกษา อยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี 
และสภาพรางกาย 

3.1.2 จัดบริการดานสุขภาพใหกับประชากรกลุมเปาหมายฯ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลโดยรัฐ
จัดใหมีกลไกชวยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ท่ีครอบคลุมการชวยเหลือ
ดานคาใชจายท่ีจําเปนเพ่ือใหประชากรกลุมเปาหมายฯ เขาถึงบริการจาก
สถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนท่ีได 

3.1.3 สรางโอกาสการมีท่ีดินของตนเอง และการยกระดับรายได โดยรัฐเขาไปสนับสนุน
การมีท่ีดินทํากินอยางยั่งยืนในรูปแบบท่ีครบวงจร รวมถึงการพัฒนาทักษะความ
ชํานาญการจัดสรรเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ การขยายโอกาสในการเขาถึง
ขาวสาร 

3.1.4 กําหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอ้ือประโยชนตอกลุม
คนท่ีมีรายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3.1.5 เพ่ิมการจัดการสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ท่ีมีรายได
ต่ําสุดอยางเพียงพอและเหมาะสม อาทิ การเพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุท่ียากจนใหเพียงพอท่ีจะดํารงชีพไดการสนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยและ
การเขาถึงระบบสาธารณูปโภคใหกับประชากรกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาชุมชน
แออัดในเมือง 

๓.๒ กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียม
กันมากข้ึนระหวางพ้ืนท่ี โดย (1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจาย
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ตัวอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (2) สรางระบบความรบัผิดชอบ (Accountability) 
ของการจัดการศึกษา โดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผล
ครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชวยเหลือโรงเรียนท่ีอยูหางไกลและขาดแคลน
ครูผูสอน 

3.2.2 บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีผานการ
พัฒนาระบบสงตอผูปวยตั้งแตระดับชุมชนไปสูระดับจังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนพรอมท้ังนําเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการแกปญหาการขาดแคลนแพทย
เฉพาะทางในพ้ืนท่ีหางไกล 

3.2.3  เรงรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชนของการ
สรางหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชนจากระบบประกันสังคม รวมถึงการ
ขยายความครอบคลุมของสวัสดิการดานการจัดหาท่ีอยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอย
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดในทุกพ้ืนท่ี 

3.2.4 สงเสริมและจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะ
กลุมเด็ก - เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพ่ือใหเขาถึง
บริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม 

3.2.5  ปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการแขงขัน   
ท่ีเปนธรรม 

๓.๓ เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดมีสิทธิในการ
จัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

3.3.1 สรางและพัฒนาผูนาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหมีขีดความสามารถในการสราง
แรงบันดาลใจใหเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลใน
การบริหารและพัฒนาชุมชน 

3.3.2 สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และการถายทอดองค
ความรูในชุมชนเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีและการตอยอดองคความรูไปสู
เชิงพาณิชย รวมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางการจัดการ
ความรูในชุมชน 

3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน การสงเสริมการเชื่อมตอระหวางเครือขาย
อุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนท่ีกับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวมถึงการสงเสริมการทองเท่ียวทองถ่ินและการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชุมชนท่ีมีแหลงทองเท่ียว 

3.3.4 สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือนการ
ปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทาหนาท่ีเปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน
ตําบลท่ีทําหนาท่ีท้ังการใหกูยืมและการออมและจัดตั้งโครงขายการเงินฐานราก
โดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 
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3.3.5 สนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากร
ในชุมชน 

3) ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค 

๑.๑ สรางความเข็มแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เพ่ือสรางความเขมแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนเปาหมายการ

เพ่ิมรายไดตอหัว 
๑.๑.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเดิมและสรางฐานการผลิตและ

รายไดใหม 
๑.๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบงปน

ผลประโยชนอยางเปนธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๑.๑.๔ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน

การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีสนับสนุนการระดมทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๒ สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน ดังนี้ 

๑.๒.๑ เพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสรางมูลคาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของสินคาและบริการ 

๑.๒.๒ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพใหเปนฐานรายไดใหมท่ีสําคัญ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศเพ่ือใหฐานการผลิตภาคเกษตรและรายไดเกษตรกรมีความ
ม่ันคง 

๑.๒.๓ เพ่ือเรงผลักดันใหสินคาเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเดนในดานคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

๑.๒.๔ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมสําคัญเดิมใหสามารถตอยอดสูอุตสาหกรรมแหง
อนาคต ท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเขมขน และสรางรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหมบนฐานของความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๑.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหมในการปรับตัวสู
เศรษฐกิจฐานบริการท่ีเขมแข็งข้ึน รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวใหเติบโต
อยางสมดุลและยั่งยืน 

๑.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนให
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยรวมท้ัง
พัฒนาสังคมผูประกอบการ 

๑.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตและบริการ การคาและการลงทุน 

๑.๒.๘ เพ่ือสรางความเขมแข็งขององคกรการเงินฐานรากและระบบสหกรณใหสนับสนุน
บริการทางการเงินในระดบัฐานรากและเกษตรกรรายยอย 
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๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

2.1.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.1.2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในชวงแผนฯ 12 ไมต่ํากวารอยละ 5 รายไดตอ

หัวไมต่ํากวา 8,200 ดอลลาร สรอ. ณ สิ้นแผนฯ 12 และรายไดสุทธิของรัฐบาล
ตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมต่ํากวา รอยละ 19.0 

2.2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมตํ่ากวารอยละ 10 ตอปและอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอป 

2.2.3 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 
2.2.4 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป ผลิตภาพการผลิต

ของปจจัยแรงงานไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป 
2.2.5 อัตราเงินเฟอระยะปานกลางอยูท่ีรอยละ 2.5 ± 1.5 หนี้สาธารณะ คงคาง ณ สิ้น

แผนฯ 12 ไมเกินรอยละ 55 ของ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัดไมเกินรอยละ 2 ตอ 
GDP 2.2.6 การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงการโครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท 

2.2.7 จํานวนการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีประชาชนและผูประกอบการท่ีเขาขายตองเสีย
ภาษีเพ่ิมข้ึน 

2.2.8 อันดับความสามารถในการแขงขันของไทยโดย IMD เลื่อนไปอยูในกลุม 1 ใน 25 
ของประเทศแรกท่ีไดรับการจัดอันดับท้ังหมด 

2.2.9 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือ จากบริการ
ภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 3, 4.5 และ 6 ตอป ตามลําดับ 

2.2.10 รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเปน 59,460 บาทตอครัวเรือน ในป
2564 พ้ืนท่ีการทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนเปน 5 ลานไร ในป 2564 

2.2.11 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศจํานวน 15 พ้ืนท่ี 
2.2.12 รายไดจากการทองเท่ียวไมต่ํากวา 3 ลานลานบาท อันดับความสามารถในการ

แขงขันดานการทองเท่ียว (The Travel & Tourism Competitiveness 
Index: TTCI) ไมต่ํากวาอันดับท่ี 30 

2.2.13 สัดสวน GDP SMEs ตอ GDP ท้ังประเทศเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 45 เม่ือ
สิ้นสุดแผนฯ 12 

2.2.14 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันในภาคาการเงินปรับตัวดีข้ึน คะแนนทักษะ
ทางการเงินของคนไทยเทากับคะแนนเฉลี่ยของโลก สัดสวนการกูเงินนอกระบบ
ลดลง เพ่ิมปริมาณการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปน 200 ครั้ง/ป/
คน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 

3.1.1 การพัฒนาดานการคลัง 
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1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการบริหารและ
การ ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐและขยายฐานภาษีใหครอบคลุมผูมีงาน
ทําในระบบท่ีเขาขายตองเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีท่ีถูกตองและครบถวน 

3) ใชเครื่องมือทางภาษีเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังเพ่ือเปนชองทางการเพ่ิมรายไดภาครัฐ 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือลดภาระการ
พ่ึงพารายไดจากรัฐบาล 

5) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจท้ังระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจท่ีมี
ปญหาฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหได
มาตรฐานสากล 

3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุน 
2) ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน โดยการสรางเครือขายความเชื่อมโยงของระบบ

สถาบันการเงินท้ังระบบ 
3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับความตองการและ

บริบทการเปลี่ยนแปลง 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจใหเปนกลไกท่ี

สนับสนุนดําเนินนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสรางความเสี่ยง
ทางการคลัง 

๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 

1) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาและบํารุงรักษา
แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร รวมท้ังจัดระบบการปลูกพืชใหสอดคลองปริมาณน้ําท่ีทําได 
คุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพและขยายโอกาสในการเขาถึงพ้ืนท่ีทํากินของ
เกษตรกรใหมากข้ึน สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการรวบรวม คัดเลือก และ
ปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว สัตวน้ํา และจุลินทรียของทองถ่ิน 

2)  สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตรแบบมีสวนรวม โดยสงเสริมการวิจัยพัฒนา
ปจจัยการผลิต วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑเกษตรแปร
รูปใหมๆ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและความหลากหลายของสินคาพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการถายทอดความรูเพ่ือปรับระบบการผลิตท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

3) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะโดยพัฒนาระบบ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล สงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรและอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยและการบริโภค
อาหารเพ่ือสุขภาวะ ขับเคลื่อนการผลิตสินคาเกษตรอินทรียอยางจริงจัง 
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4) เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตรโดยเสริมสราง
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุม สงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืช ปศุ
สัตว และการทําประมงใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการตลาด วิจัย
พัฒนาและใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหมในกระบวนการผลิตสนับสนุนการ
สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร และการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
บริหารจัดการผลผลิตอยางเปนระบบครบวงจร พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงท่ี
กระทบตอสินคาเกษตร สรางความรวมมือดานการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบาน 

5) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการเกษตร 
สงเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ควบคุมการใช
สารเคมีการเกษตรท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

6) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุน
ใหมโดยพัฒนาฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานดานการเกษตร สรางบุคลากร
ดานการเกษตร ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเกษตรใหทันสมัย 

3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
1) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง โดยยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่ีเปน
ฐานรายไดสําคัญของประเทศในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีข้ันกาวหนาเพ่ือผลิต
สินคาท่ีรองรับความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภค สรางระบบกลไกและ
เครือขายท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจ
ในลักษณะ  คลัสเตอรสนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคตางๆ ของ
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน สงเสริมการสรางและพัฒนาตลาดสําหรับสินคาท่ีมี
คุณภาพ 

2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต โดยวางแผนและพัฒนากําลังคน
รองรับอุตสาหกรรมอนาคต พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคตสนับสนุนใหมีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน
และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือใหเกิด
อุตสาหกรรมสําหรับอนาคต 

3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการทองเท่ียว 
1) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมีศักยภาพท้ัง

ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเพ่ือสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตได
อยางเขมแข็ง โดยพัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมใหเติบโตอยางเขมแข็ง 
ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหมท่ีมีแนวโนมขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต 
สรางกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการท่ีเปนเอกภาพ 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงบูรณาการ โดยสงเสริมการสรางรายไดจากการ
ทองเท่ียว ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหมีความทันสมัย จัดทํา
และบังคับใชมาตรฐานดานการทองเท่ียว ปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการ
ทองเท่ียว 
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3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจรโดยสงเสริมการสรางรายไดจากการกีฬา 
ปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการกีฬา 

3.2.4  การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน 
1) สงเสริมการทําตลาดเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมความตองการบริโภคสินคาภายในประเทศและ

การสงออกสินคาไทย 
2) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล ท้ังดานโครงสราง

พ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส รวมถึงการพัฒนาระบบประกันความ
เสี่ยงภัย 

3) สนับสนนุผูประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและนํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชในการเพ่ิมผลิตภาพในการคาและการประกอบธุรกิจ 

4) สงเสริม SMEs โดย สรางผูประกอบการใหมท่ีมีจิตวิญญาณในการเปน
ผูประกอบการท่ีมีทักษะในการทําธุรกิจ สรางสังคมผูประกอบการ สงเสริมการ
รวมกลุมเปนคลัสเตอรของ SMEs ในลักษณะหวงโซมูลคาและการเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจขนาดใหญ รวมท้ังการสรางโอกาสในการออกไปดําเนินธุรกิจในตางประเทศ 

5) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทย
ในตางประเทศ โดยการสงเสริมการลงทุนในประเทศควรใหความสําคัญกับ พัฒนา
กลไกการคุมครองการลงทุนและการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน ลด
อุปสรรค ข้ันตอนการเคลื่อนยายแรงงานโดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของ
แรงงานตางดาวในสวนของการสงเสริมการลงทุนของคนไทยในตางประเทศ สงเสริม
ใหมีหนวยงานหลักในการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะใน CLMV 
จัดทํามาตรการสงเสริมและใหสิทธิประโยชนการลงทุนของคนไทยในตางประเทศ 
สนับสนุนปจจัยอํานวยความสะดวกการลงทุน โดยการสงเสริมบริการปองกันความ
เสี่ยงทางการคาสงเสริมการเพ่ิมสาขาธนาคารพาณิชยไทยในตางประเทศ 

6) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพ่ือสงเสริมการคา ท่ีเปนธรรมและอํานวย
ความสะดวกการคาการลงทุน ตลอดจนการดําเนินธุรกิจของ SMEs 

7) พัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค 

1.1 รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
1.2 สรางความม่ันคงดานน้ําของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบใหมี

ประสิทธิภาพ 
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและลดมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน 
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 
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2.1.1 การรักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม เพ่ือการอนุรักษปา
เศรษฐกิจและปาชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แกไขปญหา
การบุกรุกท่ีดินของรัฐและจัดท่ีดินทํากินใหผูยากไรโดยให สิทธิรวม 

2.1.2 สรางความม่ันคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดินใหมี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ําในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางความ
ตองการใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา 
และลดจํานวนประชาชนท่ีประสบปญหาจากการขาดแคลนน้ําควบคูกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชน้ําท้ังภาคการผลิตและการบริโภค ปองกันและลดความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 

2.1.3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําสําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤติ
หมอกควัน 

2.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในดานตางๆหรือในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะ
ไดรับผลกระทบสูง 

2.1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 สัดสวนพ้ืนท่ีปาไมเปนรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ เปนพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ

รอยละ 25 และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ รอยละ 15 พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 
ลานไร เปน 1.58 ลานไร พ้ืนท่ีปลูกและฟนฟูปาตนน้ําเพ่ิมข้ึน 

2.2.2 จํานวนชนิดพันธุและประชากรของสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในภาวะถูกคุกคาม หรือใกลสูญ
พันธุ 

2.2.3 แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ท่ีแลวเสร็จมีการประกาศใชและ
จํานวนพ้ืนท่ีจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน 

2.2.4 มีระบบประปาหมูบานครบทุกหมูบาน 
2.2.5 ลุมน้ําสําคัญของประเทศ ๒๕ ลุมน้ํา มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางสมดุล 

ระหวางความตองการใชน้ํากับปริมาณน้ําตนทุน และมีการแปลงไปสูการปฏิบัติท่ี  
เปนรูปธรรม 

2.2.6 ประสิทธิภาพการใชน้ําในพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 
2.2.7 ประสิทธิภาพของการใชน้ําท้ังภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 พ้ืนท่ีและมูลคาความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลงมีแนวโนมลดลง 
2.2.9 พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนปละ 350,000 ไร 
2.2.10 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนําไปใชประโยชนไมนอยกวา

รอยละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอย
ละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง 
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2.2.11 คุณภาพน้ําของแมน้ําสายหลักท่ีอยูในเกณฑดีเพ่ิมข้ึน 
2.2.12  คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตหมอกควันไดรับการแกไขและมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐาน 
2.2.13 การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คมนาคมขนสงลดลงภายในป 
 2563 ไมนอยกวารอยละ 7 ของการปลอยในกรณีปกติ 
2.2.14 ตนทุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวย (บาทตอตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา) มีแนวโนมลดลง 
2.2.15 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในราย

สาขาท่ีจําเปน เชน การจัดการน้ํา เกษตร สาธารณสุข และปาไม 
2.2.16 การจัดต้ังกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนดานการเงิน เทคโนโลยีและการ

เสริมสรางศักยภาพ 
2.2.17 ระบบพยากรณและเตือนภัยลวงหนาสําหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
2.2.18 สัดสวนของพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัยธรรมชาติ 
2.2.19 จํานวนผูเสียชีวิตและมูลคาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ คาใชจายในการ

ชดเชย  ผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยซํ้าซากลดลง 
๓. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม 

3.1.1 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมเพ่ือสรางสมดุลธรรมชาติ 
3.1.2 อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแกไขการบุกรุกท่ีดิน 
3.1.4 ปกปองทรัพยากรทางทะเลและปองกันการกัดเซาะชายฝง 
3.1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแรเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดและลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชน 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนาเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน 

3.2.1 เรงรัดการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. …..... 
3.2.2 เรงรัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ําอยางบูรณาการท้ัง 25 ลุม

น้ํา 
3.2.3 ผลักดันกระบวน SEA มาใชเปนเครื่องมือนําเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับ

นโยบาย แผน และแผนงาน ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของลุมน้ํา 
3.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหลงน้ําตนทุนและระบบกระจายน้ําใหดีข้ึน 
3.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการจัดสรรน้ําตอหนวยในภาคการผลิตใหสามารถ

สรางมูลคาเพ่ิมไดสูงข้ึน 
3.3 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 

3.3.1 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพ้ืนท่ีวิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทาง
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เศรษฐศาสตรเพ่ือใหเกิดการลดปริมาณขยะ รวมท้ังสรางวินัยคนในชาติเพ่ือการ
จัดการขยะอยางยั่งยืน 

3.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําวิกฤตและลุมน้ําสําคัญอยาง
ครบวงจร โดยลดการเกิดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด 

3.3.3 แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต 
3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตร   

กับสิ่งแวดลอม 
3.4 สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.4.1 สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
3.4.3 สงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ

นิเวศ 
3.4.4 สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 

3.5 สนับสนนุการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.1 จัดทําและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของฯ ใหสามารถรองรับพันธกรณีระหวาง
ประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน 
3.5.3 สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ใหมีการจัดเก็บและรายงานขอมูล

เก่ียวกับการปลอยกาซเรือนกระจก 
3.5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทาง วทน. เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.5.5 สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักและการมีสวนรวมของประชาชนและภาค

สวนตางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.6 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 

3.6.1 บูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน บูรณาการการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน ท้ังระดับชาติ จังหวัด 

3.6.2 เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ 
3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
3.6.4 พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
3.6.5 สงเสริมองคความรูดานการจัดการภัยพิบัติ 

3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
ทุกข้ันตอน 

3.7.2 ผลักดันการนําแนวทางการประเมิน SEA ใหมีผลบังคับใชตามกฎหมายเพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติ 

3.7.3 สรางจิตสํานึกความตระหนัก และปรับปรงุกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
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3.7.4 ทบทวนแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
3.7.5 สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสรางพลังรวม 
3.8 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศโดยผลักดันการจัดทําแผน

แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียนแสวงหาแนวทางความรวมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาหมอกควันขามแดน สรางความรู ความเขาใจและแนวทางปฏิบัติ      
ท่ีถูกตองเก่ียวกับกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศใหกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

5) ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความม่ันคงภายใน รวมท้ังปองกัน
ปญหาภัยคุกคาม ท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ชาติ 

1.2 เพ่ือสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวนใหมีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการดานความม่ันคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณท่ี
เกิดจาก ภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

1.3 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ 

1.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายดานความม่ันคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพ 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

2.1.1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 
2.1.2 สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันได

อยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง 
2.1.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาส

ในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
2.1.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศ

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ 

2.1.5 ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคาม ท้ังภัยคุกคามทางทหารและ      
ภัยคุกคามอ่ืนๆ 

2.1.6 แผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ิมข้ึน 
2.2.2 จํานวนกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริเพ่ิมข้ึน 
2.2.3 ดัชนีความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The 

Institute for Economics and Peace: IEP) 
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2.2.4 จํานวนผูเสียชีวิตจากความขัดแยงภายในประเทศลดลง(ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.5 จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคงเพ่ิมข้ึน 
2.2.6 มูลคาความเสียหายและจํานวนการกอเหตุรายท่ีมีมูลเหตุจากความไมสงบลดลง 
2.2.7 รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนและจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 จํานวนกิจกรรมสาธารณประโยชนท่ีประชาชนทุกศาสนารวมดําเนินการเพ่ิมข้ึน 
2.2.9 ดัชนีความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมข้ึน (ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.10 จํานวนคดีท่ีเก่ียวของกับภัยคุกคามขามชาติลดลง 
2.2.11 จํานวนเหตุการณการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
2.2.12 จํานวนคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดลดลง 
2.2.13 ระยะเวลาในการระดมสรรพกําลังเม่ือเกิดภัยคุกคาม 
2.2.14 อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวาอันดับท่ี 20 ของโลก (ดัชนีความ

เสี่ยงของโลกของ WEF) 
2.2.15 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอร/ต่ํากวาอันดับท่ี 10 ของโลก (ดัชนี

ความปลอดภัยไซเบอรของโลกของ International Telecommunication 
Union: ITU ) 

2.2.16 จํานวนแผนงานดานความม่ันคงท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลัก

ของชาติ 
3.1.1 สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติศาสนา 

พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ มีการนํา
แนวทางพระราชดําริไปเผยแพรและพัฒนา พรอมท้ังกําหนดมาตรการเพ่ือปกปก
รักษาและปองกันการกระทําท่ีมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ 

3.1.2 เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยู
รวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางความคิดและอุดมการณทางการเมือง ภายใต
สิทธิและหนา ท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและคํานึง ถึงความม่ันคงและ
ผลประโยชนของชาติอยางแทจริง 

3.1.3 ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
พ้ืนท่ี บนพ้ืนฐานความแตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธุ  เพ่ือขจัดความขัดแยง
ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมท้ัง
สรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรม 

3.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือ
ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
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3.2.1 พัฒนาศักยภาพและความพรอมของกองทัพในการปองกันและรักษาผลประโยชน
ของประเทศโดยพัฒนากําลังพลใหมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการ
ปฏิบัติไดทันเหตุการณมีอาวุธยุทโธปกรณยุทธภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เหมาะสม เพียงพอ พรอมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การชวยเหลือและบรรเทา
สาธารณภัยและการแกไขปญหาสําคัญอ่ืนๆ ของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 พัฒนาระบบงานดานการขาวท่ีมีประสิทธิภาพ  มีกลไกเสริมสรางความรวมมือพัฒนา
องคความรู ศึกษาวิเคราะหแนวโนมภัยคุกคาม รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลดานการ
ขาวท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศอยางเปน
ระบบ ใหมีความพรอมในการสนับสนุนขอมูลเพ่ือเตรียมการรับมือภัยคุกคามดาน
ความม่ันคงท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ 

3.2.3 มีระบบเตรียมพรอมและกลไกเผชิญเหตุท่ีมีประสิทธิภาพใหพรอมในการปฏิบัติท้ัง
ในยามปกติและในสถานการณวิกฤติ ท้ังจากภัยคุกคามดานความม่ันคงและจากสา
ธารณภัยขนาดใหญท่ีกลไกปกติไมสามารถรองรับได โดยมีแผนปฏิบัติการและมี
การฝกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอยางเหมาะสม 

3.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพรอมในการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินดานโรคติดตออุบัติใหมท้ังในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะ
หลังเกิดภัย พรอมท้ังจัดทําระบบการจัดการความรูท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลตั้งแต
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน 

3.2.5 พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลดานการกอการรายท้ังหนวยงานภายใน
และหนวยงานภายนอกประเทศเพ่ือเปนขอมูลในการติดตามวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูดานการตอตานการกอการรายและภัยคุกคามความม่ันคง ควบคู
กับการพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสมใหมีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุก
ภาคสวน 

3.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยเสริมสรางการวิจัยและพัฒนาควบคูไปกับ
การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสรางองค
ความรูและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณและยุทธภัณฑ พรอมท้ังสงเสริมนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศโดยหนวยงานภาครัฐ 

3.2.7 ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศท้ังระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพ่ือปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีด
ความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศและรวมมือในการรับมือ
กับภัยคุกคามดานความม่ันคงระหวางประเทศ อาทิ ปญหายาเสพติด การกอการ
รายการโยกยายถ่ินฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความม่ันคงดานไซ
เบอร ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดตอรายแรงโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้าและ
สถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

3.2.8 สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพ เพ่ือปองกันการสูญเสีย
ดินแดนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดน
ระหวางประเทศ 
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3.3 การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคงเพ่ือบูรณาการความรวมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 

3.3.1 ดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศอยางสมดุล เพ่ือเอ้ือตอการสงเสริมและรักษา
ผลประโยชนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความ
รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานอาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูล
การขาว และการรวมกันดําเนินการเชิงรุกเพ่ือปองกัน แกไขปญหาและลดผลกระทบ
จากภัยคุกคาม ท้ังปญหาขามชาติ ปญหาทาทายดานความม่ันคงระหวางประเทศ
และสาธารณภัยขนาดใหญ 

3.3.2 เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบาน และสงเสริมความรวมมือ ในการ
บริหารจัดการความม่ันคงตามแนวชายแดน เพ่ือรวมแกไขปญหาท่ีมีอยูและ
สงเสริมใหชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบานเปนชายแดนแหงความรวมมือ โดย
พัฒนาความเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน ปองกันการ
ลักลอบเขาเมือง การตรวจคนเขาเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
การสรางความสัมพันธระดับประชาชน 

3.3.3 พัฒนาระบบการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดานไซเบอรใหมีความม่ันคงปลอดภัย
และกํากับดูแลระบบการสงขอมูลสวนบุคคลขามแดนไปตางประเทศใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 

3.3.4 สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการ
วางระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีไดมาตรฐาน สากล มีความ
พรอมในการติดตาม วิเคราะหและประเมินแนวโนมสถานการณเพ่ือเตรียมการ
รับมือ การจัดระบบบริหารจัดการปองกันไมใหโรคและภัยสุขภาพมีการแพร
ระบาด ตลอดจนการฟนฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณกลับสูภาวะปกติ 

3.4 การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

3.4.1 เสริมสรางความรวมมือในการรักษาความม่ันคงทางทะเลท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือแกไขปญหาพ้ืนท่ีอางสิทธิทับซอนทางทะเล รวมท้ังพัฒนาความ
รวมมือในการแสวงหาและใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน พัฒนา
ระบบและกลไกการใหความชวยเหลือและบรรเทา      สาธารณภัยในทะเลใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเสนทางคมนาคมทางทะเลใหมีความปลอดภัยและ
เอ้ือตอการใชประโยชนรวมกัน 

3.4.2 แกไขปญหาการแยงชิงทรัพยากรโดยรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทางทะเล คุมครอง ปกปอง และรักษาผลประโยชนของชาติทาง
ทะเลจากการกระทําผิดกฎหมายในทะเลและวิกฤติทางทะเล พัฒนากลไกในทาง
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ ใหมีความทันสมัยและเปนสากล ใหเกิดเอกภาพและระบบการ
บริหารจัดการท่ีดีในการดําเนินงานดานการรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของ
ชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ รวมท้ังบูรณาการการใชทรัพยากรและการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติใหไดอยางเปนรูปธรรม 
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3.4.3 พัฒนาสรางการรับรูและความเขาใจเก่ียวกับคุณคาของทะเล การใชประโยชนจาก
ทะเลอยางมีจิตสํานึกรับผิดชอบและมีความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินกิจกรรมทางทะเลรวมท้ังสงเสริมการพัฒนาองคความรูทางทะเล
และการสรางนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาในอนาคต 

3.5 การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
แผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.5.1 ปรับปรุงระบบติดตาม เฝาระวัง ศึกษา วิเคราะหและประเมินสถานการณดาน
ความม่ันคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาวะแวดลอมดานความม่ันคง 
พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคามเพ่ือเสนอแนะแผนปองกันความเสียหายและ
การเตือนภัย   ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน และลด
ผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะกอภัยคุกคามตอความ
ม่ันคงของประเทศ โดยใชกลไกระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการรวมกัน
พิจารณาเม่ือมีสถานการณท่ีคาดวาจะสงผลกระทบตอความม่ันคงใหสามารถ
กําหนดแนวทางแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 พัฒนากลไกดานความม่ันคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานตางๆ ใหพรอมรับ
สถานการณท้ังระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี โดยสรางเครือขายการสนับสนุน ท้ังดาน
นโยบาย องคความรูและการสรางกลไกขับเคลื่อนแผนงานดานเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความม่ันคง โดยใหมีความเชื่อมโยงและ
ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล พรอมท้ังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการ
จัดสรรงบประมาณดานความม่ันคงแบบบูรณาการใหมีความชัดเจน ควบคูไปกับ
การสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน(ประชารัฐ) ในการกําหนดและ
ขับเคลื่อนแผนงานดานความม่ันคง 

6) ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๑. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหภาครัฐ มีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดมาตรฐานสากล 
1.2 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารจัดการและใหบริการแกประชาชนใน

ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใสตรวจสอบได 
1.3 เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวย

ความรวดเร็วและเปนธรรมแกประชาชน 
๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

ใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
2.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.1.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
2.1.4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด 
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2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยูในอันดับ

สองของอาเซียน เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
2.2.2 อันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ จัดทําโดยธนาคารโลก อยูในอันดับสอง

ของอาเซียน เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
2.2.3 สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจําปลดลง 
2.2.4 สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเภทท่ีไดรับรางวัลการบริหาร

จัดการ ท่ีดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
2.2.5 ขอรองเรียนและคดีเก่ียวกับการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลง 
2.2.6 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 
2.2.7 จํานวนคดีท่ีรัฐดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิดซ่ึงตองชดเชยความเสียหายลดลง 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ

โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 
3.1.1 กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค

และทองถ่ินใหชัดเจนและไมซํ้าซอน 
3.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการสามารถสงเสริม

กระบวนการผลิตและการใหบริการของภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.1.3 กําหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหนวยงานบริหาร

ราชการสวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค 
3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 
3.1.5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวใหมีความชัดเจนและสามารถ

ปฏิบัติได 
3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
3.2.1 แกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ใหสงเสริมการจัดสรร

งบประมาณแบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี 
3.2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ีใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับชุมชนถึง

ระดับจังหวัด 
3.2.3 กําหนดโครงสรางและลําดับความสําคัญของแผนงานในงบประมาณรายจาย

ประจําปใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล 

3.2.4 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลใหสามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาท้ัง
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และผลกระทบของการดําเนินงาน 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
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3.3.1 ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐใหมีความรวมมือกันระหวางรัฐ 
เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 

3.3.2 สงเสริมใหมีการแขงขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐ 
3.3.3 จัดใหมีกระบวนการและชองทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
3.3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองคกร โดยการวางระบบสารสนเทศการ

จัดการแบบออนไลนในการประเมินความกาวหนา 
3.3.5 ปรับรูปแบบการใหบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสูการใหบริการประชาชนผาน

ระบบดิจิทัลอยางเปนระบบ 
3.3.6 สรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานกลางของศูนยขอมูลภาครัฐผานระบบเครือขาย

สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN) 
3.3.7 สงเสริมการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีภาครัฐจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลท่ี

ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเขาถึง นําไปใชประโยชนและตอยอดได 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.4.1 ทบทวนการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจใหแกทองถ่ินใหชัดเจนตาม
ศักยภาพและความพรอมของทองถ่ิน 

3.4.2 สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหพัฒนารูปแบบการจัดการบริการสาธารณะ
ใหหลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

3.4.3 กําหนดกระบวนการสรรหาหรือแตงตั้งผูท่ีดํารงตําแหนงในราชการสวนทองถ่ินให
เปนมาตรฐาน 

3.4.4 เพ่ิมความคลองตัวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.4.5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายไดและเงินอุดหนุนของทองถ่ิน 
3.4.6 สรางความโปรงใสในการจัดทําและบริหารงบประมาณของทองถ่ิน 

3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
3.5.2 ปองกันการทุจริต 
3.5.3 ปราบปรามการทุจริต 

3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลอง
กับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัย 
3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ 

7) ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
๑. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกดานคมนาคมขนสงและการคา
จัดตั้ง/ปรับปรุงองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการขนสง เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน 

1.2 เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสริมการ
ใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียน 



47 

                            แผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงฝน (พ.ศ. 2566 – 2570)  
       _____________________________________________________________________________ 

 

1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหท่ัวถึงในราคาท่ี
เหมาะสมเปนธรรม สงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม และนวัตกรรม พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอรและคุมครองสิทธิสวนบุคคลแกผูใชบริการ 

1.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานน้ําประปาเชิง
ปริมาณและคุณภาพใหครอบคลุมท่ัวประเทศ ลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปา 
และสรางกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ําประปา 

1.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ
นําเขาจากตางประเทศ และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

2.1.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม : เพ่ือลดความเขมการ
ใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ 

2.1.2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบคมนาคมขนสง : เพ่ิมปริมาณการขนสง
สินคาทางราง และทางน้ําและเพ่ิมปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ
ในเขตเมืองรวมท้ังขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศ
ยานในกรุงเทพมหานคร และ       ทาอากาศยานในภูมิภาคใหเพียงพอกับความ
ตองการ 

2.1.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส : เพ่ิมความสามารถในการแขงขันโลจิสติกสและ
ประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการคา ระบบ NSW ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสแบบไรกระดาษอยางสมบูรณ บุคลากรโลจิสติกสไดรับการพัฒนาให
มีผลิตภาพสูงข้ึน การขนสงสินคาผานเขา - ออก ดานการคาชายแดนสําคัญท่ี
เชื่อมตอกับโครงขายทางหลักมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.1.4 การพัฒนาดานพลังงาน เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใช
พลังงาน ข้ันสุดทายและลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา 

2.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมท่ัว
ประเทศและสรางผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพ่ิมข้ึนพัฒนาระบบความ
ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรใหมีประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภัยคุกคามทาง
ออนไลน 

2.1.6 การพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) เพ่ือขยายกําลังการผลิตน้ําประปาและ
กระจายโครงขายการใหบริการน้ําประปาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และ
บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียในระบบสงน้ําและระบบจําหนายน้ํา 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 สัดสวนการใชพลังงานข้ันสุดทายตอ GDP ลดลงจาก 8.22 เปน 7.70 พันตัน

เทียบเทาน้ํามันดิบ/พันลานบาท 
2.2.2 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสลดลงจากรอยละ 14 เปนรอยละ 12 ของ GDP ตนทุนคา

ขนสงสินคาตากวารอยละ 7 ของ GDP 
2.2.3 สัดสวนปริมาณขนสงสินคาทางรางตอปริมาณการขนสงสินคาท้ังหมด

ภายในประเทศเพ่ิมจากรอยละ 1.4 เปนรอยละ 4 และสัดสวนปริมาณขนสง
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สินคาทางน้ําตอปริมาณการขนสงสินคาท้ังหมดภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 
12 เปนรอยละ 15 

2.2.4 สัดสวนของผูใชระบบรถไฟฟาตอปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลจากรอยละ 5 เปนรอยละ 15 

2.2.5 ความสามารถรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพและภูมิภาค
เพ่ิมข้ึนเปน 120 และ 55 ลานคนตอป 

2.2.6 อันดับดัชนีความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและประสิทธิภาพการอํานวย
ความสะดวกทางการคาดีข้ึน 

2.2.7 จํานวนธุรกรรมการใหบริการนําเขาสงออกดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนรอยละ 
100 

2.2.8 ปริมาณสินคาท่ีผานเขา – ออกดานชายแดนท่ีสําคัญเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอย
ละ 5 ตอป 

2.2.9 สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึนจากรอย
ละ 12.94 เปนรอยละ 17.34 

2.2.10 สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลงจากรอยละ 65 เปนรอยละ 
47 

2.2.11 อันดับความพรอมใชของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีข้ึน 
2.2.12 จํานวนหมูบานท่ีมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาถึงเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 30 เปน

มากกวารอยละ 85 
2.2.13 จํานวนผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 1,000 ราย 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง 

3.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟขนาด 1 ม. เปนโครงขายหลักประเทศพัฒนา
โครงขายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) อยางนอย        
1 เสนทาง พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองตามแนวเสนทางศึกษาแผนท่ีนาทาง (Road Map) 
ปรับเปลี่ยนไปใช  รถจักรไฟฟาแทนรถจักรดีเซล จัดทํามาตรฐานระบบรถไฟและ
ระบบรถไฟฟา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกส 

3.1.2 พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองท่ีเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคม
เรงพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและปรับเสนทางการเดินรถโดยสาร
สาธารณะ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานีใหเชื่อมโยงกับการพัฒนา
พ้ืนท่ี พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการ
เดินทางท่ีไมใชเครื่องยนตในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT) 

3.1.3 พัฒนาโครงขายทางถนน โดยรักษา/ยกระดบัคุณภาพโครงขายถนนในปจจุบันและ
ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมในพ้ืนท่ี 
พัฒนาโครงขายทางพิเศษ/ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองในพ้ืนท่ีชายแดนและประตู
การคาหลักนําเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะมาใชในการควบคุม
และสั่งการจราจร 
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3.1.4 พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ โดยเรงพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิและดอน
เมืองตามแผนแมบทใหแลวเสร็จภายในชวงแผนฯ 12 จัดทําแผนการใชประโยชน
และแผนการบํารุงรักษาทาอากาศยานในภูมิภาคศึกษาความเปนไปไดในการใช
ประโยชนทาอากาศยานท่ีมีศักยภาพแหงอ่ืน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทา
อากาศยานพัฒนาโครงสรางและการจัดการหวงอากาศใหมีความสามารถในการ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพียงพอตอการเติบโตท้ังในปจจุบันและ
อนาคต 

3.1.5 พัฒนาระบบขนสงทางน้ํา โดยปรับปรุงการใชประโยชนทาเรือภูมิภาคท่ีมีอยูใน
ปจจุบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถ
สนับสนุนการเดินทางและขนสงเชื่อมโยงทางน้ําภายในประเทศกํากับดูแล          
การใหบริการของภาคเอกชนผูรับสัมปทานในทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังใหเปนไปตาม
สัญญาสัมปทาน 

3.2 การสนับสนุน การพัฒนาระบบขนสง 
3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน

สงเสริมอุตสาหกรรมทางรางโดยปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางระบบรถไฟฟา
และเครื่องกล รถไฟฟา และรถจักรสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอม
บํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน 

3.2.2 พัฒนาการบริหารสาขาขนสง เรงจัดตั้งกรมการขนสงทางราง พัฒนาขีด
ความสามารถองคกรกํากับดูแลการขนสงทางอากาศและการขนสงทางน้ํา เรง
พิจารณาโครงสรางอัตราคาโดยสารรวม (Common Fare) ระบบขนสงสาธารณะ
เพ่ือจูงใจใหประชาชนใชระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึน พิจารณากลไกการ
สนับสนุนทางการเงินเพ่ือชดเชยผลการดําเนินงานขาดทุนของผูใหบริการ 
(Operator) ขนสงสาธารณะ 

3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานให

ไดมาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซอุปทาน 
3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอํานวยความสะดวกทางการคาโดยการ

จัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการสวนกลางของระบบ National Single Window 
(NSW) 

3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกําลังคนดานโลจิสติกสใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาคธุรกิจ 

3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 
3.4 การพัฒนาดานพลังงาน 

3.4.1 พัฒนามาตรการสนับสนุน ปรับโครงสรางราคาพลังงาน และบังคับใชกฎหมาย 
เพ่ือใหเกิดการอนุรักษและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกภาคสวน รวมท้ัง
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพ่ือนําไปใชในเชิงพาณิชย
อยางเปนรูปธรรม 
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3.4.2 สรางความม่ันคงทางพลังงานโดยกระจายประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
สงเสริมการใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอแกบุคคลท่ีสาม (TPA) 

3.4.3 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด 

3.4.4 ปรับปรุง/พัฒนาการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานใหเปนไปตาม
กฎระเบียบอยางเหมาะสมรวมท้ังกําหนดโครงสรางราคาพลังงานใหสะทอนตนทุน
และเปนธรรมกับทุกภาคสวน 

3.4.5 สงเสริมไทยเปนศูนยการซ้ือขายพลังงาน/เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาพลังงานใน
ภูมิภาคอาเซียน 

3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.5.1 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศใหท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
3.5.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ 
3.5.3 สงเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ

ของไทย 
3.5.4 สรางความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยจัดตั้งศูนยการเฝาระวังและรับมือภัย

คุกคามทางไซเบอร (Cyber security international council) 
3.5.5 ปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของประเทศ 
3.6 การพัฒนาระบบน้ําประปา 

3.6.1 พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
3.6.2 การบริหารจัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 
3.6.3 ลดอัตราน้ําสูญเสียในเชิงรุกควบคูกับการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบประปา

ท่ัวประเทศ 
3.6.4 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหนวยงานตางๆ 

ท่ีเก่ียวของใหชัดเจนระหวางหนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการประปาท่ีเปนเอกภาพและหนวยงานใหบริการควบคูกับการออก
กฎหมายการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการประปาในภาพรวมของประเทศท่ีมี
เอกภาพใหแลวเสร็จภายในป 2562 

8) ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
๑. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ข้ันกาวหนาใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย 

1.2 เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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1.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให
สามารถดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

2.1.1 เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
2.1.2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสูรอยละ 1.5 ของ GDP 
2.2.2 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ เพ่ิมเปน 70:30 
2.2.3 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของ

ประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสราง/สะสม องคความรู : ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
บุคลากร และระบบมาตรฐานเพ่ิมเปน 55 : 25 : 20 

2.2.4 จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน 25 คนตอประชากร 10,000 
คน 

2.2.5 อันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร และดาน
เทคโนโลย ีจัดโดย IMD อยูในลําดับ 1 ใน 30 

2.2.6 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชท่ีถูกนําไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชยใหกับ
ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของ
ผลงานท้ังหมด 

2.2.7 มูลคาการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับคาใชจายวิจัยและพัฒนามีจํานวน
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 20 ตอป 

2.2.8 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและผูพิการท่ีผลิตไดเอง
ภายในประเทศมีจํานวนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 1 เทาตัว 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและ

เชิงสังคม 
3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง อาทิ 

กลุมอาหารและเกษตร การแพทย สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมสรางสรรคและ
วัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจใหมโดยจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอและ
ตอเนื่องสําหรับการตอยอดงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสรางนวัตกรรมตลอดหวงโซการวิจัย
และใหความสําคัญกับการทําวิจัยในข้ันประยุกตและทดลองเพ่ิมข้ึน ท้ังการจัดทํา
ผลิตภัณฑตนแบบ การทําวิจัยตลาดการทดสอบผลิตภัณฑ และโรงงานนํารอง 
(Pilot Plant) เพ่ือใหสามารถแปลงงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
และเชิงสังคมไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 

3.1.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีนําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ไดแก
เทคโนโลยีทางการแพทยครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร 
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อาหารแปรรูป เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุนยนตและ
เครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ ยานยนตสมัยใหม (รถยนตไฟฟา รถยนตHybrid) 
ระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอ
และบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว และ
เทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดยใหความสําคัญกับการรวมลงทุนระหวางรัฐ
และเอกชน (Public Private Partnership : PPP) หรือการเขาครอบครอง/รับ
ชวงตอในเทคโนโลยีใหมท่ีมีความนาจะเปนไปไดในตลาดโลกผานกลไกกองทุนเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย กองทุนพัฒนา
ผูประกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจะจัดตั้งข้ึน และ/หรือภาครัฐเปนผูลงทุน
หลักในเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงการ
พัฒนาในลักษณะวิศวกรรมยอนกลับตลอดจนการกําหนดใหโครงการลงทุนขนาด
กลางและขนาดใหญของประเทศตองเชื่อมโยงกับการสงเสริมการใชวิทยาศาสตร 
เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมในประเทศ 

3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพ่ือผูพิการ เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอาย ุ
เทคโนโลยีทางการแพทย (ยาและวัคซีน อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย) 
โดยอาศัยกลไกการดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา 
สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 

3.1.4 เรงรัดการถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสูเกษตรกรรายยอย
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานกลไกเครือขาย
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนัก
ถายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเขามาชวยดําเนินการ 

3.1.5 พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยโดยใชกลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐไทยท่ีนําไปสูการจัดซ้ือจัดจางไดอยางแทจริงเพ่ือเสริมสรางโอกาสการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศและทดแทนการนําเขา 

3.1.6 เสริมสรางระบบการบริหารจดัการทรัพยสินทางปญญาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลอง
มาตรฐานสากล สามารถนาไปสูการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมได รวมถึงมี
ฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญาท่ีสะดวกตอการเขาถึงใชงานงาย และสืบคนไดท่ัวโลก 
เพ่ือประกอบการวิเคราะหและติดตามเทคโนโลยี 

3.2 พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
3.2.1 สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยีและรวมกําหนด

ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาค
สังคมหรือชุมชน โดยปรับกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรค รวมท้ังมี
มาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบใหสามารถสนับสนุนทุนวิจัยในภาคเอกชน 
การสงเสริมใหเอกชนรับจางทําวิจัยของภาครัฐได และการรวมทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีแบบกาวกระโดดบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมรับความเสี่ยงและรวม
รับภาระคาใชจาย 
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3.2.2 สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสาน
การใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการ
จูงใจในรูปแบบตางๆ อาทิ กองทุน มาตรการภาษี เงินกูดอกเบี้ยต่ํา เพ่ือใหภาคการ
ผลิตและบริการมุงสรางนวัตกรรมในธุรกิจและองคกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถในการแขงขัน 

3.2.3 สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับธุรกิจเกิดใหมและ SMEs ท่ีตองการพัฒนา
หรือทําธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมชองทางการเขาถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัย
ของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมท้ังการเขาถึงบริการทางเทคโนโลยีตาง 
ๆ ไดโดยงายและสะดวก 

3.2.4 สรางบรรยากาศและสภาวะท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความคิด
สรางสรรคลงสูพ้ืนท่ีและชุมชน ท้ังการพัฒนาแหลงเรียนรู การจัดใหมีเวทีหรือชอง
ทางการพัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนักสรางสรรค และเสริมสรางตนแบบ 
(Role Model) ท่ีเหมาะสม รวมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธผลงานนวัตกรรมและ
ตัวอยางความสําเร็จ   ในวงกวางอยางตอเนื่อง โดยจูงใจใหมีการนําไปใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรม 

3.2.5 รณรงคปลูกฝงวัฒนธรรมการวิจัยและคานิยมการเคารพสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญา รวมท้ังวิธีคิดของคนในสังคมใหใชหลักตรรกะในการตัดสินใจ ผานทางสื่อ
และกิจกรรมตางๆ รวมท้ังมีกลไกสงเสริมการดําเนินงานใหความรูและบริการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี 

3.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ดานบุคลากรวิจัย 

1) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมี คุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร (Science: 
S) เทคโนโลย ี(Technology:T) วิศวกรรมศาสตร(Engineering : E)และคณิตศาสตร
(Mathematics: M)) ดวยการสรางสิ่งจูงใจ สรางแรงบันดาลใจ สนับสนุน
ทุนการศึกษาฯลฯ เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM Education) ใน
สถานศึกษา รวมท้ังเรงผลิตกําลังคนและครูวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพ 

2) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิตข้ันสูง 
แพทยศาสตร นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และใน
สาขาท่ีขาดแคลนและสอดคลองกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเปาหมายและ
ทิศทาง   การพัฒนาประเทศ รวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ไมวาจะเปนนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถายทอด
เทคโนโลยี นักประเมินผล และบุคลากรดานทรัพยสินทางปญญา โดยพัฒนา
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพท่ีชัดเจน และพัฒนาตลาดรองรับงาน
สําหรับบุคลากรวิจัย ดวยการกําหนดเปนเง่ือนไขใหโครงการลงทุนขนาดกลาง
และขนาดใหญ จะตองมีการทําวิจัยรองรับการดําเนินโครงการ 
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3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยีเขาใจตลาด
และรูปแบบการทําธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา รวมท้ัง
เขาถึงและเขาใจความตองการของผูใชประโยชน โดยใชหลักการตลาดนํา
งานวิจัย เพ่ือใหสามารถประเมินความคุมคาในการลงทุนวิจัย และไดงานวิจัยท่ีมี
คุณคาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

4) ดึงดูดบุคลากรผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรในตางประเทศท่ีมี
ผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายของไทยใหมาทํางานใน
สถาบันวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
การวิจัยและพัฒนาของประเทศและใชสิทธิประโยชนทางภาษี เพ่ือสนับสนุน
ภาคการผลิตและภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 

3.3.2 ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพ่ือรองรับเทคโนโลยีสําคัญๆ ใหเกิด

ประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟก
(Grapheme)เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลง      
เชิงโครงสรางประชากรและเพ่ิมคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอายุและผู
พิการ) เทคโนโลยีท่ีชวยเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เทคโนโลยีการขนสงและโลจิ
สติกส เทคโนโลยีดานพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแหงอนาคต รวมท้ังสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพรอมสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
อวกาศตลอดจนมีการพัฒนาขอมูลดัชนีวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และฐานขอมูลงานวิจัยท่ีทันสมัยสะดวกตอการเขาถึงและใชงานไดงาย 

2) ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด โดยสนับสนุนใหเกิดการลงทุนจัดตั้ง
ศูนยวิจัยพัฒนา สงเสริมใหมีความรวมมือในการดําเนินการวิจัยและพัฒนา
รวมกับหนวยงานวิจัย/นักวิจัยท้ังในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ศูนยวิจัยพัฒนาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ สนับสนุน
การแปลงนิคมอุตสาหกรรมใหเปนอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร เรงพัฒนาและ
ประชาสัมพันธอุทยานวิทยาศาสตรและสถาบันวิจัยใหเปนกลไกชวยแกไข
ปญหาใหภาคการผลิตและบริการ และเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางภาค
วิชาการกับภาคเอกชน และภาคสังคม 

3) สงเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแหงชาติ
เรงยกระดับและสงเสริมการจัดตั้ ง ศูนยวิ เคราะหทดสอบ/สอบเทียบ/
หองปฏิบัติการของภาคเอกชนใหไดมาตรฐานสากล ผานการจูงใจในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

4) เรงสรางความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มศักยภาพของ
ภาครัฐท้ังการเขาถึงและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ 
และการเขาถึงขอมูลของภาครัฐโดยสาธารณะตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอรม
บริการพ้ืนฐาน และแอปพลิเคชั่นภาครัฐ 
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5) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหมๆ และหลากหลายเพ่ือเปนกลไกระดมทุน 
อาทิ ระบบเงินรวมลงทุน กองทุน การระดมทุนผานตลาดหลักทรัพย 

6) สนับสนุนใหเกิดการรวมทํางานและแบงปนทรัพยากรดานอุปกรณ เครื่องมือ
และหองปฏิบัติการทดลองระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

7) ผลักดันและเรงรัดใหมีกฎหมายเพ่ือสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยในเชิง
พาณิชย เพ่ือใหผูรับทุนสนับสนุนของรัฐไดรับสิทธิความเปนเจาของผลงานวิจัย
และนําไปถายทอดสูภาคการผลิตและบริการไดอยางคลองตัว 

3.3.3 ดานการบริหารจัดการ 
1) สงเสริมการปรับโครงสรางและบทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพใน
การดําเนินงาน ท้ังหนวยงานกําหนดนโยบาย หนวยงานสนับสนุนทุนวิจัย 
หนวยงานวิจัยหลัก และหนวยงานปฏิบัติท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

2) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณสูการจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ 
(Program Based Budgeting) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ         
และงบประมาณระหวางหนวยงานตางๆ และพัฒนาไปสูการจัดสรรตามผลงาน 
(Performance Based Budgeting) โดยมีกลยุทธตอยอดไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว
หรือกลยุทธการยุติท่ีเหมาะสม 

3) จัดใหมีระบบประเมินความสามารถดานนวัตกรรมของสถาบันวิจัยท้ังดานการ
สรางความสามารถทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดานการ
บริหารจัดการ และดานอ่ืน ๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
สําคัญของประเทศ โดยมีการรายงานผลตอสาธารณะอยางตอเนื่อง 

4) สนับสนุนการจัดทํา Technology Roadmap และแผนปฏิบัติการวิจัย และ
นวัตกรรมรายสาขา เพ่ือจัดลําดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาสําหรับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีเปาหมายท่ีตองพัฒนารายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขา
อุตสาหกรรม สาขาการทองเท่ียว สาขากีฬา 

5) สนับสนุนใหมีการทําวิจัยท่ีสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพ้ืนท่ี
เพ่ือสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ซ่ึงจะชวยเสริมสราง
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของทองถ่ิน และนํางานวิจัยไปชวยสรางมูลคาเพ่ิม
และแกปญหาตางๆ โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีภาคชุมชน
และสังคม 

6) สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผานทางกลไกท่ีมีอยู อาทิ สมัชชาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือใหเปนท่ีรวมของผูเชี่ยวชาญดาน
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ ในการใหคําปรึกษาและ
ขอแนะนําการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศ และสงเสริมการทูตวิทยาศาสตรเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู
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ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท้ังในเชิงนโยบาย และการ
นําไปประยุกตใชรวมกับประเทศตางๆ 

9) ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
๑. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน 
1.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุม 
1.3 เพ่ือพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
1.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

และการพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 
๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน 
2.1.2 เพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม 
2.1.3 พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
2.1.4 เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 ผลิตภัณฑภาคตอหัวระหวางภาคลดลง 
2.2.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดระดับภาคลดลง 
2.2.3 เมืองศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูเพ่ิมข้ึน 
2.2.4 คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงายในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลักบริเวณ มาบตาพุดไมเกิน

เกณฑมาตรฐาน 
2.2.5 ขอรองเรียนของประชาชนเก่ียวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนท่ีลดลง 
2.2.6 มูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 
2.2.7 สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง 

3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 
1) พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการ

ทองเท่ียวบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑ
สรางสรรคท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 

2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใตแนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปใหมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด 

3) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณสรางความ
สมดุลแกระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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4) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุของ
ภาคเหนือท่ีเร็วกวาระดับประเทศ 10 ป 

3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการ
พ่ึงตนเอง 

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหาร
ปลอดภัย 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 
3) ยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอมยุคกอน

ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และกีฬาสูนานาชาติ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพ้ืนท่ีตนน้ําของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและสงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม 

2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหมีความ
ทันสมัยและเปนสากล 

3) ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพ และ
ภาพลักษณท่ีไดมาตรฐานสากล 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ําแกไขปญหาความขัดแยงการใชน้ําใน
ภาคตะวันออก และสงเสริมการทําแหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็กกระจายในพ้ืนท่ี
การเกษตรของภาคกลางตอนบนเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 

3.1.4 ภาคใต : พัฒนาเปนฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลาย 
1) เสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตอยางเต็มศักยภาพของหวงโซ

คุณคาเพ่ือสรางรายไดใหกับพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
2) ยกระดับรายไดจากการทองเท่ียวใหเติบโตอยางตอเนื่อง และกระจายรายได

จากการทองเท่ียวสูพ้ืนท่ีเชื่อมโยงรวมท้ังชุมชนและทองถ่ินอยางท่ัวถึง 
3) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ 
4) วางระบบปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหเกิดความยั่งยืนในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลง
ตนน้ําของภาค และพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสงขลา 

3.2 การพัฒนาเมือง 
3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 

1) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูเพ่ือการใช
งานของคนทุกกลุมในสังคมอยางเทาเทียม เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางมีสมดุล 
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2) สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของ
สวนกลาง สวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

3) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
4) รักษาอัตลักษณของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายไดให

คนในทองถ่ิน 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

3.2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ 
1) สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองศูนยกลางการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ

รวมท้ังเปนศูนยกลางการศึกษา การบริการดานการแพทยและสุขภาพระดับ
นานาชาติท่ีพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและ
ระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ใหเปนเมืองศูนยกลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย ศูนยกลาง
การขนสงและ  โลจิสติกส ศูนยบริการดานสุขภาพและการศึกษาและเมืองท่ีอยู
อาศัย 

3) พัฒนาเมืองเชียงใหมและเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการคา การบริการ
ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจดานดิจิทัล 

4) พัฒนาเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมาใหเปนเมืองศูนยกลาง การคาการ
ลงทุนการบริการสุขภาพและศูนยกลางการศึกษา 

5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและเอ้ือตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม 

6) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญและบริเวณ
เมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกลพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
3.3.1 พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 

1) เรงรัดการแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

3) เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวทางทะเลเชื่อมโยงอาวไทยฝงตะวันออกและ
ตะวันตก 

4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 

5) กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.3.2 พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1) สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 
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2) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

3) สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมและ
ไดรับประโยชนจากการพัฒนา 

4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนภายใตกระบวนการมีสวนรวม 

10) ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
๑. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือใชประโยชนจากจุดเดนของทําเลท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเปนจุดเชื่อมโยงสําคัญ
ของแนวระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทย 

1.2 เพ่ือขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ และยกระดับใหประเทศเปน
ฐานการผลิตและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเดน 

1.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยใน
กรอบความรวมมือตาง ๆ รวมท้ังการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

2.1.1 เครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช
ประโยชนไดเต็มศักยภาพ 

2.1.2 ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
2.1.3 ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 

อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน      
อนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต 

2.1.4 ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ 
2.๒ ตัวชี้วัด 

2.2.1 ความสําเร็จของไทยในการผลักดันใหเกิดโครงขายความเชื่อมโยงทางดานโลจิ
สติกส ท่ีครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ือ
อํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาและตนทุนในการขนสง 

2.2.2 ความสําเร็จของการดําเนินงานภายใตความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนใน  
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ดาน
ชายแดนระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

2.2.3 ดัชนียอยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทยในดัชนี
การอํานวยความสะดวกทางการคา (Enabling Trade Index) 

2.2.4 มูลคาสินคาข้ันกลางท่ีผานดานชายแดนระหวางประเทศ 
2.2.5 มูลคาการคาการลงทุนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.6 มูลคาการบรกิารของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
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2.2.7 ปริมาณการขนสงสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 มูลคาการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.9 มูลคาการลงทุนของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
2.2.10 กฎหมายและระเบียบตางๆ ไดรับการปรับปรุงใหเอ้ือตอการเปนศูนยกลางการ

ผลิต การลงทุน และบริการ 
2.2.11 มูลคาการใหความชวยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
2.2.12 ความสําเร็จของโครงการพัฒนารวมกันระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.13 ความกาวหนาในการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม

สําหรับสินคาและบริการของไทย 
3.2 พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบ

ความรวมมือ อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 

3.2.1 พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน
ใหมีความตอเนื่องและเปนโครงขายท่ีสมบูรณ 

3.2.2  พัฒนารูปแบบและบริการการขนสงและโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพและได
มาตรฐานสากล 

3.2.3 ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาท่ีเก่ียวของ 
3.2.4 พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและบริการโลจิสติกส 
3.2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีชายแดนเขตเศรษฐกิจชายแดน

ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ 
3.3 พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ี

โดดเดนในภูมิภาค 
3.3.1 สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมระหวางไทยกัประเทศเพ่ือนบาน

และสงเสริมการคาและการบริการชายแดน 
3.3.2 ผลักดันใหเกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน

เพ่ือผลประโยชนดานความม่ันคงและการสรางเสถียรภาพของพ้ืนท่ี 
3.4 สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ(Outward investment)ของผูประกอบการไทย 

3.4.1 พัฒนาผูประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถพัฒนา
ธุรกิจรวมกับประเทศเพ่ือนบาน 

3.4.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
3.4.3 พัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการสนับสนุนการดําเนินงานโดยกลไกสภา

ธุรกิจภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ 
3.4.4 สนับสนุนแหลงเงินทุนและแหลงขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในตางประเทศ 

3.5 เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

3.6 สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
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3.6.1 เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศ 
3.6.2 เพ่ิมบทบาทนาของไทยในการใหความชวยเหลือทางการพัฒนา 

3.7 เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค 
3.7.1 รักษาบทบาทของไทยในการมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือท่ี

ดําเนินอยู 
3.7.2 รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม 
3.7.3 ยกระดับมาตรฐานของไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตาม

พันธกรณีระหวางประเทศ 
3.8 สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคง 
3.9 บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 
3.10 สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 

3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  
ยุทธศาสตรท่ี ๑ บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

อยางยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาแหลงน้ําเดิมและแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา โดย

การปรับปรุงอางเก็บน้ํา หนอง ฝายและพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถ เพ่ิม
ปริมาณการกักเก็บ รวมท้ังพัฒนาแหลงน้ําใตดินตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีโดยไมใหเกิดผลกระทบจากดิน
เค็ม   สรางแหลงกักเก็บ (แกมลิง) อางเก็บน้ํา ฝาย และแหลงน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี
การเกษตร  

2) พัฒนาแหลงน้ําใหมในพ้ืนท่ีลุมน้ําเลย ชี มูล โดยศึกษา สํารวจ และจัดหาพ้ืนท่ี เพ่ือ
พัฒนาแหลงน้ํา ตลอดจนการผันน้ําระหวางลุมน้ํา แมน้ําในภาคและระหวางภาค 

3) พัฒนาระบบสงและกระจายน้ํา เชน ระบบสูบน้ํา อาคารบังคับน้ํา คลองสงน้ํา เปนตน 
4) บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ โดยดําเนินการในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวาง

การใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน สงเสริมการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกภาคสวน และมีการ
จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําท้ังในระยะเรงดวนและระยะยาวเพ่ือปองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัย
แลง  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู มีรายไดนอยเพ่ือ        
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายไดของคนยากจน โดยสรางโอกาสใหกลุมคนจนมีท่ีดินทํากินของ

ตนเอง สงเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปจจัยการผลิตและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝมือ 
และอบรมใหความรู เพ่ือใหมีรายไดเสริมและเกิดความม่ันคงทางรายได  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยเพ่ิม
สวัสดิการทางดานสังคมใหกับกลุมผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ใน
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การดูแลผูพิการและผูสูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสรางความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ 
สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีหางไกลใหไดมาตรฐาน และใชประโยชนจากระบบสื่อสารทางอินเตอรเน็ต
เชื่อมโยง โรงพยาบาลขนาดใหญใหสามารถดูแลผูปวยและผูสูงอายุ  

3) พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการดาน 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียมระหวางพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมี
รายได ตามศักยภาพของแตละบุคคล ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนและสงเสริมใหมีระบบการจัดการ
ความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  

4) พัฒนาระบบการปองกันและควบคุมโรคเฉพาะถ่ิน แกปญหาโรคพยาธิใบไมตับ ในพ้ืนท่ี
เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแกน สกลนคร รอยเอ็ด หนองบัวลําภู กาฬสินธุ อํานาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยสงเสริมการเรียนรูในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับใหแกประชาชน ท้ังในชุมชน
และเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ําจืดมี
เกล็ด กําจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหลงน้ําอยางถูกหลักสุขาภิบาล สรางเครือขาย โรงพยาบาลใน
การคัดกรอง เฝาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไมตับและผูปวยมะเร็งทอน้ําดีพรอมท้ัง พัฒนาระบบ
คัดกรองกลุมเสี่ยงและระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามการทํางาน  

5) พัฒนาโภชนาการแมและเด็ก โดยสงเสริมการบริโภคไอโอดีนและใหความรูแก พอแม
หรือผูดูแลเด็กในดานโภชนาการท่ีเหมาะสม ตั้งแตเริ่มตั้งครรภ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพ่ือ
กระตุนการพัฒนาเด็กในชวง  ๐ - ๓ ปแรก และยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนท่ีหางไกลใหได
มาตรฐานเพ่ือเสริมสรางศักยภาพเด็กกอนวัยเรียน ใหมีพัฒนาการความพรอมท้ังทักษะสมอง รางกาย และ
สังคม  

6) อํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา โดยยกระดับการใหความชวยเหลือ ผูมีรายได
นอยและผูดอยโอกาสดานกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ 
และเครือขายภาคประชาชนในการแกไขขอพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสรางการรับรูกฎหมายเพ่ือสราง 
ภูมิคุมกันในการปกปองตนเองไมใหตกเปนเหยื่อ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกร โดยสรางความม่ันคงของเกษตรกรรายยอย โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร
แปลงใหญ สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร พัฒนาความเขมแข็งขององคกรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา 
เครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ สนับสนุนการ
เขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรม นํารองในจงัหวัดกาฬสินธุ นครพนม บุรีรัมย อํานาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร 
มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวลําภู  

2) พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
ยโสธร สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการ
ผลิต ใหอยูภายใตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต 
พรอมท้ัง ขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย โดยสงเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินคาเกษตรอินทรียใหแตกตาง
จากสินคา เกษตร ท่ีใชสารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย การสงเสริม
กระบวนการตรวจ รับรองแบบมีสวนรวมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุมผูผลิตและชุมชน รวมท้ัง
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การจัดทําโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรียอยางเปนรูปธรรม โดยนํารองในพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมและเหมาะสม 
และเชื่อมโยงไปสู การทองเท่ียวเชิงเกษตรหรือการทองเท่ียววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได พรอมท้ังจัดทํา
ฐานขอมูลเกษตรอินทรีย เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆ ใหตอบสนองตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพและการสงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย ตลอดจน
มาตรการสงเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจําหนายสินคาผาน
ชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

3) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี (Zoning) 
และความตองการตลาด โดยสงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และไมดอก ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย      
บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ การตรวจรับรอง
มาตรฐานสินคา เกษตร การประชาสัมพันธและการจัดตั้งตลาดกลาง รวมท้ังสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
สําคัญท่ีเปนสารตั้งตนใน การแปรรูปผลิตสินคา ในพ้ืนท่ีนํารองจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และ
อุบลราชธานี ใหมีปริมาณมากพอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความตองการของ
ตลาดท้ังในและตางประเทศ และจัดทําฐานขอมูล พ้ืนท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และสงเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร ชัยภูมิ 
บุรีรัมยและอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนท่ีจังหวัด นครราชสีมา ขอนแกน โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ 
สงเสริมการปลูกแปลงหญาและปรับปรุงคุณภาพอาหาร สัตว พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะ
เกษตรกร รวมท้ังการจัดระบบมาตรฐานโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมชอง
ทางการจําหนายและขยายตลาดไปสูอาเซียน  

4) สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ใหเปนฐานรายไดใหมท่ีสําคัญ
ของภาค โดยมุงลงทุนสรางเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการท่ี
ใช ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว จุลินทรีย) รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสียและน้ําเสียจาก
โรงงาน อุตสาหกรรม ฟารมปศุสัตว และชุมชน พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑชีวภาพท่ีมีมูลคาสูง กอใหเกิด
ความกาวหนา และนวัตกรรมในมิติใหมๆ ท่ีสงผลตอการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและ
การแพทย พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาใหนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี 
และสกลนคร เปนศูนยกลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร สงเสริมการแปรรูป
สมุนไพรในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร และอํานาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให
ไดมาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑสมุนไพรและสรางแบรนดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันและสงออก สงเสริมอุตสาหกรรมใหม และธุรกิจแนวใหมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนลาง ดวยการพัฒนาตอ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือท้ิงทาง
การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู ผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน เอทานอล 
พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลคาสูง เอนไซม/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย เปน
ตน รวมท้ังสรางความม่ันคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการนําวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือท้ิงทาง
การเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเปนพลังงานเพ่ือใชภายในครัวเรือนหรือชุมชน และสงเสริม การใช
พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคา 
อุปโภคบริโภค ในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน 
กาฬสินธุรอยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช
วัตถุดิบ ในพ้ืนท่ี รวมท้ังสนับสนุนความรูดานกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปน
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ธรรมการพัฒนาชองทางการตลาดในตนทุนท่ีต่ําโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน e-Commerce,          
e-Marketing เปนตน  

6) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพ้ืนท่ีท่ีมี 
ศักยภาพใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา 
สุรินทร และสกลนคร เปนตน โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณ 
พัฒนา เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสรางนวัตกรรมเพ่ิมมูลคา พรอมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผูประกอบการและนักออกแบบรุนใหม ใหมีทักษะ มีความรูความสามารถท้ังการ
ออกแบบ และการจัดการ เพ่ือใหสินคามีความหลากหลายและทันสมัย สรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมกับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมการจับคูธุรกิจเพ่ือสราง
โอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู  โดยจัดระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง 
จัดระบบ บริการสังคมท่ีไดมาตรฐาน ท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสําคัญตอการผังเมือง การเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวความสะอาดและดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของพ้ืนท่ีตนน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกําหนด และทํา
เครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษและพ้ืนท่ีปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน สงเสริมประชาชนมีสวนรวมใน
การฟนฟู ปลูกปา และปองกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีปาตนน้ําและปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
รวมถึงการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ํา  

9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาภาค โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการวิจัยพัฒนา 
ท่ีกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ี สรางความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือขายของ 
อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ใหมีความพรอมดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ในข้ันประยุกต และทดลองเพ่ิมข้ึน ท้ังการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ การทําวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ 
และโรงงานนํารองเพ่ือใหสามารถแปลงงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมมาก
ข้ึน  

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนท่ี โดยสงเสริมชุมชน

ในการสรางสรรคกิจกรรมหรือเทศกาลประจําถ่ินในแตละเดือนในพ้ืนท่ีตางๆ โฆษณาประชาสัมพันธแก 
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศ เพ่ือสรางการรับรูสินคา บริการ และแหลงทองเท่ียวท่ีสะทอน       
อัตลักษณของชุมชน พัฒนาแบรนดและสื่อสารความแตกตางของชุมชนตางๆ ในรูปแบบการเลาเรื่อง 
(Storytelling) สงเสริมการขายแพ็กเกจการทองเท่ียวเพ่ือกระตุนการทองเท่ียวนอกฤดูกาล สงเสริม
การตลาดแบบมีเปาหมาย เฉพาะกลุม เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมผูปฏิบัติธรรม กลุม
สภุาพสตรี เปนตน  

๒) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใตในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนทองเท่ียวในแตละจังหวัดท่ีดึงจุดเดน 
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หรือ อัตลักษณของแตละพ้ืนท่ีมาสรางเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวในเขตอารยธรรมอีสานใต 
และ เชื่อมโยงสูประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพํานักและคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของ
กลุม นักทองเท่ียวคุณภาพท้ังชาวไทยและตางประเทศ พัฒนาสินคาและบริการท่ีมีจุดเดนหรืออัตลักษณท่ี
สรางจากทุน ทางวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดความจดจําและสรางความโดดเดน  ลอกเลียนไดยาก พัฒนา
บุคลากร และผูประกอบการการทองเท่ียวใหเปนมืออาชีพ รักษามาตรฐานการใหบริการจัดทําแผนท่ี
ทองเท่ียวใหทองเท่ียวไดตลอดท้ังป พัฒนาระบบโลจิสติกส ขนถายนักทองเท่ียวอยางเปนระบบไปสู แหลง
ทองเท่ียว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหนักทองเท่ียว  

๓) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึง
กาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวกับประเทศ
เพ่ือนบาน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง เลย – อุดรธานี - หนองบัวลําภู - หนองคาย - สปป.ลาว โดย
พัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการ ใหสอดคลองกับกระแสความนิยมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
สองฝงโขง พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวใหมีความหลากหลาย อาทิ การทองเท่ียว/พักผอนชมทัศนียภาพ
และวิถี ชีวิตลุมแมน้ําโขง (Leisure/Lifestyle) การทองเท่ียวดวยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/Caravan Tours) การทองเท่ียวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เปนตน พัฒนาถนนเชื่อมโยง
ระหวาง แหลงทองเท่ียว พัฒนาทาเรือใหไดมาตรฐานความปลอดภัย สงเสริมการบริหารจัดการท่ีเกิดจาก
ชุมชนเพ่ือสราง งานและรายได เนนพัฒนาผูประกอบการดานการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับ
นักทองเท่ียวตางชาติท่ี เพ่ิมข้ึน  

๔) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ 
อุดรธานีหนองบัวลําภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหลงทองเท่ียวและพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค 
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมตาง ๆ ใหผูชมมีสวนรวม มีความ
สนุกรื่นรมยเสมอ (play and learn) ท้ังภาษาไทยและตางประเทศเพ่ือขยายฐานนักทองเท่ียวท่ีสนใจศึกษา
วิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน ปลูกฝงใหเด็กเขาพิพิธภัณฑผาน
กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินคา/บริการ/ของท่ีระลึก ปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบ
ขนสง สาธารณะเขาสูแหลงทองเท่ียวเพ่ือใหเขาถึงไดงายและกลับมาไดบอยครั้ง  

๕) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
โดยสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมท้ังจาก การกีฬาและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวของ อาทิ ธุรกิจการแขงขันตางๆ การผลิตอุปกรณ/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแขงขัน อาหาร
เสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม รานอาหาร การเดินทางและขนสง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุก
ระดับ เปนตน สงเสริมการศึกษาในดานเวชศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และการบริหารจัดการ 
ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬา
นานาชาติ รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูใหกับนักทองเท่ียว  

๖) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา 
อุบลราชธานี โดยสงเสริมการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือใหเกิด
ความ สมดุลและยั่งยืน มุงเนนนักทองเท่ียวคุณภาพเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมุงเนนให
เกิดความคุมคาตอประสบการณมากกวาการทองเท่ียวท่ีคุมคาเงิน สนับสนุนใหคนไทยเดินทางมาทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ีมากข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดตางประเทศ รวมท้ังใหความรูนักทองเท่ียวในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะอยางถูกวิธี  
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๗) พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน ประชาสัมพันธการ 
ทองเท่ียว และพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในลักษณะเครือขายเพ่ือกระจายนักทองเท่ียวจาก
เมือง หลักไปสูชุมชนและทองถ่ิน เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวระหวางภาคเอกชน กับชุมชนและทองถ่ิน 
ท้ังใน ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบาน ท่ีสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว รวมท้ังพัฒนา
ทักษะฝมือ บุคลากรในภาคบริการและการทองเท่ียว จัดฝกอบรมมัคคุเทศกดานภาษาตางประเทศ 
นอกจากนั้นพัฒนาสินคา OTOP สินคาวิสาหกิจชุมชน ของท่ีระลึก รานอาหาร ท่ีพักใหมีคุณภาพดี สงเสริม
การทองเท่ียวเฉพาะกลุมตาม ความสนใจของนักทองเท่ียว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในแหลง
ทองเท่ียว  

ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ 
ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลาง

และพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใหแลวเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 
การพัฒนาโครงขายรถไฟทางคู และโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองตามยุทธศาสตรแผนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

2) เรงพัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสงภายในภาคใหเปนระบบท่ีสมบูรณ อาทิการ
พัฒนารถไฟสายใหม (บานไผ-นครพนม) โครงการพัฒนาทาอากาศยานภายในภาค ๖ แหง (อุดรธาน ี
อุบลราชธานี บุรีรัมย รอยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแกน) และขยายถนน ๔ ชองจราจรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองสําคัญ ขอนแกน นครราชสีมา ใหเปนเมืองศูนยกลางการคา การลงทุน การ
บริการสุขภาพและศูนยกลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหวางภาค เรงรัดพัฒนาระบบขนสงรางเบาเมืองขอนแกน พรอมท้ัง 
สงเสริมระบบขนสงสาธารณะในเมืองใหเชื่อมโยงระหวางเมืองและระบบขนสงอ่ืน  

4) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ อาทิ เมืองขอนแกน 
และบริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกลพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมือง
นครพนม เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการนํารองท่ีใชแนวทาง การจัด
รูปท่ีดิน  การวางผังเมืองควบคูกับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบาน
ในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาดานชายแดน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอ 

สนับสนุนการจัดการดานพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ใหได
มาตรฐานสากลเรงเชื่อมตอระบบสารสนเทศภายในและระหวางหนวยงานเพื่อสามารถใหบริการ ณ จุด
เดียว (National Single Window) เพ่ิมอัตรากําลังเจาหนาท่ีใหเพียงพอ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
บริเวณจุดผอนปรนการคาชายแดนท่ีมีศักยภาพ  
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2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเรงกอสรางสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 
แหงท่ี ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคมระหวางไทย ลาว เวียดนาม และจีน ใหมี
ความสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเปนพ้ืนท่ี นํารอง
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการลงทุนและสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชายแดน พรอมท้ังเรงรัดการดําเนินงานโครงการและมาตรการสําคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม 
หนองคาย ใหมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน และบริการ CIQ ท่ีไดมาตรฐานสากล 

3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรกลยุทธการพัฒนากลุมจังหวัดฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมศักยภาพการคาชายแดน 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาศูนยขอมูล และระบบฐานขอมูล ดานการคา การลงทุน 
1) โครงการศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จดานการคาการลงทุน ณ จุดผาน

แดน 33 กลยุทธ 1.2 : เพ่ิมศักยภาพผูประกอบการและแรงงาน 
2) โครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับแรงงาน กลยุทธ 1.3 : สงเสริมและพัฒนา 

การคาการลงทุนใหมีประสิทธิภาพ 
3) โครงการสงเสริมการคาการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผูประกอบการและ

อุตสาหกรรม 
4) โครงการสงเสริมการคาการลงทุนใหผูประกอบการแขงขันได 
5) โครงการปรับปรุงเสนทางเชื่อมโยงกลุมจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการคาและการ

ลงทุน 
6) โครงการเพ่ิมศักยภาพการคาชายแดน 
7) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนสูอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับการคา การผลิตสินคาทางการเกษตร 
กลยุทธ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

1) โครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการ
พัฒนาและฟนฟูลุมน้ําอยางเปนระบบ 

กลยุทธ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานดานการเกษตร(ยางพารา) 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานดานการเกษตร 

กลยุทธ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 
4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยโรง 
5) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขาวโพดเลี้ยงสัตว 
6) โครงการติดตามและประเมินผลและประชาสัมพันธตอเนื่อง 

7) โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการเกษตร 
กลยุทธ 2.4 เพ่ิมศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 
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1) โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
2) โครงการเลี้ยงกระบืออยางยั่งยืน เพ่ือลดตนทุนการผลิต 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชีพดานการประมง 

กลยุทธ 2.5 สงเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน 
1) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราใหไดมาตรฐาน 
2) โครงการศึกษา การบริหารจัดการวงโซอุปทานยางพารา 
3) โครงการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

กลยุทธ 2.6 สรางเครือขายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาชองทางการ
ตลอด 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนา
สหกรณการตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
กลยุทธ 3.1 การพัฒนาศูนยขอมูล และระบบฐานขอมูลดานการทองเท่ียว 

1) โครงการพัฒนาศูนยขอมูล และระบบฐานขอมูลดานการทองเท่ียว 
2) โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

กลยุทธ 3.2 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 
1) โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว 

กลยุทธ 3.3 พัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 
1) โครงการพัฒนาแหลงทองเ ท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเ ท่ียว ท้ังในและ

ตางประเทศ 
2) โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพ่ือใหเปนพ้ืนท่ีรับน้ําและเปนหนองน้ํา

สาธารณะ และการทองเท่ียว 
กลยุทธ 3.4 พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 

1) โครงการพัฒนาเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมดานการทองเท่ียว ท้ัง
ระบบเพ่ือสงเสริมการประชาสัมพันธ และการตลาดของกลุมจังหวัด 

2) โครงการพัฒนาดานบริหารการจัดการทองเท่ียว จังหวัดอุดรธานี 
3) โครงการยกระดับคุณภาพผูประกอบการสถานบริการ เชน รานอาหาร ท่ีพัก 

โรงแรม ฯลฯ 
4) โครงการถนนแหงภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินของกลุมจังหวัด(สินคา

และผลิตภัณฑ OTOP) 
5) โครงการพัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธ (ในตางประเทศ) 

กลยุทธ 3.5 สงเสริมกิจกรรมดานการทองเท่ียว 
1) โครงการสงเสริมกิจกรรมดานการทองเท่ียว 

 
กลยุทธ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนแหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ป พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
วิสัยทัศนจังหวัดอุดรธานี “เมืองนาอยู  ศูนยกลางการคาการลงทุนของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
พันธกิจ : 1. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกปจจัยพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสง และการยกระดับ

มาตรฐานสถานประกอบและแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการคา การลงทุน
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
2. พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญและยกระดับมาตรฐานการทําการเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และเสริมสรางขีด
ความสามารถ ในการพัฒนาทุนมนุษยและการลดความเลื่อมล้ําโดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซและการทองเท่ียว โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานท่ีตั้ง
เพ่ือ สรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซและการทองเท่ียวของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
5. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการน้ํา การ
จัดการ ขยะ/น้ําเสยีเพ่ือการใชประโยชน อยางยั่งยืน 
6. เสริมสรางสังคมท่ีม่ันคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพยสินของประชาชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดใหมีเอกภาพดวยการบูรณาการการทํางาน
กัน ทุกภาคสวนตามคานิยม UDON TEAM 

เปาหมายรวม : จังหวัดอุดรธานี มีวิสัยทัศนของการพัฒนาท่ีจะเปน “เมืองนาอยู ศูนยกลางการคา
การลงทุน อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” โดยจะมีความนาอยูและความเปนศูนยกลางท้ัง
ในดาน 

 1. การสรางการพัฒนาอยางท่ัวถึง สําหรับประชาชนทุกภาคสวน โดยไมท้ิงผูท่ี
ดอยโอกาสไวเบื้องหลัง 
2. การสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ และการมีความเขมแข็งและมี
ความสามารถในการแขงขันในทุกสาขาเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญ 
3. การสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ ในการดูแลรักษาชีวิต 
ทรัพยสิน และประโยชนสุขของประชาชน 
5. การสรางเมืองและชุมชนท่ีมีสุขภาวะ ท้ังกาย ทางจิต ทางสังคม และทาง
ปญญา 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
 จากวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ีมุงเนนการเปน “เมืองนาอยู ศูนยกลางการคาการลงทุน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” และการวิเคราะหขอมูลสถานการณการพัฒนาในดานตาง ๆ ท้ัง 5 ดาน จังหวัด
อุดรธานี จึงกําหนดตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาดานการพัฒนาอยางท่ัวถึงแบงเปน 
     1.1 สัดสวนความยากจนของครัวเรือนลดลงใหต่ํากวารอยละ 8 
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     1.2 กิจกรรมทางการเกษตรท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนจากเดิมรอยละ 5 
     1.3 อัตราการศึกษาตอมัธยมปลายและอาชีวศึกษาสูงกวารอยละ 80 
     1.4 จํานวนปท่ีไดรับการศึกษาของประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป เพ่ิมข้ึนเปน 8 ป 
     1.5 ความเหลื่อมล้ําของรายไดลดลงจนต่ํากวารอยละ 40 
     1.6 สัดสวนแรงงานท่ีมีประกันสังคมเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 22 
2. ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา ดานการเติบโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขัน 

แบงเปน 
     2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวารอยละ 5 โดยแยกเปน 
          2.1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม มากกวารอยละ 2 
          2.1.2 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและสาขาคาสง/ปลีก มากกวารอยละ 5 
          2.1.3 อัตราการขยายตัวของรายไดการทองเท่ียว มากกวารอยละ 7 
          2.1.4 การจางงานของ SMEs เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
          2.1.5 E-commerce ขยายตัวมากกวารอยละ 10 
     2.2 อัตราหนี้สินเฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน ไมเกินกวา เทา 8 
     2.3 อัตราการออมของครัวเรือนสูงกวารอยละ 5 
3. ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา ดานการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมแบงเปน 
     3.1 พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 1.5 
     3.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการขยะ โดยให 
          3.2.1 ขยะท่ีสามารถใชประโยชนไดเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 55 และ 
          3.2.2 ขยะตกคางลดลงรอยละ 10 จากปริมาณเดิม 
          3.3 เพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ําข้ึนรอยละ 1 ของความตองการใชน้ํา 
          3.4 ประสิทธิภาพในการจัดการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
          3.5 การปลอยกาซเรือนกระจกลดลงเหลือ 1.1 ตัน/คน/ป 
4. ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา ดานประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐ แบงเปน 
     4.1 จํานวนคดีท่ีแจงความนอยกวา 60 ตอประชากรแสนราย 
     4.2 ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนนอยกวา 20 ตอประชากรแสนราย 
     4.3 การเขาถึงอินเตอรเน็ตเทากับคาเฉลี่ยของท้ังประเทศ 
     4.4 รอยละภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บตอรายไดรวม (ไมรวมเงินอุดหนุน) มากกวารอยละ 11 
5. ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา ดานการเติบโตของเมืองสุขภาวะ แบงเปน 
     5.1 อัตราการปวย/การตายดวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงลด 
     5.2 อัตราเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑลดลง 
     5.3 พัฒนาการเด็กและระดับสติปญญา (IQ) เทากับเปาหมาย/คาเฉลี่ยของประเทศ 
     5.4 คะแนนสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึนเปน 72 คะแนน 
     5.5 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดีข้ึนลดอัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ป 
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

จากวิสัยทัศนของการพัฒนา และการวิเคราะหแนวทางท่ีจะบรรลุตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี จึงไดกําหนดประเด็นการพัฒนา แยกออกเปน 6 ประเด็นการพัฒนา 24 แผนงาน 84 
โครงการหลัก ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
วัตถุประสงค : เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาการลงทุน 
เปาหมายและตัวชี้วัด :   

1. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและสาขาคาสง/ปลีก มากกวารอยละ 5 
2. อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมมากกวารอยละ 2 
3. การจางงานของ SMEs เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
4. E-commerce ขยายตัวมากกวารอยละ 10 
5. สัดสวนความยากจนของครัวเรือนลดลงใหต่ํากวารอยละ 8 
6. ความเหลื่อมล้ําของรายไดลดลงจนต่ํากวารอยละ 40 
7. สัดสวนแรงงานท่ีมีประกันสังคมเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 22 
8. การเขาถึงอินเตอรเน็ตเทากับคาเฉลี่ยของท้ังประเทศ 

แนวทางการพัฒนา :   
1. สงเสริมผูประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุมธุรกิจเปาหมายโดยเฉพาะ

ผูประกอบการดานอาหาร สิ่งทอ สมุนไพร กีฬา ทองเท่ียว ดิจิทัล และผูประกอบการทางสังคม 
2. สงเสริมการตลาด การรับรองมาตรฐาน การใช/สรางตราสัญลักษณสินคาอุดรธานี 
3. พัฒนาและคุมครองแรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมผลตอบแทนสําหรับแรงงาน 

และเพ่ิมการคุมครองแรงงาน 
4.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และการคมนาคมการสื่อสารและระบบดิจิทัล 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การสงเสริม การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย 

วัตถุประสงค: เพ่ือใหเกษตรกรพ่ึงพาตนเองไดอยางเข็มแข็งและยั่งยืน 
เปาหมายและตัวชี้วัด :  1. กิจกรรมทางการเกษตรท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนจากเดิมรอยละ5 

2. สัดสวนความยากจนของครัวเรือนลดลงใหต่ํากวารอยละ 8 
3. อัตราหนี้สินเฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนไมเกินกวา 8 เทา 
4. อัตราการออมของครัวเรือนสูงกวารอยละ 5 (ผานธนาคารตนไม) 
5. อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมมากกวารอยละ 2 
6. การจางงานของ SMEs เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
7. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและสาขาคาสง/ปลีก มากกวารอยละ 5 
8. อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม มากกวารอยละ 2 
9. E-commerce ขยายตัวมากกวารอยละ 10 
10. เพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ําข้ึน รอยละ 1 ของความตองการใชน้ํา 
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แนวทางการพัฒนา :  1. การสงเสริมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ การรับรองมาตรฐาน การวิจัย และการแปรรูปสินคาเกษตร 
3. สงเสริมการตลาด เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย 
4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3: การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือ
กับเปล่ียนแปลง 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหประชาชนมีความเข็มแข็งดานรางกายและจิตใจ มีขีดความสามารถดานการแขงขัน 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เปาหมายและตัวชี้วัด : 

1. อัตราการออมของครัวเรือนสูงกวารอยละ 5 
2. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดีข้ึน 
3. อัตราการศึกษาตอมัธยมปลายและอาชีวศึกษาสูงกวารอยละ 80 
4. จํานวนปท่ีไดรับการศึกษาของประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไปเพ่ิมข้ึนเปน 8 ป 
5. การเขาถึงอินเตอรเน็ตเทากับคาเฉลี่ยของท้ังประเทศ 
6. พัฒนาการเด็กและระดับสติปญญา (IQ) เทากับเปาหมาย/คาเฉลี่ยของประเทศ 
7. คะแนนสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึนเปน 72 คะแนน 
8. อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ป ลดลง 
9. อัตราการปวย/การตายดวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงลดลง 
10. อัตราเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑลดลง 
11. พัฒนาการเด็กและระดับสติปญญา (IQ) เทากับเปาหมาย/คาเฉลี่ยของประเทศ 
12. อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ15-19 ป ลดลง 
13. คะแนนสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึนเปน 72 คะแนน 
14. สัดสวนความยากจนของครัวเรือนลดลงใหต่ํากวารอยละ 8 
15. ความเหลื่อมล้ําของรายไดลดลงจนต่ํากวารอยละ 40 
16. อัตราหนี้สินเฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน ไมเกินกวา 8 เทา 
17. สัดสวนแรงงานท่ีมีประกันสังคมเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 22 

แนวทางการพัฒนา :  
1. เตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงวัย ท้ังในดานการออม ระบบเศรษฐกิจท่ีเหมาะกับผูสูงอายุ การ

ดูแลผูสูงอายุ ในระยาว การออกแบบเพ่ือการเขาถึงของทุกผูคน (Universal Design) 
2. เพ่ิมโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสรางสังคมแหงการเรียนรูโดยเฉพาะทักษะ

การเรียนรู ทักษะการทํางาน และทักษะชีวิต สําหรับทุกชวงวัยเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงในสังคมท่ี
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

3. สรางเสริมสุขภาพแบบองครวม เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงของโรคท่ีสําคัญ เชน โรคเบาหวาน โรคความ
ดัน และเพ่ิมศักยภาพของสุขภาวะทางกาย ทางจิตและทางสังคมของคนอุดรธานี 

4. ลดความเหลื่อมล้ํา และการลดความยากจน ดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมุงเปาประชากรกลุมเฉพาะท่ีดอยโอกาส และ/หรือ มีความยากลําบากในการดําเนินชีวิต 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซและการทองเท่ียวโดยใชอัตลักษณ    
                              และศักยภาพดานท่ีตั้ง 

วัตถุประสงค : เพ่ือเพ่ิมปริมาณและมูลคาดานการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมไมซบนพ้ืนฐานของการบริหาร        

                 จัดการอยางเปนเลิศรวมกัน 

เปาหมายและตัวชี้วัด :  

1. อัตราการขยายตัวของรายไดการทองเท่ียวมากกวารอยละ 7 
2. การจางงานของ SMEs เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
3. ความเหลื่อมล้ําของรายไดลดลงจนต่ํากวารอยละ 40 
4. กิจกรรมทางการเกษตรท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนจากเดิมรอยละ 5 
5. ความเหลื่อมล้ําของรายไดลดลงจนต่ํากวารอยละ 40 
6. คะแนนสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึนเปน 72 คะแนน 
7. ประสิทธิภาพในการจัดการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

แนวทางการพัฒนา :  

1. ออกแบบพัฒนาและสงเสริมอัตลักษณ และการสงเสริมการตลาดอุตสาหกรรม 
ไมซและการทองเท่ียว 

2. พัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมไมซและการทองเท่ียว ในทุกระดับเพ่ือใหมีความ 
พรอมในการเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมไมซและการทองเท่ียวในลุมน้ําโขง 

3. สรางและสนับสนุนคลัสเตอรเชื่อมโยง กลุมผูผลิตสินคาและบริการท่ีเก่ียวของกับ 
อุตสาหกรรมไมซ 

4. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการทองเท่ียว โดยเฉพาะเสนทางและระบบขนสง
สาธารณะ การออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง และแหลงทองเท่ียว 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยืน 
วัตถุประสงค : เพ่ือรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน 
เปาหมายและตัวชี้วัด :  

1. พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 1.5 
2. อัตราการออมของครัวเรือนสูงกวารอยละ 5 (ผานธนาคารตนไม) 
3. กิจกรรมทางการเกษตรท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนจากเดิมรอยละ 5 
4. เพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ําข้ึน รอยละ 1 ของความตองการใชน้ํา 
5. อัตราการกัดเซาะของตลิ่งริมแมน้ําลดลง 
6. ขยะท่ีสามารถใชประโยชนไดเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 55 
7. ขยะตกคางลดลงรอยละ 10 จากปริมาณเดิม 
8. เพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ําข้ึน รอยละ 1 ของความตองการใชน้ํา 
9. ประสิทธิภาพในการจัดการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
10. การปลอยกาซเรือนกระจกลดลงเหลือ 1.1 ตัน/คน/ป 

แนวทางการพัฒนา :  
1. ปกปอง อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรปาไม เพ่ือใหทรัพยากรปาไมเพ่ิมและสมบูรณข้ึน 
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2. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ํา ท้ังท่ีมีอยูเดิม และ/หรือ พัฒนาเพ่ิมข้ึนเพ่ือการใช
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. สงเสริมการจัดการขยะ น้ําเสีย อยางถูกวิธี/เหมาะสม เพ่ือรองรับกับการขยายตัวของ
เมืองชุมชน และการทองเท่ียว 

4. อนุรักษพลังงาน และพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพ่ือความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและ
การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ 
 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 : การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหมีความสงบเรียบรอย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เปาหมายและตัวชี้วัด :  

1. รอยละภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บตอรายไดรวม (ไมรวมเงินอุดหนุน) มากกวารอยละ 11 
2. จํานวนคดีท่ีแจงความนอยกวา 60 ตอประชากรแสนราย 
3. คะแนนสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึนเปน 72 คะแนน 
4. ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนนอยกวา 20 ตอประชากรแสนราย 

แนวทางการพัฒนา :  

1. สงเสริมการเรียนรูวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข เพ่ือการสราง/สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในฐานะพลเมือง และการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข ภายใตความคิดและมุมมองท่ีแตกตางกัน 

2. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมิใหสงผลเสียตอสุขภาพ.และความปลอดภัยตอชีวิต 
ทรัพยสิน และความสงบสุขของประชาชน 

3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยเฉพาะอุบัติภัยทางถนน ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 
 
คานิยม  UDON  TEAM 

 U : UNITY   : เอกภาพ 
 D : DEVELOPMENT    : พัฒนาอยางตอเนื่อง 
 O : OPENMIND    : เปดใจใหบริการ 
 N : NETWORK    : สานเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน 
 T :  TRANPARENCY   : มีความโปรงใส 
 E : EXCELLENCE    : เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 A : ACCOUNTABILITY  : มีความรับผิดชอบ 
 M : MORALITY  : มีศีลธรรม 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี  

1) วิสัยทัศน    :   “เมืองนาอยู ประตูสูอินโดจีน ถ่ินมรดกโลก”    
2) ยุทธศาสตรพัฒนา  

(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม 
1. ทําใหเปนศูนยกลางการคาการลงทุนดานอุตสาหกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรียใน

กลุมอินโดจีน  
2. ทําใหมีการผลิตและการเพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตร/เกษตรอินทรียใหไดตามมาตรฐาน

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเปนท่ียอมรับของผูบริโภค  
3. ทําใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเขมแข็งและสามารถเปน

แกนกลางในการสงเสริมพัฒนาดานการเกษตรของทองถ่ิน 
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว  การบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. ทําใหเกิดการทองเท่ียวท่ีหลากหลายและครอบคลุมสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี โดยเชื่อมโยงกันระหวางชนบท/เมือง/ภูมิภาค/ประเทศ 
2. ทําใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

วัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน 
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา 

1. ทําใหนักเรียนในสังกัด อบจ.เกิดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการดํารงชีวิตและ
ยกระดับการเรียนรูสูระดับสากล 

2. ทําใหนักเรียนในสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธานี  ไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3. ทําใหภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 
4. ทําใหประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีและมีใจรักในการออกกําลังกายรวมถึงการ

เสริมสรางโอกาสแกผูท่ีสนใจและมีทักษะการกีฬาสูสากล 
5. ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผูสนใจและมีความสามารถสูการกีฬาระดับ

สากล 
(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ทําใหเกิดโครงขายทางหลวงทองถ่ินท่ีเชื่อมกับเสนทางหลัก เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานบานเมืองใหนาอยู 

2. ทําใหเกิดแหลงน้ําดานการเกษตร/อุปโภคบริโภค ท่ีมีระบบการบริหารจัดการน้ําอยาง     
มีประสิทธิภาพรวมกับหนวยงานภาคี ภาครัฐ ภาคทองถ่ิน และภาคประชาชนในชุมชน 

(5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะ ชุมชนเขมแข็ง 
2. ทําใหมีการพัฒนาและเพ่ิมทักษะในการดํารงชีวิตแก ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ 

และ  ผูติดเชื้อเอดส 
 (6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 



76 

                            แผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงฝน (พ.ศ. 2566 – 2570)  
       _____________________________________________________________________________ 

 

1. ทําใหบุคลากรในองคกรมีศักยภาพท่ีสอดคลองตอภารกิจและเกิดการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. ทําใหเกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ/ทองถ่ิน/
ภาคเอกชน/ประชาชน 

3. เพ่ือสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

1. วิสัยทัศน (Vission) 
“บรูณาการการพัฒนาทองถ่ินอยางมีคุณภาพ เพ่ือสงเสริมใหจังหวัดอุดรธานีเปนเมืองนา

อยูเปนศูนยกลางการคาการลงทุนอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน” 
2. พันธกิจ ( Mission ) 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
2. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การพาณิชย และสงเสริมการลงทุน 
4. การสงเสริมการทองเท่ียว และกีฬา 
5. การจัดการศึกษา 
6. การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
7. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
9. การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
11. การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
12. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษตางๆ 
13. การรักษาความสงบเรียบรอย สงเสริมสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ( Strategy ) 

3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง 

  แนวทางการพัฒนา 
1.) สงเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุงสูความเปนเลิศ 
2.) สงเสริมการตลาดและแผนธุรกิจใหแกกลุมเปาหมายอุดรธานี 4.0   
3.) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเปนศูนยกลางการคาบริการ 
4.) สรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑและบริการเพ่ือใหแขงขันได 

3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ขยายผลองคความรูการทําเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร 
3.) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
4.) สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร 
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3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมี
ความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

  แนวทางการพัฒนา 
1.) สงเสริมการเตรียมความพรอมสังคมผูสูงอายุสุขภาพดี 
2.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุมวัย 
3.) ลดความเลื่อมล้ําดานสังคมคนอุดรธานีดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.) พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสังคมคุณภาพชีวิต 

3.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียว และ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานท่ีตั้งเพ่ือสรางความเปนเมืองศูนยกลางของ
อนุภาคลุมน้ําโขง 

แนวทางการพัฒนา 
1.) สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธจุดขายโดยเนนศักยภาพท่ีมีเอกลักษณ 
2.) สนับสนุนการสรางคลัสเตอรเชื่อโยงกลุมผูผลิตสินคา  
3.) พัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา 
4.) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริหารจัดการ 
    อุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา 

3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใช  
ประโยชนอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ปกปอง อนุรักษ พ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
2.) พัฒนาแหลงน้ําและนําไปใชประโยชนอยางสูงสุด 
3.) สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการนํากลับมาใชประโยชน 
4.) พัฒนาระบบเครือขายดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดลอม 

3.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของ
ประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) สงเสรมิการเรียนรูวิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ 
    ทรงเปนพระประมุข 
2.) ปองกันปญหาและแกไขปญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทาสาธารณะ 

3.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7 ดานบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1.) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของทองถ่ินทุกๆ ดานตามหลักบริหารบานเมืองท่ีดี 
2.) สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3.) ประสานบูรณาการแผนพัฒนาทองถ่ินมิใหเกิดความทับชอนของพ้ืนท่ีในการ

ดําเนินงาน เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน 
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6. กรอบการประสานโครงการพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคการบริหารสวนจังหวัด
อุดรธานี 
 กรอบการประสานโครงการพัฒนาท่ีมาจากการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและโครงการพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคการบริหารสวนจังหวัด สวนราชการ
หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดอํานาจ และหนาท่ีในการดําเนินการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประกาศ ณ วันท่ี  13 สิงหาคม 2546 ดังนี้ 
 1. อํานาจหนาท่ีของสวนราชการหรืออํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง การ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
 2. โครงการพัฒนาท่ีประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งแต 2 แหงข้ึนไปไดประโยชน
และไดทําความตกลงกันไว หมายถึง โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งแต 2 แหงข้ึนไป
จะตองดําเนินการรวมกันเพ่ือแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
 3. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนา หมายถึง โครงการพัฒนาท่ีมี
ขนาดของโครงการใหญ ใชงบประมาณจํานวนมากและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมสามารถดําเนินได
โดยโครงการดังกลาวอาจสงผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได 
 4. ความซับซอนของโครงการท่ีตองการความชํานาญเปนพิเศษ หมายถึง โครงการพัฒนาท่ีตองใช
เทคนิคในการดําเนินการตามโครงการคอนขางสูง หรือเปนโครงการพัฒนาท่ีตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานใน
การกํากับดูแลหรือเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินโครงการถึงจะบรรลุเปาหมายของโครงการ 
 5. โครงการท่ีกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอมและสภาพภูมิสังคม หมายถึง 
โครงการพัฒนาท่ีดําเนินการแลวอาจสงผลกระทบตอธรรมชาติ และสภาพแวดลอม ท่ีทําใหสภาพแวดลอม
เปลี่ยนแปลงหรืออาจสงผลกระทบตอสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี สภาพความเปนอยู
ตามปกติของประชาชนในวงกวางเกินพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด หมายถึง การปองกันบรรเทา       
สาธารณภัยท่ีเกิดในวงกวาง เชน อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟปา ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
รวมมือปองกันภัยดังกลาว หรือภัยอันเกิดจากการกระทําของมนุษยตอชีวิตและทรัพยสิน การกอความไม
สงบ  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การตัดไมทําลายปาหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เปน
ตน  
 7. องคประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพ้ืนท่ีตามความจําเปน หมายถึง ความแตกตางในสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพท่ีสงผลใหการดําเนินโครงการพัฒนาตอง
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกลาวตามความจําเปน 
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(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            

 

วิสัยทัศน :  “ทุงฝนเมืองนาอยู เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย” 

ยุทธศาสตร : 

          เทศบาลตําบลทุงฝน ไดกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว 

จํานวน 7 ยุทธศาสตร ดังนี ้

1. ยุทธศาสตรการบริหารและการบริการท่ีเปนเลิศ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

4. ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ 

5. ยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและพัฒนาสังคม 

6. ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

7. ยุทธศาสตรเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเท่ียว 
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1. ยุทธศาสตรการบริหารและการบริการท่ีเปนเลิศ 

เปาประสงค :  1. บุคลากรมีความรูความสามารถใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและเทาเทียม
ทุกระดับ 

  2. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

  3. เทศบาลตําบลทุงฝนมีเครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัยสําหรับการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ 

ประชาชน 

  4. มีระบบการใหบริการออนไลนหลากหลายชองทางและกาวเขาสูการเปน“องคกร 4.0” 
  5. ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลทุงฝนจากหลายชองทาง 

 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :  
 1. ความพึงพอใจของประชาชนมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทุงฝนรวมทุกดานไม

นอยกวารอยละ 80 
2. รอยละกิจกรรมท่ีประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินไมนอยกวารอยละ 50 

3. อุปกรณ เครื่องมือสําหรับการบริการประชาชนอยูในสภาพพรอมใหบริการรอยละ 
100 

4. อัตราสวนประชาชนท่ีขอรับบริการออนไลน/แจงเรื่องราวรองเรียน-รองทุกข/สอบถาม
ขอมูลขาวสารทางออนไลนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 

 

กลยุทธ :  1. สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาระบบการบริการใหมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 3. สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
 4. พัฒนาการประชาสัมพันธอยางหลากหลายและทันสมัย 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาประสงค :  1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

  2. มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ 

   
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :  
 1. ความพึงพอใจของประชาชนมีตอการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานรวมไมนอยกวารอยละ 

80 
2. อุบัติเหตุและขอรองเรียนทางถนนมีจํานวนลดลงไมนอยกวารอยละ 20 
 

กลยุทธ :  1. พัฒนาเสนทางการคมนาคมใหมีมาตรฐานและท่ัวถึง 
 2. พัฒนาเสนทางระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง 
 3. ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสองสวางตามทางสาธารณะ 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการวางผังเมืองเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอยางมีแบบแผน 
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3. ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

เปาประสงค :  1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีด ี

2. ประชาชนมีภูมิรูและมีภูมิคุมกันโรคติดตอท่ีกําลังระบาดในปจจุบันและโรคอุบัติใหมใน
อนาคต 

3. มีระบบจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ชุมชนมีสวนสาธารณะสําหรับพักผอน/ออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน และประชาชนมีสวนรวม
ในการดูแลรักษาสวนสาธารณะของตนเอง 

5. แหลงน้ําสําคัญไดรับการฟนฟูคุณภาพ สามารถชวยในการปองกันและลดความเสียหาย
จากสาธารณภัย 

   
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :  
 1. จํานวนผูปวยท่ีเขารับการรักษาโรคท่ีโรงพยาบาลทุงฝนลดลงไมนอยกวา รอยละ 5 

2. จํานวนประชาชนไดรับวัคซีนปองกันโรคระบาดตางๆ ไมนอยกวารอยละ 80 

3. จํานวนขยะมูลฝอยในชุมชนลดลงไมนอยกวารอยละ 5 
4. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาสวนสาธารณะตางๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลทุงฝนไมนอยกวารอยละ 80 
5. พ้ืนท่ีแหลงน้ําไดรับการพัฒนา ฟนฟูคุณภาพเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 20 
 

กลยุทธ :  1. สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขมูลฐานและเสริมสรางสุขภาพอนามัยในการ
ปองกันโรคติดตอ 

 2. พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ 
 3. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณอยาง

ยั่งยืน 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมจํานวนสวนสาธารณะในชุมชน 
 5. สงเสริมการทําเกษตรอินทรียท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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4. ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ 

เปาประสงค :  1. ประชาชนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน และสามารถเรียนรูดวย
ตนเองไดอยางตอเนื่อง 

 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทุงฝนมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและมี
สื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
3. วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินไดรบัการสืบสานตอไปยังคนรุนใหม 
4. ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 

   
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :  
 1. อัตราการศึกษาตอในระดับมัธยมปลายหรือระดับท่ีสูงข้ึน สูงกวารอยละ 80 

2. จํานวนประชาชนเขารวมโครงการฝกอบรมตางๆ ท่ีเทศบาลจัดข้ึน ไมนอยกวารอยละ 
80 ของเปาหมายโครงการ 
3. จํานวนครู ศพด. ไดรับการฝกอบรมหรือพัฒนาตนเองไมนอยกวารอยละ 50 
4. ประชากรทุกชวงวัย มีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการสงเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน 
5. ประชากรทุกชวงวัย มีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  

กลยุทธ :  1. สงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาครู ศพด. และบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพพรอมปฏิบัติงานในยุค 4.0 
 3. สนับสนุนใหมีสถานท่ีและอุปกรณในการเลนกีฬาอยางหลากหลายท้ังกีฬาสากล กีฬา

พ้ืนบาน และ E-Sport  
4. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการทุกรูปแบบ 

 5. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
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5. ยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและพัฒนาสังคม 

เปาประสงค :  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ชุมชนเขมแข็ง 
 2. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส ไดรับการพัฒนาทักษะในการดํารงชีวิตและ

ไดรับเบี้ยยังชีพอยางท่ัวถึง 
   
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :  
 1. อัตราสวนความเหลื่อมล้ําทางสังคมลดลง 

2. ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพตางๆ ไดรับเบี้ยยังชีพอยางท่ัวถึงรอยละ 100 

3. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส ไดรับการพัฒนาทักษะในการดํารงชีวิตไม
นอยกวารอยละ 80  

 

กลยุทธ :  1. สงเสริมการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส 
 2. พัฒนาทักษะการดํารงชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส ใหสามารถ

พ่ึงพาตนเองได 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



85 

                            แผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงฝน (พ.ศ. 2566 – 2570)  
       _____________________________________________________________________________ 

 

 

6. ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

เปาประสงค :  1. ประชาชนมีความม่ันใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 2. มีวัสดุ อุปกรณ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีพรอมเผชิญเหตุตลอดเวลา 

 3. บุคลากรงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรับการฝกอบรม ทบทวน ซักซอมวิธีการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ 

 4. มีแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 5. สถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง ปญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท และปญหาสังคม
อ่ืนๆ ลดลง 

 6. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงฝนเปนผูมีความรูความเขาใจในกฎจราจรและ
ตระหนักถึงความปลอดภัย ความมีวินัยในการใชรถใชถนน 

   
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :  
 1. จํานวนคดีท่ีมีการแจงความลดลงไมนอยกวารอยละ 5 

2. จํานวนบุคลากรงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรับการฝกอบรม ทบทวน 
ซักซอมการปฏิบัติงานมากกวารอยละ 80 

3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตอปลดลงไมนอยกวารอยละ 5 
   
กลยุทธ :  1. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2. เสริมสรางและพัฒนาระบบกลองวงจรปดตามจุดสําคัญอยางครอบคลุม 

3. ประสานบูรณาการแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน 
4. สงเสริมการสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็งปองกันแกไขปญหายาเสพติดและ
ปญหาสังคม 

 5. สงเสริมแนวทางการใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในชุมชน 
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7. ยุทธศาสตรเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเท่ียว 

เปาประสงค :  1. ประชาชนมีแหลงประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
 2. สินคาท่ีผลิตโดยชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

 3. พ้ืนท่ีสําคัญไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวและไดรับการประชาสัมพันธจนเปนท่ี
รูจักอยางกวางขวาง 

   
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :  
 1. รอยละภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 5 

2. จํานวนผลิตภัณฑโดยชุมชนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 
3. จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 50 

 

กลยุทธ :  1. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการบริการใหมีศักยภาพในการสรางรายได 
 2. สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและสรางเครือขายการทองเท่ียว 

3. สงเสริมการตลาดใหกับผลิตภัณฑของชุมชนโดยเนนจุดขายดานอัตลักษณของทองถ่ิน 
 4. สงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาดานอ่ืนๆ 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร 

      เทศบาลตําบลทุงฝน มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนา และ

สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรตางๆ ดังกลาวกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงฝน มีจุดเดน

หรือจุดแข็ง ดังนี้ 

 6.1 มีแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญคือ หนองแลง ท่ีสามารถกักเก็บน้ําและลดความรุนแรง

ของการเกิดสาธารณภัย ท้ังยังมีศักยภาพสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว และสถานท่ีพักผอน รวมถึง

สถานท่ีออกกําลังกายสําหรับประชาชน ซ่ึงหากสามารถดําเนินการพัฒนาตามแผนได ประชาชนในพ้ืนท่ีจะมี

ความเปนอยูท่ีดีมีรายไดเพ่ิมข้ึน และเทศบาลตําบลทุงฝนจะสามารถเก็บภาษีเพ่ือนํามาพัฒนาในดานอ่ืนๆ 

ไดมากข้ึน 

 6.2 เทศบาลตําบลทุงฝน ถือเปนชุมชนเกาแก มีพระพุทธรูปโบราณคือ องคหลวงพอทองคํา

แหงวัดโพธิ์ศรีทุง เปนท่ีสักการะ บูชาของชาวทุงฝน ซ่ึงแตละป หากไมมีเหตุการณโรคระบาดหรือภัยพิบัติ

รายแรง ชาวเทศบาลตําบลทุงฝนก็จะมีการจัดกิจกรรมพิธีกรรมตามความเชื่อหลายอยางเพ่ือแสดงออกถึง

ความเคารพ สักการะ บูชาองคหลวงพอทองคํา ซ่ึงกิจกรรมตางๆ เหลานี้ สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวเพ่ือ

กระตุนเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตําบลทุงฝนไดอีกทาง 

 6.3 ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงหากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ หรือผล

พวงจากโรคระบาดหรือภัยพิบัติตางๆ ประชาชนในพ้ืนท่ียังสามารถดํารงชีพอยูไดโดยไดรับผลกระทบเพียง

เล็กนอย 

 6.4 ถนนสวนใหญของเทศบาลตําบลทุงฝนไดรับการพัฒนาเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ

มีแนวโนมท่ีจะไดรับการกอสรางใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนทุกสาย ซ่ึงจะเปนขอดีในเรื่องความ

สะดวกในการเดินทาง การขนสงสินคาทางการเกษตรออกสูตลาด รวมถึงลดอัตราการการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนอีกดวย  

 6.5 เทศบาลตําบลทุงฝนมีกองทุนขยะรีไซเคิลท่ีดําเนินการมาเปนเวลานาน มีความเขมแข็ง 

เปนสวนหนึ่งในการลดขยะและใชประโยชนจากขยะของเทศบาลตําบลทุงฝน  

 6.6 เทศบาลตําบลทุงฝนมีการดําเนินโครงการกอสรางระบบระบายน้ําชุมชน เชน รางระบาย

น้ํา ทอระบายน้ําพรอมบอพักในสายทาง ทําใหสามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว ประชาชนไดรับผลกระทบ

จากปญหาน้ําทวมขังนั้นแทบไมมี 
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 6.7 เทศบาลตําบลทุงฝนเปนสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท สวนใหญอยูกันแบบครอบครวั ชวยเหลือ

เก้ือกูลกัน คนในชุมชนรูจักกัน เม่ือเกิดเหตุอาชญากรรม หรือภัยอ่ืนๆ จะสามารถทราบตัวผูกอเหตุไดอยาง

รวดเร็ว ทําใหชุมชนมีความนาอยูและมีความปลอดภัยสูง 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝนท้ัง 7 ยุทธศาสตร มีความเชื่อมโยงและสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โดยมีเปาหมายสําคัญท่ีนําทิศ
ทางการพัฒนาทองถ่ินไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมนาอยูรวมกันอยางมีความสุข และครอบคลุมทุก
มิติพัฒนา ซ่ึงทุกประเด็นตองบูรณาการจากทุกภาคสวนท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความตองการ
ของภาคประชาสังคม ทองถ่ินและชุมชน อยางเปนเอกภาพ เพ่ือประโยชนสูงสุดในการพัฒนาพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลทุงฝน 
            โครงสรางความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา ตั้งแตระดับมหภาค - ระดับทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
1. ความม่ันคง   
2. ความสามารถในการแขงขัน   
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 
1. การสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโอจิสติกส 
8. การพัฒนายุทธศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
10. ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
2. แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
3. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
5. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียบ
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 
 
 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

1. การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2. ยกระดับการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและประเพณี  
    ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือการแขงขัน 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธาน ี

1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

2. การสงเสริม การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง 

4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซและการทองเท่ียวโดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานท่ีตั้ง 

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

6. การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี 
1. ดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
2. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. ดานการศึกษาและการกีฬา 
4. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
5. ดานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6. ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

   
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี  

1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง 
2. การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลย ี
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพ
ดานท่ีตั้งเพ่ือสรางความเปนเมืองศูนยกลางของอนุภาคลุมน้ําโขง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
6. การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน 
7. ดานบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลทุงฝน 

1. ยุทธศาสตรการบริหารและการบริการท่ีเปนเลิศ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
4. ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ 
5. ยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
6. ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
7. ยุทธศาสตรเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเท่ียว 
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๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

     ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน

สังคม ดานการศึกษา ดานผังเมือง ดานเทคโนโลยี ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  

  จุดแข็ง (Strenght) 

      - สวนราชการตางๆ ในพ้ืนท่ี มีการบูรณาการทํางานรวมกันอยูเสมอ 
      - มีปราชญชาวบานท่ีเชี่ยวชาญดานตางๆ หลายดาน อยูในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงฝน 
      - มีพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวในอนาคตได เชน หนองแลง   
โพนธาตุ วัดโพธิ์ศรีทุง และในสวนของหนองแลงนั้น ยังมีพ้ืนท่ีท่ีสามารถพัฒนาเปนตลาดชุมชน ตลาดนัด
อ่ืนๆ ไดอีกดวย 
      - ชุมชนใหความรวมมือกับภาครัฐเปนอยางดีเม่ือมีการขอความรวมมือในการจัดกิจกรรม
ตางๆ 
      - โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ไดรับการพัฒนา ปรับปรุง กอสรางเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง 
      - ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง 
      - คนในชุมชนมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ไมพ่ึงพาอาชีพใดอาชีพหนึ่งมากเกินไป 
ทําใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมได เม่ือเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ 
      - มีสถานศึกษาท่ีครอบคลุมประชาชนทุกกลุมวัย ตั้งแตเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายรวมถึงศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
      - เทศบาลตําบลทุงฝน มีแนวทางในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเปน
อยางดี 
      - มีกองทุนขยะรีไซเคิล เปนสวนหนึ่งในการลดปริมาณขยะและเปนกองทุนท่ีมีความ
เขมแข็ง 

 จุดออน 

      - ขาดระบบการจัดการดานผังเมือง การกําหนดเขตในการกอสรางอาคาร 
      - ปญหาการเผาซากพืชหลังฤดูเก็บเก่ียวทําใหเกิดฝุนควัน 
      - งบประมาณในการพัฒนามีจํากัด ขณะท่ีความตองการของประชาชนมีไมจํากัด ซ่ึง
ประชาชนบางสวนขาดความเขาใจในจุดนี้ ทําใหเกิดความไมพอใจการทํางานของเทศบาล 
      - ปญหายาเสพติดมีการระบาดมากข้ึน 
      - อัตรากําลังของเทศบาลมีอัตราวางหลายอัตรา ท้ังระดับผูบริหาร และพนักงานเทศบาล 
ทําใหพนักงานหลายตําแหนงตองแบกรับภาระงานแทนอัตราวางเหลานั้น 
      - ท่ีตั้งเขตเทศบาลตําบลทุงฝน ถือเปนพ้ืนท่ีปลายทาง ไมติดถนนสายหลัก 
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      - ประชาชนบางสวนไมมีความม่ันใจในคุณภาพของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ี มีการสง
นักเรียนไปเขาโรงเรียนในตางอําเภอ 
      - รถบริการเก็บขนขยะของเทศบาลตําบลทุงฝนหลายคันมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากการ
ใชงานมานานหลายป ตองเสียงบประมาณคาบํารุงรักษาตอปเปนจํานวนมาก 
      - ระบบกลองวงจรปดตามจุดตางๆ มีจํานวนนอยเกินไป และบางจุดไมสามารถใชงานได 
สงผลใหการหาหลักฐานสําคัญประกอบการสรุปเหตุอาชญากรรมหรือขอพิพาทเปนไปไดยาก และผูรายก็ไม
มีความเกรงกลัวท่ีจะกอเหตุ  
 
 โอกาส 

      - การพัฒนาทางเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน สื่อสังคมออนไลน มีผลตอการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของคนในชุมชนในทางท่ีดีข้ึน เชน มีการคนควาหาความรูทางอินเทอรเน็ตไดทุกท่ีทุกเวลา      

การเลือกเสพสื่อตางๆ ท้ังขาวสาร ความบันเทิง กีฬา การสั่งซ้ือสินคาทางออนไลน ทําใหมีความ

สะดวกสบาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

      - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีในการบริการสารธารณะและการบริหารจัดการภาษีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหเทศบาลมีงบประมาณและความคลองตัวในการบริหารจัดการตนเอง 

      - รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนสวัสดิการดานตางๆ แกประชาชนโดยดําเนินการผานทาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหทองถ่ินมีภาพลักษณท่ีดีข้ึนจากมุมมองของประชาชน 

      - หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เริ่มใหความสําคัญตอการสนับสนุนใหประชาชน

รักษสุขภาพ ดวยการจัดงานเดิน วิ่ง มาราธอนฯ ฯลฯ และประชาชนเริ่มตื่นตัวท่ีจะรักษาสุขภาพของตนเอง 

ทําใหปญหาดานสุขภาพลดลง 

      - ประชาชนจํานวนมากท่ีเดินทางกลับภูมิลําเนาในสถานการณโรคโควิด-19 เปนกลุมคน

ท่ีมีองคความรูใหมๆ หลายดานท่ีสามารถนํามาใชประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน หากทาง

เทศบาลฯ มีแนวนโยบายสนับสนุนคนกลุมนี้ จะเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

 อุปสรรค/ภัยคุกคาม 

      - ปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 สงผลใหกิจกรรม/โครงการ

หลายอยาง ไมสามารถดําเนินการได ประชาชนไมไดรับผลประโยชน หนวยงานมีการสูญเสียงบประมาณ

เพ่ือไปดําเนินการแกไขปญหาเก่ียวกับโรคดังกลาวเปนจํานวนมาก การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลลดลง ทําให

เทศบาลฯ ไดรับการจัดสรรภาษีลดลงดวย  
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      - ประชาชนจํานวนมากมีการเคลื่อนยายภูมิลําเนากลับมายังถ่ินฐานบานเกิด สืบเนื่องจาก

ปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงรัฐบาลสั่งปดโรงงาน ไซตงาน หรือสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิดคลัสเตอร

โรคระบาด และประชาชนกลุมนี้ ก็กลายเปนกลุมเสี่ยงท่ีจะนําโรคระบาดมาสูชุมชนบานเกิด 

      - การเรียนออนไลนในชวงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 สงผลใหเด็ก

และเยาวชน ไมไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเต็มท่ีเทาท่ีควร และยังสงผลตอนักศึกษาท่ีกําลังจะเขาสูวัย

ทํางานมีความเสี่ยงท่ีจะวางงานเม่ือสําเร็จการศึกษา เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะชะลอตัว 

      - ภาวะโลกรอน ทําใหสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหการปลูกพืชของเกษตรกรมี

ปญหา ฝนไมตกตามฤดูกาล เกิดฝนท้ิงชวงเปนระยะเวลานาน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย รวมถึงการเกิด

โรคระบาดชนิดใหมข้ึน 

      - กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆ หลายฉบับเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน ทําใหการ

ตัดสินใจใดๆ ของฝายบริหารไมมีความคลองตัว เนื่องจากตองดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ หนังสือ

สั่งการตางๆ ซ่ึงมีจํานวนมาก  

      - ภาครัฐ สวนกลาง สวนภมิูภาค กระจายภาระงานตางๆ ลงสูสวนทองถ่ิน แตไมกระจาย

งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของลงมาดวย  

      - ปญหาปริมาณขยะท่ัวประเทศเริ่มสงผลกระทบรุนแรงข้ึน เนื่องจากสถานการณโรคติด

เชื้อไวรัส 2019  ทําใหพฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงมากข้ึน โดยมีการสั่งอาหารกลองมา

รับประทานมากข้ึน สงผลใหปริมาณขยะในแตละวันมีจํานวนมากข้ึน 

     การจับคู Matching ตาราง TROWS Matrix 

                1)  การสรางกลยุทธ SO  :   กลยุทธเชิงรุก  ใชจุดแข็งสรางโอกาส 

                2)  การสรางกลยุทธ WO :   กลยุทธเชิงแกไข  เอาชนะจุดออนโดยอาศัยโอกาส 

                3)  การสรางกลยุทธ ST   :   กลยุทธเชิงปองกัน  และใชจุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

                4)  การสรางกลยุทธ WT  :   กลยุทธเชิงรับ  ลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค   
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       การบรรจุประเด็นจาการวิเคราะหลงผัง SWOT TROWS Matrix                

ปจจัยแวดลอมภายใน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยแวดลอมภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
1. สวนราชการตางๆ ในพ้ืนท่ี มีการบูร
ณาการทํางานรวมกันอยูเสมอ 
2.มีปราชญชาวบานท่ีเช่ียวชาญดานตางๆ 
หลายดาน อยูในพ้ืนท่ี 

3.มีพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนา
เปนแหลงทองเท่ียวในอนาคตได 
4.ชุมชนใหความรวมมือกับภาครัฐเปน
อยางดี 
5.โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ไดรับการ
พัฒนา ปรับปรุง กอสรางเพ่ิมเติมอยาง
ตอเน่ือง 
6.คนในชุมชนปรับตัวไดเสมอเมื่อประสบ
ปญหาเศรษฐกิจภาพรวม 
7.มสีถานศึกษาท่ีครอบคลุมประชาชนทุก
กลุมวัย 
8.มีแนวทางในการดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัไดเปนอยางด ี
9.มีกองทุนขยะรไีซเคลิ เปนสวนหน่ึงใน
การลดปริมาณขยะและเปนกองทุนท่ีมี
ความเขมแข็ง 

จุดออน (W) 
1.ขาดระบบการจัดการดานผังเมอืง 
การกําหนดเขตในการกอสรางอาคาร 
2.ปญหาการเผาซากพืชหลังฤดูเก็บ
เก่ียวทําใหเกิดฝุนควัน 
3.งบประมาณในการพัฒนามีจํากัด 
4.ปญหายาเสพติด 
5.อัตรากําลังของเทศบาลมีตําแหนง
วางเยอะ 
6.ตั้งอยูพ้ืนท่ีปลายทาง 
7.ประชาชนสงบุตรหลานไปเรยีน
ตางอําเภอ 
8.รถเก็บขนขยะหลายคันมสีภาพ
ทรุดโทรม 
9.กลองวงจรปดมีนอยเกินไป 
 
 
 

โอกาส (O) 
1.การพัฒนาทางเทคโนโลยี กระแสโลกา
ภิวัตน สื่อสังคมออนไลน มีผลตอการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมของคนในชุมชน
ในทางท่ีดีข้ึน 
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ได
กําหนดอํานาจหนาท่ีในการบริการสาร
ธารณะและการบรหิารจดัการภาษีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนสวัสดิการ
ดานตางๆ แกประชาชนโดยดําเนินการ
ผานทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทํา
ใหทองถ่ินมีภาพลักษณท่ีดีข้ึนจากมุมมอง
ของประชาชน 
4.หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
เริ่มใหความสําคญัตอการสนับสนุนให
ประชาชนรักษสุขภาพ ดวยการจดังาน
เดิน ว่ิง มาราธอนฯ ฯลฯ และประชาชน

กลยุทธเชิงรุก (SO) 
1.เสริมสรางการมสีวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ินของประชาชนและสวนราชการ
ทุกฝาย 
2.สรางเสริมและพัฒนาแหลงเศรษฐกิจ 
แหลงทองเท่ียวท่ีมีอัตลักษณเพ่ือเพ่ิม
รายไดสูทองถ่ินอยางยั่งยืน 
3.สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐาน
พรอมรับการเจรญิเติบโตของชุมชน 
4.สงเสรมิการจดัการความรูทองถ่ินอยาง
มีประสิทธิภาพเพ่ือสรางสังคมแหงการ
เรียนรู 
5.บูรณาการแนวทางปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสดุของ
ประชาชน 
6.สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสรมิ
สุขภาพทุกระดับ 
7.สงเสรมิและสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมในการ

กลยุทธเชิงแกไข (WO) 
1.สรางแนวทางหรือออกเทศบัญญัติ
การบริหารจัดการผังเมือง 
2.สงเสรมิการใชประโยชนจากซาก
พืชหลังการเก็บเก่ียวแทนการเผา 
3.สงเสรมิและสนับสนุนการแกไข
ปญหายาเสพตดิในชุมชน 
4.พัฒนาระบบจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพและจัดใหมรีถเก็บขน
ขยะท่ีมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
5.บูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรักษา
ความสงบเรียบรอยของบานเมือง
และจัดใหมีระบบกลองวงจรปดดแูล
ความปลอดภัยตามจุดเสีย่งตางๆ
ภายในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน 
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เริ่มตื่นตัวท่ีจะรักษาสุขภาพของตนเอง ทํา
ใหปญหาดานสุขภาพลดลง 
5.ประชาชนจํานวนมากท่ีเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาในสถานการณโรคโควิด-19 
เปนกลุมคนท่ีมีองคความรูใหมๆ  หลาย
ดานท่ีสามารถนํามาใชประกอบอาชีพใน
เขตเทศบาลตําบลทุงฝน หากทางเทศบาล
ฯ มีแนวนโยบายสนับสนุนคนกลุมน้ี จะ
เกิดประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา
เศรษฐกิจในทองถ่ิน 

ประกอบอาชีพอยางเหมาะสม 
 
 
 

อุปสรรค (T) 
1.ปญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโควิด – 19 สงผลใหกิจกรรม/
โครงการหลายอยาง ไมสามารถ
ดําเนินการได ประชาชนไมไดรับ
ผลประโยชน หนวยงานมีการสูญเสีย
งบประมาณเพ่ือไปดําเนินการแกไขปญหา
เก่ียวกับโรคดังกลาวเปนจํานวนมาก การ
จัดเก็บภาษีของรัฐบาลลดลง ทําให
เทศบาลฯ ไดรับการจดัสรรภาษีลดลงดวย 
2.ประชาชนจํานวนมากมีการเคลือ่นยาย
ภูมิลําเนากลับมายังถ่ินฐานบานเกิด 
สืบเน่ืองจากปญหาโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 ซึ่งรัฐบาลสั่งปดโรงงาน ไซต
งาน หรือสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิดคลสัเตอรโรค
ระบาด และประชาชนกลุมน้ี ก็กลายเปน
กลุมเสี่ยงท่ีจะนําโรคระบาดมาสูชุมชน
บานเกิด 
3.การเรียนออนไลนในชวงโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 
สงผลใหเด็กและเยาวชน ไมไดรับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพเต็มท่ีเทาท่ีควร 
4.ภาวะโลกรอน ทําใหสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหการปลูกพืชของ
เกษตรกรมีปญหา ฝนไมตกตามฤดูกาล 
5.ภาครัฐ สวนกลาง สวนภูมภิาค 
กระจายภาระงานตางๆ ลงสูสวนทองถ่ิน 
แตไมกระจายงบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณท่ีเก่ียวของลงมาดวย 
6.ปญหาปริมาณขยะท่ัวประเทศเริ่มสงผล
กระทบรุนแรงข้ึน 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST) 
1.จัดใหมีมาตรการในการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) หรือโรคอุบัติใหม ใน
ชุมชน 
2.จัดใหมีแผนการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติอ่ืนๆ เพ่ือใหการจัดการเรียนการ
สอนเปนไปอยางตอเน่ือง และสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 
3.อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ความอุดมสมบูรณ 
4.สงเสรมิการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ทุกภาคสวนเพ่ือรองรับการกระจาย
อํานาจและภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนใน
อนาคต 
5.วางแผนการบริหารจัดการขยะในระยะ
ยาวอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธเชิงรับ (WT) 
1.จัดใหมีมาตรการเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
อุบัติใหมอ่ืนๆ  
2.สงเสรมิความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ใหมีความรูความเขาใจถึง
พิษภัยของยาเสพตดิ ลดจํานวนผูเสพ
รายปจจุบัน และปองกันไมใหมีผูเสพ
รายใหม 
3.สงเสรมิเกษตรอินทรียเกษตรแบบ
ผสมผสานเพ่ือพัฒนารายไดอยาง
ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4.สรางความมั่นใจตอประชาชนใน
การใชชีวิตประจําวันอยางปลอดภยั 
5.สงเสรมิการใชวัสดุธรรมชาติในการ
ดํารงชีวิตเพ่ือลดปริมาณขยะ 
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     ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 

  1. สถานการณดานเศรษฐกิจ  
       สถานการณเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังอยูในภาวะชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา -2019 (โควิด-19) และจะยังคงชะลอตัวไปเรื่อยๆ จนกวาสถนการณ
การระบาดจะคลี่คลาย มาตรการตางๆ ท่ีรัฐบาลกําหนดข้ึนเพ่ือคลายล็อกดาวนและเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบยังไมสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมได ขณะท่ีสถานการณทาง
เศรษฐกิจในทองถ่ินนั้นไดไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน อีกท้ังราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีตกต่ํา สงผล
กระทบตอประชากรเปนจํานวนมาก เนื่องจากสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงสวนทางกับอัตราคา
ครองชีพท่ีสูงข้ึนท้ังคาน้ํามัน สินคาอุปโภค-บริโภค หรือแมกระท่ังวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการทํา
เกษตรกรรม ตางก็มีราคาท่ีสูงข้ึน สงผลใหเกิดปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ ขณะท่ี 
Cryptocurrency หรือสกุลเงินดิจิทัลเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจ การศึกษาและการให
ความรูท่ีถูกตองกับผูสนใจในการลงทุนการเงินรูปแบบดังกลาวจึงเปนสิ่งสําคัญเพ่ือไมใหเกิดปญหาในอนาคต
ตอไป 

2. สถานการณดานสังคม 
 สถานการณดานสังคมปจจุบัน ประเทศไทยกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ รัฐบาลมี

แนวนโยบายท่ีใหความสําคัญในการดูแลผูสูงอายุผานองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการจัดใหมีเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุตามอัตราแบบข้ันบันใด อีกท้ังยังจัดใหมีเบี้ยคนพิการ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส และเงินสงเคราะหบุตร
อีกดวย ขณะท่ีปจจุบันเกิดปญหาเรื่องของยาเสพติดของกลุมวัยรุน เนื่องจากครอบครัวท่ีแตกแยก หรือพอ
แมไมมีเวลาท่ีจะเอาใจใสและอบรม เนื่องมาจากการหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนในเรื่องของผูดอยโอกาสในสังคม 
เด็กท่ีถูกทอดท้ิง ผูหญิงท่ีถูกทํารายรางกายและจิตใจ คนพิการ หรือแมกระท่ังผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงใหอยู
อยางโดดเดี่ยว ท้ังหมดนี้ลวนแลวแตเปนปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึน ถึงแมทางหนวยงานท่ีรับผิดชอบจะเขาชวย
แกไขและยื่นมือไปชวยเพียงใดก็ยังไมเพียงพอกับปริมาณของปญหาท่ีเกิดข้ึน 

3. สถานการณดานการศึกษา 
 ปจจุบันการศึกษาไทยไดรบัผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา – 2019 (โควิด-19) ทําใหคุณภาพการเรียนการสอนทําไดไมเต็มประสิทธิภาพ ตราบใดท่ี
สถานการณการแพรระบาดยังไมคลี่คลาย คุณภาพการศึกษาก็จะยิ่งตกต่ําลง การเรียนออนไลนเปนเพียง
การบรรเทาปญหาในระยะเริ่มตนเทานั้น แตไมสงดีในระยะยาว เนื่องจากการพัฒนาคน ตองมีการพัฒนาท้ัง 
IQ และ EQ ไปพรอมๆ กัน เพ่ือใหคนไดเรียนรูทักษะการอยูรวมกันในสังคมและเปนคนรุนใหมท่ีมีคุณภาพ
ในการพัฒนาประเทศตอไป 

4. สถานการณดานผังเมือง 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดกําหนดข้ันตอนในการใหประชาชนไดเขามามี

สวนรวมในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ อยางไรก็ตามในการดําเนินการโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการวางและจัดทําผังเมืองรวมตลอดระยะเวลาท่ีผานมา เปนการดําเนินการท่ีไดละเลยการใหความสําคัญ
ตอการมีสวนรวมของประชาชน เห็นไดจากพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2535 ไดแกไขให
การประชุมเพ่ือรับฟงขอความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมซ่ึงแตเดิมกําหนดไวไม
นอยกวา 2 ครั้ง เปนไมนอยกวา 1 ครั้ง ซ่ึงการละเลยการใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน
นอกจากจะสงผลใหการวางและจัดทําผังเมืองรวมไมสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนใน
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ทองท่ีนั้นๆ แลว ยังเปดโอกาสใหมีการแทรกแซงเพ่ือแสวงประโยชนสวนบุคคล และในหลายๆ กรณีไดอัน
จะนํามาสูความขัดแยงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอยางกวางขวางอีกดวย  
 

5. สถานการณดานเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีสมัยใหมมีการพัฒนาอยูทุกเวลา ผูท่ีสามารถใชประโยชนจากความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีไดดี ก็มีโอกาสท่ีจะมีรายไดอยางมหาศาล เชน การเปนผูพัฒนาเกมสออนไลน การจัดการแขงขัน
E-Sport การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตางๆ ยิ่งในยุคท่ีสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
การเวนระยะหางทางสังคมเปนสิ่งจําเปน ดังนั้น การใชเทคโนโลยีมาชวยในการดํารงชีวิตจึงตอบโจทยแนว
ทางการปองกันโรคไดดี อีกท้ังปจจุบันเทคโนโลยีดานการเกษตรก็ไดรับการพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง ทําให
เกษตรกรลดตนทุน ลดข้ันตอน เพ่ิมผลผลิต และมีเวลาในทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไดมากข้ึน ขณะท่ีปญหาดาน
เทคโนโลยีก็มีมากข้ึนเชนเดียวกัน เชน การกออาชญากรรมทางไซเบอร ปญหาดานความปลอดภัยของ
การเงินในบัญชีธนาคาร ฯลฯ แมประเทศไทยจะมีหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการกับปญหาเหลานี้หลาย
หนวยงาน แตความจริงจังในการแกไขปญหายังเปนท่ีตั้งคําถามจากประชาชนอยู 

6. สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สถานการณและการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมระดับโลกและภูมิภาค พบวา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก มีคาสูงข้ึนกวาอุณหภูมิในยุคอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๓๙๓-๒๔๔๓) ประมาณ ๑.๑±
๐.๑ องศาเซลเซียสมีสวนทําใหภัยพิบัติรุนแรงข้ึน เชน การเกิดคลื่นความรอน ภาวะฝนแลง การเกิดพายุ
หมุนเขตรอน ภัยแลงและไฟปา เปนตน สงผลกระทบตอพ้ืนท่ีปา ความหลากหลายทางชีวภาพ และความ
เปนอยูของประชาชนโดยพบวา ประชากรในโลกรอยละ ๙๒ หรือประมาณ ๔ พันลานคน มีโอกาสสัมผัส
มลพิษทางอากาศในระดับท่ีมีความเสี่ยงตอสุขภาพ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ประเทศไทยมีทิศ
ทางการพัฒนาไปสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) รวมท้ังการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาและขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนไดจัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตร มาตรการ และกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ท่ีครอบคลุมดานกฎหมาย การเงินการคลัง และการ
จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึนทุกป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๐ 

                            แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตําบลทุงฝน 
       _____________________________________________________________________________ 

สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงฝนไปสูการปฏิบัติ 

3.1 ยุทธศาสตรการพฒันาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการบริหาร
และการบริการท่ีเปน
เลิศ 

บริหารท่ัวไป บริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลัด กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

3 ยุทธศาสตรสงเสริมการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

การดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบ

กลาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

 แผนงาน

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

การเศรษฐกิจ แผนงาน

การเกษตร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

4 ยุทธศาสตรสงเสริม
การศึกษากีฬาและ
นันทนาการ 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงาน

การศึกษา 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 
 



๑๐๑ 

                            แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตําบลทุงฝน 
       _____________________________________________________________________________ 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

  บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

5 ยุทธศาสตรเสริมสราง
สวัสดิการและพัฒนา
สังคม 

การดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบ

กลาง 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสังคม

สงเคราะห 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

6 ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

การดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบ

กลาง 

สํานักปลัด กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

บริหารท่ัวไป แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน 

สํานักปลัด กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

7 ยุทธศาสตรเสริมสราง
เศรษฐกิจชุมชนและ
การทองเท่ียว 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

กองชาง,กอง
สวัสดิการและ
สังคม 

กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 

การเศรษฐกิจ แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองชาง กองยุทธศาสตร
และ
งบประมาณ,
กองคลัง 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1.1 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

13       1,345,000     13        1,330,000     13        1,330,000     13          1,330,000     13        1,330,000    65        6,665,000         

รวม 13      1,345,000    13       1,330,000    13       1,330,000     13         1,330,000    13       1,330,000    65       6,665,000        

2.1 แผนงานเคหะและ

ชุมชน

1        500,000 1         500,000 1         500,000 1         500,000 1        500,000 5          2,500,000

2.2 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

29       7,749,200     30        7,302,000     30        7,613,800     27          7,818,200     28        7,531,000    144      38,014,200       

รวม 30      8,249,200    31       7,802,000    30       7,613,800     28         8,318,200    29       8,031,000    149     40,514,200      

3.1 แผนงานงบกลาง 1         150,000       1          150,000        1          150,000        1            150,000        1          150,000       5          750,000           

3.2 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

1         25,000          1          30,000          1          25,000          1            30,000          1          25,000         5          135,000           

3.3 แผนงานสาธารณสุข 12       810,000       12        810,000        12        810,000        12          810,000        12        810,000       60        4,050,000         

1. ยุทธศาสตรการบริหารและการบริการที่เปนเลิศ

3. ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 - ผ.02

รวม 5 ป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

3.4 แผนงานเคหะและ

ชุมชน

7         245,000       7          245,000        7          245,000        7            245,000        7          245,000       35        1,225,000         

3.5 แผนงานการเกษตร 1         50,000          1          50,000          1          50,000          1            50,000          1          50,000         5          250,000           

รวม 22      1,280,000    22       1,285,000    22       1,280,000     22         1,285,000    22       1,280,000    110     6,410,000        

4.1 แผนงานการศึกษา 8         7,260,000     8          7,260,000     8          7,260,000     8            7,260,000     8          7,260,000    40        36,300,000       

4.2 แผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

20       1,270,000     20        1,245,000     20        1,245,000     20          1,245,000     20        1,245,000    20        1,245,000         

รวม 28      8,530,000    28       8,505,000    28       1,245,000     28         1,245,000    28       1,245,000    60       37,545,000      

5.1 แผนงานงบกลาง 3         12,380,000   3          12,380,000   3          12,380,000   3            12,380,000   3          12,380,000  15        61,900,000       

5.2 แผนงานสังคม

สงเคราะห

3         145,000       2          120,000        3          145,000        2            120,000        3          145,000       13        675,000           

5.3 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

1         30,000          2          60,000          3          160,000        4            180,000        3          150,000       13        580,000           

รวม 7        12,555,000  7         12,560,000  9          12,685,000  9           12,680,000  9         12,675,000  41       63,155,000      

6.1 แผนงานงบกลาง 1         500,000       1          500,000        1          500,000        1            500,000        1          500,000       5          2,500,000         

6.2 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

8         795,000       6          450,000        7          490,000        8            632,500        6          395,000       35        2,762,500         

6. ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4. ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ

5. ยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและพัฒนาสังคม
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

รวม 9        1,295,000    7         950,000       8          990,000       9           1,132,500    7         895,000      40       5,262,500        

7.1 แผนงานสรางความ

 ็

         1           50,000           1           50,000           1           50,000             1           50,000           1          50,000           5            250,000

7.2 แผนงานเคหะและ

ชุมชน

1         720,000       4          300,000        1          1,610,000     1            100,000        2          370,000       9          3,100,000         

7.3 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

-      -                -       -                -       -                -         -                1          330,000       1          330,000           

รวม 2        770,000       5         350,000       2         1,660,000     2           150,000       4         750,000      15       3,680,000        

รวมทั้งหมด 111    34,024,200  113     32,782,000  112     26,803,800  111       26,140,700  112     26,206,000 480     163,231,700    

7. ยุทธศาสตรเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานของ

ผูบริหาร บุคลากร 

และประชาชน

เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหาร บุคลากร และ

สงเสริมการรับรูงานของ

เทศบาลตําบลทุงฝนสู

ประชาชน

จัดฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานจํานวน 1

 ครั้งตอป

 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000 ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ

 80

ผูเขารวมโครงการนํา

ความรูและ

ประสบการณจาก

การศึกษาดูงานมาปรับ

ใชในการปฏิบัติราชการ

อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมให

ความรูเกี่ยวกับขอมูล

ขาวสารของราชการ

เพื่อใหผูเขารวมอบรมมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

พรบ. ขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 และที่

แกไขเพิ่มเติม

จัดโครงการอบรมให

ความรูเกี่ยวกับ

ขอมูลขาวสารของ

ราชการ จํานวน 1 

ครั้งตอป

   30,000     30,000     30,000    30,000    30,000 ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ

 80

ผูเขารวมอบรมมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ 

พรบ. ขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติม

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 1 ยุทธศาสตรการบริหารและการบริการที่เปนเลิศ

     แผนงานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลักที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 7. ดานบริหารจัดการแบบบูรณาการ
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลักที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ

3 โครงการอบรมสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม

บุคลากรเพื่อความ

โปรงใสตามหลักธรร

มาภิบาล

เพื่อสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมใหกับบุคลากรเพื่อ

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ

บาล

จัดโครงการอบรม

สงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมบุคลากร

เพื่อความโปรงใส

ตามหลักธรรมาภิบาล

 จํานวน 1 ครั้งตอป

   30,000     30,000     30,000    30,000    30,000 ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ

 80

บุคลากรปฏิบัติงานดวย

ความโปรงใส ตรวจสอบ

ได ตามหลักธรรมาภิบาล

สํานักปลัด

4 โครงการศูนย

ปฏิบัติการรวมขององค

ปกครองสวนทองถิ่น/

โครงการศูนยขอมูล

ขาวสารของทางราชการ

เพื่อใหมีศูนยปฏิบัติการรวม

หรือศูนยบริการขอมูล

ขาวสารขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอทุง

ฝน

อุดหนุนการ

ดําเนินงานตาม

โครงการศูนย

ปฏิบัติการรวมของ

องคปกครองสวน

ทองถิ่น/โครงการ

ศูนยขอมูลขาวสาร

 

   40,000     40,000     40,000    40,000    40,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่ขอรับ

บริการ ณ ศูนยฯ 

ไมนอยกวารอยละ

 80

อปท.ในอําเภอทุงฝนมี

ศูนยปฏิบัติการรวมของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสําหรับบริการ

ประชาชนและดําเนิน

ตางๆตามอํานาจหนาที่

สํานักปลัด

5 โครงการจัดทํา/

ปรับปรุงเว็บไซต

เทศบาลตําบลทุงฝน

เพื่อใหมีเว็บไซตสําหรับ

เผยแพรขอมูลขาวสารของ

เทศบาล

จัดทํา/ปรับปรุง

เว็บไซต จํานวน 1 

เว็บไซต

   15,000     15,000     15,000    15,000    15,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่เขาชม

หนาเว็บไซตไม

นอยกวารอยละ 80

เทศบาลตําบลทุงฝนมี

เว็บไซตสําหรับเผยแพร

ขอมูลขาวสารของ

เทศบาล

กอง

ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลักที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ

6 โครงการประชาสัมพันธ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

ของเทศบาล

เพื่อจัดทําสื่อเผยแพรขอมูล

ขาวสารของเทศบาลตําบล

ทุงฝน

จัดทําสื่อสิ่งพิมพ/สื่อ

ออนไลนสําหรับ

เผยแพรขอมูล

ขาวสารของเทศบาล

เปนรายเดือน

   60,000     60,000     60,000    60,000    60,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีตอ

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

มีสื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน

 เผยแพรใหประชาชน

ทราบ

กอง

ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ

7 โครงการจัดเวที

ประชาคมหมูบาน/

ประชาคมระดับตําบล

และอื่นๆ

เพื่อเปนเวทีแสดงความ

คิดเห็นตอการดําเนินงานของ

เทศบาลฯ และเสนอปญหา

ความตองการของประชาชน

เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา

แผนพัฒนาตอไป

จัดโครงการฯ ปละ 1

 ครั้ง

50,000    50,000     50,000     50,000    50,000    จํานวนประชาชนที่

เขารวมประชาคม

ระดับหมูบานไม

นอยกวารอยละ 5

 ระดับตําบลไม

นอยกวารอยละ 

20 ของสัดสวนฯ

เทศบาลฯไดทราบ

ปญหาความตองการจริง

ของประชาชนเพื่อเปน

แนวทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น

กอง

ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ

8 โครงการจัดทําและ

ปรับปรุงระบบแผนที่

ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

เพื่อใหมีระบบแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสินที่เปน

ปจจุบัน

จัดทําและปรับปรุง

ระบบแผนที่ภาษี

และทะเบียน

ทรัพยสิน จํานวน 1 

ครั้ง/ป

 400,000  400,000  400,000  400,000  400,000 ขอมูลในระบบมี

ความเปนปจจุบัน

รอยละ 100

เทศบาลมีระบบแผนที่

ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินที่เปนปจจุบัน 

เปนขอมูลในการจัดเก็บ

รายไดที่มีประสิทธิภาพ

กองคลัง



108

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลักที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ

9 โครงการ

ประชาสัมพันธความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาษีทองถิ่น

เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ 

วิธีการ และประโยชนของ

การชําระภาษีทองถิ่น

จัดโครงการจํานวน 1

 ครั้ง/ป

   20,000     20,000     20,000    20,000    20,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีตอ

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประชาชนมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับหนาที่ 

วิธีการ และประโยชน

ของการชําระภาษีทองถิ่น

กองคลัง

10 โครงการอุดหนุนการ

จัดงานรัฐพิธีและวัน

สําคัญตางๆ

เพื่อสนับสนุนอําเภอทุงฝนใน

การจัดงานรัฐพิธีและวัน

สําคัญตางๆ ตามกําหนดของ

สวนกลาง

อุดหนุนการจัดงาน

รัฐพิธีวันสําคัญตางๆ

ของอําเภอทุงฝน

ตลอดทั้งป

50,000   50,000    50,000    50,000   50,000   ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวารอยละ

 80

การจัดงานรัฐพิธีเปนไป

ดวยความเรียบรอย

สํานักปลัด/

อําเภอทุงฝน

11 โครงการอบรม

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

กับการจัดการเลือกตั้ง

ทองถิ่น

เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

กับการเลือกตั้งทองถิ่น

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

จัดโครงการเมื่อมีการ

เลือกตั้งทองถิ่น

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ

 80

การเลือกตั้งทองถิ่น

เปนไปไดอยางถูกตอง

สํานักปลัด

12 โครงการจัดทําและ

พัฒนาระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส

เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน

ของกระบวนการเอกสาร ลด

กระดาษและลดความเสี่ยง

ตอการสูญหายของเอกสาร

จัดทําและพัฒนา

ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส1

ระบบ

30,000   15,000    15,000    15,000   15,000   ความพึงพอใจของ

ผูใชงานระบบฯไม

นอยกวารอยละ 80

เอกสารสูญหายลดลง 

ประมาณการใช

กระดาษลดลง

สํานักปลัด
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลักที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ

13 โครงการจัดทําและ

พัฒนาระบบ

ศูนยบริการออนไลน

ของเทศบาลตําบลทุงฝน

เพื่อใหมีระบบแจงเรื่อง

รองเรียน-รองทุกข หรือ

ขอรับบริการตางๆ ของ

เทศบาลตําบลทุงฝนทาง

ออนไลน

จัดทําและพัฒนา

ระบบศูนยบริการ

ออนไลน จํานวน 1

ระบบ

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการระบบฯ 

ไมนอยกวารอยละ

 80

ประชาชนสามารถแจง

เรื่องรองเรียน รองทุกข

 หรือขอรับบริการ

ออนไลนได โดยไมตอง

เดินทางมาติดตอที่

สํานักงาน

สํานักปลัด

14 โครงการปลูกฝงคานิยม

 TFTEAM

เพื่อใหทุกภาคสวนยึดถือ

คานิยม TFTEAM ในการ

ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา

เทศบาลตําบลทุงฝน

จัดฝกอบรมและ

จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ

TFTEAM

20,000   20,000    20,000    20,000   20,000   ความพึงพอใจของ

ผูเขารับการ

ฝกอบรมไมนอย

กวารอยละ 80

ทุกภาคสวนยึดถือ

คานิยม TFTEAM ใน

การปฏิบัติงานเพื่อ

พัฒนาเทศบาลตําบลทุงฝน

สํานักปลัด

15 โครงการบริหารจัดการ

ความรู (KM)

เพื่อใหมีการจัดทําระบบ

จัดการความรูและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ของทุกภาคสวน

จัดโครงการปละ 1

ครั้ง

ความพึงพอใจของ

ผูรวมกิจกรรมไม

นอยกวารอยละ 80

มีระบบจัดการความรู

และแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันของทุกภาคสวน

สํานักปลัด

16 โครงการยกยองชมเชย

ผูปฏิบัติงานดีเดนดาน

ตางๆ

เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและเปนแรงกระตุน

ใหบุคลากรปฏิบัติงานอยาง

เต็มประสิทธิภาพ

จัดโครงการปละ 1

ครั้ง

ผลประเมิน LPA 

เพิ่มขึ้น

บุคลากรมีขวัญกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานและมี

แรงขับในการปฏิบัติงาน

อยางเต็มประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

 1,345,000  1,330,000  1,330,000  1,330,000  1,330,000
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา

และประปา

เพื่อขยายเขต

ไฟฟาและประปา

ใหครอบคลุมทุก

พื้นที่ในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

อุดหนุนงบประมาณแก

หนวยงานที่เกี่ยวของในการ

ขยายเขตไฟฟาและประปา

   500,000     500,000     500,000     500,000   500,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชนที่

มีตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ประชาชนมี

ไฟฟาและ

ประปาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่  1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง

     แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ซอยกํานัน (ขวาทาง) 

บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

91 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 66.40 ตารางเมตร

   178,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่  1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ซอยสีเลาพัฒนา (ชาย

ทาง ชวงที่ 1) บานทุงฝน 

หมู 1 ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

50 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 36.16 ตารางเมตร

      98,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

3 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ซอยสีเลาพัฒนา ซาย

ทาง ชวงที1่  (ระหวาง ถ.

เขตสมบัติ - ถ.โพธิ์ศรีสุข

สบาย ) บานทุงฝน หมู 1 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

100 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 72.96 ตารางเมตร

    195,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ซอยสีเลาพัฒนา ซาย

ทาง ชวงที่ 2 (ระหวาง ถ.

เขตสมบัติ - ถ.โพธิ์ศรีสุข

สบาย ) บานทุงฝน หมู 1 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

100 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 72.96 ตารางเมตร

    195,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

5 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนอารีพัฒนา (ขวา

ทาง) (หนา สนง.สาธารณสุข

อําเภอทุงฝน) บานทุงฝน หมู

 1 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน

 จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

66 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 48.32 ตารางเมตร

    129,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ซอยเครือวิเชียร (ขวา

ทาง) บานทุงฝน หมู 1 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

139 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 102.24 ตารางเมตร

    272,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

7 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ซอยสุขสันต (ขวาทาง)

 บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

160 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 117.12 ตารางเมตร

    312,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ซอยสุขสันต (ซายทาง)

 บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

160 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 117.12 ตารางเมตร

    312,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

9 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ซอยเครือวิเชียร (ซาย

ทาง) บานทุงฝน หมู 1 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

140 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 102.40 ตารางเมตร

  273,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยสาธารณประโยชน 

(ซอยปูปน )บานทุงฝน หมู 1

 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 30 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  90 ตร.ม.

      50,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

11 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยสีเลาพัฒนา (ชวงที่ 3)

 บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 270 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  810 ตร.ม.

    446,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

12 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยปรารถนา (ชวงที่ 2) 

บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 53 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  159 ตร.ม.

      88,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

13 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยสีเลาพัฒนา (ชวงที่ 4)

 บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 250 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  750 ตร.ม.

  413,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

14 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยกํานัน 3 บานทุงฝน 

หมู 1 ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 30 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  90 ตร.ม.

     50,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

15 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ถนนศูนยการเรียนรูฯ (วัด

ทุงสวาง) บานทุงฝน หมู 1 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 140 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  700 ตร.ม.

  385,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

16 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยวัดทุงสวาง บานทุงฝน 

หมู 1 ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 50 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  150 ตร.ม.

      83,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนอารีพัฒนา (ชวงที่ 1) 

บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 204 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 

 1,020 ตร.ม.

    337,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนอารีพัฒนา (ชวงที่ 2) 

บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 204 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 

 1,020 ตร.ม.

    336,600 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนพิลาพันธ (ชวงที่ 1) 

บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 123 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

แอสฟลติกคอนกรีต.ไมนอยกวา

  615 ตร.ม.

    203,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนพิลาพันธ (ชวงที่ 2) 

บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 138 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 

 690 ตร.ม.

  228,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนพิลาพันธ (ชวงที่ 3) 

บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 69 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 

 345 ตร.ม.

    114,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนแสนภักดี (ชวงที่ 1) 

บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 164 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 

 656 ตร.ม.

  217,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนแสนภักดี (ชวงที่ 2) 

บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร 

หนา 0.04 เมตร ยาว 223 

เมตร หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร 

แบบแอสฟลติกคอนกรีตไม

นอยกวา  1226.50 ตร.ม.

   405,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนแสนภักดี (ชวงที่ 3) 

บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 87 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 

 435 ตร.ม.

    144,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนเขตโขงพัฒนา (ชวงที่ 

1) บานทุงฝน หมู 1 ตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร 

หนา 0.04 เมตร ยาว 108 

เมตร หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร 

แบบแอสฟลติกคอนกรีตไม

นอยกวา  594 ตร.ม.

    197,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนเขตโขงพัฒนา (ชวงที่ 

2) บานทุงฝน หมู 1 ตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 89 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 

 445 ตร.ม.

    147,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนโพธิ์ศรีสุขสบาย บาน

ทุงฝน หมู 1 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 8 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 155 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 

 1240 ตร.ม.

   410,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

28 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ถนนเรียบคลองรอบหนอง

แลง บานทุงฝน หมู 1 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 600 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 2,400 ตร.ม.

   262,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

29 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ซอยสาธารณประโยชน (ขาง

 สนง.สาธารณสุข อ.ทุงฝน) 

บานทุงฝน หมู 1 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 50 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 150 ตร.ม.

     17,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

30 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ซอยกํานัน 3) บานทุงฝน 

หมู 1 ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 30 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 90 ตร.ม.

      10,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

31 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ซอยศรีชวนชื่น บานทุงฝน 

หมู 1 ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 105 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 315 ตร.ม.

      35,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

32 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ซอยเขตสมบัติ 1 บานทุงฝน

 หมู 1 ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 120 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 360 ตร.ม.

     40,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

33 โครงการกอสรางวงเวียน

กลับรถสี่แยกหนา สํานักงาน

เทศบาลตําบลทุงฝน บานทุง

ฝน หมู 11 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหตุบริเวณจุด

เสี่ยง

กอสรางวงเวียนจํานวน 1 แหง     100,000 อัตราการเกิด

อุบัติเหตุลดลง

อุบัติเหตุลดลง กองชาง



124

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

34 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล.ถนนบูระพา -ถนนสุข

สะอาด ชวงที่ 1 บานโนน

สะอาด หมู 2 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

190 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 138.56 ตารางเมตร

   371,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

35 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนสันติภาพ  (ขวา

ทาง) (ระหวาง ถ.แกนคํา

มูล-ถ.แสนเดชวงษ) บาน

โนนสะอาด หมู 2 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

80 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 57.60 ตารางเมตร

    156,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

36 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนพรมภิมลนุสรณ  

(ขวาทาง) ชวงที่ 2 ( ระหวาง

 ถ.บูรพา-ถ.สุขสะอาด) บาน

โนนสะอาด หมู 2 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.81 เมตร ยาว 

80 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 57.56 ตารางเมตร

    156,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

37 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนบูรพา  (ขวาทาง) 

(ระหวาง ถนนสุขสะอาด-

ถนนแสนเดชวงษ) บานโนน

สะอาด หมู 2 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.50 เมตร ยาว 

53 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 71.10 ตารางเมตร

    104,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

38 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนวุฒิเดช (ชวงที่ 1)

 (ขวาทาง) บานโนนสะอาด 

หมู 2 ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

100 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 90.40 ตารางเมตร

    195,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

39 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนวุฒิเดช (ชวงที่ 2)

 (ขวาทาง) บานโนนสะอาด 

หมู 2 ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

100 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 90.40 ตารางเมตร

    195,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

40 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนสันติภาพ ชวงที่ 1

   (ขวาทาง ) (ระหวาง ถนน

แกนคํามูล-ถนนแสนเดช

วงษ) บานโนนสะอาด หมู 2

 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

176 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 168 ตารางเมตร

   344,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

41 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนสันติภาพ ชวงที่ 2

  (ขวาทาง) (ระหวาง ถนน

แสนเดชวงษ-ถนนสุขสะอาด)

 บานโนนสะอาด หมู 2 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

65 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 58.60 ตารางเมตร

    127,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

42 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล.ถนนสุขสะอาด (ชวงที่ 

4) (ระหวาง ถ.เวียงสะอาด-

ถ.สันติภาพ) บานโนนสะอาด

 หมู 2 ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

144 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 136.80 ตารางเมตร

  281,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

43 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนเวียงสะอาด ขาง

เดียว (ระหวาง ถ.แกนคํา

มูล-ถ.แสนเดชวงษ) บาน

โนนสะอาด หมู 2 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

75 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 68.80 ตารางเมตร

    147,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

44 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนเวียงสะอาด 

(ซายทาง) (ระหวาง ถ.แสน

เดชวงษ-ถ.สุขสะอาด) บาน

โนนสะอาด หมู 2 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

72 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 64.80 ตารางเมตร

   141,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

45 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนพรมพิมลนุสรณ  

(ระหวาง ถ.แสนเดชวงษ-ถ.

สุขสะอาด) บานโนนสะอาด

 หมู 2 ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

176 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 168 ตารางเมตร

    344,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง



130

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

46 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนพรมพิมลนุสรณ  

(ระหวาง ถ.สุขสะอาด-ถ.

บูรพา) บานโนนสะอาด หมู

 2 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน

 จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

134 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 127.60 ตารางเมตร

  262,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

47 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนแกนคํามูล 

(ระหวาง ถ.สันติภาพ-ถ.

เวียงสะอาด) บานโนน

สะอาด หมู 2 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

72 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 65.60 ตารางเมตร

  141,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

48 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนบูรพา ชวงที่ 1 

ขางเดียว (ระหวาง ถ.บูรพา-

ถ.สุขสะอาด) บานโนน

สะอาด หมู 2 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

135 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 123.80 ตารางเมตร

    264,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

49 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล.ถนนบูรพา ชวงที่ 2  

(ขวาทาง)  (ระหวาง ถ.แสน

เดชวงษ-ถ.สุขสะอาด) บาน

โนนสะอาด หมู 2 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

95 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 86.20 ตารางเมตร

    186,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

50 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนบูรพา ชวงที่ 3 

(ระหวาง ถ.แกนคํามูล-ถ.

แสนเดชวงษ) บานโนน

สะอาด หมู 2 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

156 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 148.80 ตารางเมตร

    305,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

51 โครงการกอสรางงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก

 คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนวุฒิเดช (ชวงที่ 3)

  บานโนนสะอาด หมู 2 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

240 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 228.80 ตารางเมตร

  468,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

52 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยโนนสะอาด-ทางเขาวัด

ปาบานธาตุนอย (ชวงที่ 1) 

บานโนนสะอาด หมู 2 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 120 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  360 ตร.ม.

    198,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

53 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยโนนสะอาด-ทางเขาวัด

ปาบานธาตุนอย (ชวงที่ 2) 

บานโนนสะอาด หมู 2 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 100 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  300 ตร.ม.

    165,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

54 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนสุขสะอาด ชวงที่ 1 

(ระหวาง ถนนศรีฤทธิวงศ-

ถนนพรมพิมลนุสรณ) บาน

โนนสะอาด หมู 2 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 66 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 

 396 ตร.ม.

  131,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

55 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนสุขสะอาด ชวงที่ 2 

(ระหวาง ถนนพรมพิมล

นุสรณ-ถนนบูรพา) บานโนน

สะอาด หมู 2 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 88 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 

 528 ตร.ม.

   175,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

56 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนพรมพิมลนุสรณ  (ชวงที่

 1) บานโนนสะอาด หมู 2,9

 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 300 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 

 1,200 ตร.ม.

    396,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

57 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนพรมพิมลนุสรณ  (ชวงที่

 2) บานโนนสะอาด หมู 2,9

 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 374 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา 

 1,496 ตร.ม.

  494,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

58 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนแสนเดชวงษ ชวงที่ 1 

(ระหวาง ถนนศรีฤทธิวงศ-

ถนนพรมพิมลนุสรณ) บาน

โนนสะอาด หมู 2 ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 78 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 468 ตร.ม.

    155,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

59 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนสุขสะอาด ชวงที่ 3 

(ระหวาง ถนนศรีฤทธิวงศ-

ถนนเวียงสะอาด)บานโนน

สะอาด หมู 2 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 95 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 570 ตร.ม.

    189,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

60 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนแสนเดชวงษ ชวงที่ 2 

(ระหวาง ถนนพรมพิมล

นุสรณ-ถนนบูรพา) บานโนน

สะอาด หมู 2 ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 82 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 492 ตร.ม.

    163,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

61 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนสุขาพัฒนา หมู 3 บาน

ธาตุนอย ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 195 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 975 ตร.ม.

    322,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

62 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนสุขาพัฒนา 2 หมู 3 

บานธาตุนอย ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 325 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 975 ตร.ม.

    537,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

63 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนประชาอุทิศ หมู 3 บาน

ธาตุนอย ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 170 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 680 ตร.ม.

    225,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

64 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยทางเขาวัดปาบานธาตุ

นอย (ชวงที่ 3) หมู 3 บาน

ธาตุนอย ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 200 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  600 ตร.ม.

   330,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

65 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ซอยวัดปาบานธาตุนอย - 

บานโนนสะอาด หมู 3 บาน

ธาตุนอย ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 700 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 2,100 ตร.ม.

    229,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

66 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ซอยทางเขา เมรุวัดปาธาตุ

นอย หมู 3 บานธาตุนอย 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 200 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 600 ตร.ม.

     66,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

67 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. สายถนนพัฒน

ภูมิ ชวงที่ 1 ( ซายทาง) หมู

 4 บานกอสําราญ ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

105 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 96.20 ตารางเมตร

   205,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

68 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. สายถนนพัฒน

ภูมิ ชวงที่ 2 ( ขวาทาง) หมู

 4 บานกอสําราญ ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

100 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 91.20 ตารางเมตร

    195,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

69 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. สายถนนพัฒน

ภูมิ ชวงที่ 3 ( ซายทาง) หมู

 4 บานกอสําราญ ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

100 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 91.20 ตารางเมตร

    195,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

70 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ซอยสุธเทวี 1 (ทางไปลํา

หวสงคราม)  หมู 4 บานกอ

สําราญ ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 250 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 1,000 ตร.ม.

   110,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

71 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ถนนวิเศษสินธุ  หมู 4 บาน

กอสําราญ ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 80 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 320 ตร.ม.

      35,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

72 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ถนนถนนพัฒนภูมิ หมู 4 

บานกอสําราญ ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 60 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 240 ตร.ม.

      27,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

73 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนวิเศษสินธุ (ชวงที่ 2) หมู

 4 บานกอสําราญ ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 220 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 1,320 ตร.ม.

  436,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

74 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนพัฒนภูมิ หมู 4 บานกอ

สําราญ ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 187 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 935 ตร.ม.

    309,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

75 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนน นนท

เจดีย ซายทาง (ระหวาง 

โพนธาต-ุถ.เขตโขงพัฒนา) 

หมู 8 บานทุงฝน ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

59 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 43.36 ตารางเมตร

    116,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

76 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนน นนท

เจดีย ขวาทาง (ระหวาง 

โพนธาต-ุถ.เขตโขงพัฒนา) 

หมู 8 บานทุงฝน ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

59 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 43.36 ตารางเมตร

    116,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

77 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนน 

สุขาภิบาล ขวาทาง (ชวงที่ 

2) หมู 8 บานทุงฝน ตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

200 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 146.56 ตารางเมตร

    390,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

78 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนพิลาพันธ 

(ระหวาง ถ.นนทเจดีย - ถ.

สุขาภิบาล) หมู 8 บานทุงฝน

 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1 เมตร ยาว 158 

เมตร หรือใหไดพื้นที่ไมนอยกวา

 116.16 ตารางเมตร

  309,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

79 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ซอยศาลาไทย 

(ชวงที่ 2) หมู 8 บานทุงฝน

 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

180เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 131.84 ตารางเมตร

   351,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

80 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนน สุขาถิบาล

 ขวาทาง (ชวงที่ 3) หมู 8 

บานทุงฝน ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

180เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 131.84 ตารางเมตร

    351,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

81 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนน สุขาถิบาล

 ขวาทาง (ชวงที่ 4) หมู 8 

บานทุงฝน ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

180เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 131.84 ตารางเมตร

    351,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

82 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยศรีชมชื่น  หมู 8 บาน

ทุงฝน ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 100 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  300 ตร.ม.

    165,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

83 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนเขตสมบัติ หมู 8 บาน

ทุงฝน ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 135 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 675 ตร.ม.

   223,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

84 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนพิลาพันธ หมู 8 บาน

ทุงฝน ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 131 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 655 ตร.ม.

    217,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

85 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนเขตโขงพัฒนา (ชวงที่ 

1) หมู 8 บานทุงฝน ตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 186 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 930 ตร.ม.

    307,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

86 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยดอกมันปลา หมู 8 

บานทุงฝน ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 250 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 1,000 ตร.ม.

    330,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

87 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ถนนซอยศาลาไทย หมู 8 

บานทุงฝน ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 100 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 400 ตร.ม.

      44,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

88 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนแสงอรุณ 

(ซายทาง) (ระหวาง ถ.ศรีฤ

ทธิวงศ-ถ.พรมพิมลนุสรณ) 

หมู 9 บานโนนสะอาด 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.50 เมตร ยาว 

160 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 117.12 ตารางเมตร

   312,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

89 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนแสงอรุณ  

(ระหวาง ถ.ศรีฤทธิวงศ-ถ.

สันติภาพ) หมู 9 บานโนน

สะอาด ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.50 เมตร ยาว 

224 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 308.40 ตารางเมตร

    437,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

90 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนแสงอรุณ 

(ระหวาง ถ.พรมพิมลนุสรณ-

ถ.บูรพา) หมู 9 บานโนน

สะอาด ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.50 เมตร ยาว 

140 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 127.80 ตารางเมตร

   273,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

91 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนพรมพิมล

นุสรณ (ระหวาง ถ.แสง

อรุณ-ถ.สันติสุข) หมู 9 บาน

โนนสะอาด ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

212 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 155.52 ตารางเมตร

  414,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

92 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนพรมพิมล

นุสรณ ซายทาง (ระหวาง ถ.

แสงอรุณ-ซ.ทางลงหนองแลง

 1) หมู 9 บานโนนสะอาด 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

107 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 78.56 ตารางเมตร

   209,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

93 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนพรมพิมล

นุสรณ ขวาทาง (ระหวาง ถ.

แสงอรุณ-ซ.ทางลงหนองแลง

 1) หมู 9 บานโนนสะอาด 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

107 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 78.56 ตารางเมตร

    209,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

94 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนบูรพา 

(ระหวาง ถ.พรมพิมลฯ-ถ.

สันติสุข) หมู 9 บานโนน

สะอาด ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

354 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 260.16 ตารางเมตร

    691,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

95 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนบูรพา 

(ระหวาง ถ.สันติสุข-ถ.

ชัยพฤกษ) หมู 9 บานโนน

สะอาด ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

168 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 123.52 ตารางเมตร

    328,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

96 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนเวียง

สะอาด (ระหวาง ถ.ทุงฝน

โนนสะอาด-ถ.แสงอรุณ) หมู

 9 บานโนนสะอาด ตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

222 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 162.88 ตารางเมตร

    433,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

97 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนเวียง

สะอาด (ระหวาง ถ.ทุงฝน

โนนสะอาด-ถ.ชัยพฤกษ) หมู

 9 บานโนนสะอาด ตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

160 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 117.12 ตารางเมตร

  312,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

98 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนเวียง

สะอาด (ระหวาง ถ.

ชัยพฤกษ-ถ.แกนคํามูล) หมู

 9 บานโนนสะอาด ตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

188 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 138.24 ตารางเมตร

    367,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง



152

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

99 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนสันติภาพ 

(ระหวาง ถ.ทุงฝนโนน

สะอาด-ถ.ชัยพฤกษ) หมู 9 

บานโนนสะอาด ตําบลทุงฝน

 อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

166 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 121.92 ตารางเมตร

   328,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

100 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนสันติภาพ 

(ระหวาง ถ.ชัยพฤกษ-แกน

คํามูล) หมู 9 บานโนน

สะอาด ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

198 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 145.60 ตารางเมตร

    387,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

101 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยลงหนองแลง (ชวงที่ 2)

 หมู 9 บานโนนสะอาด 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 230 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  920 ตร.ม.

   506,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

102 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยลงหนองแลง (ชวงที่ 3)

 หมู 9 บานโนนสะอาด 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 150 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  600 ตร.ม.

    330,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

103 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนแกนคํามูล - หนองแลง

สาธารณะ หมู 9 บานโนน

สะอาด ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 347 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 1,735 ตร.ม.

    573,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

104 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนสาย บ.โนนสะอาด -บ. 

โพนสูง หมู 9 บานโนน

สะอาด ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 8 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 300 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 2,400 ตร.ม.

    792,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

105 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนโนนสะอาด-อีสานเขียว 

(ชวงที่ 1) หมู 9 บานโนน

สะอาด ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 300 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 1,800 ตร.ม.

    594,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

106 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนโนนสะอาด-อีสานเขียว 

(ชวงที่ 2) หมู 9 บานโนน

สะอาด ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 300 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 1,800 ตร.ม.

  594,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

107 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนพิทักษ

ประชาราษฎร (ชวงที่ 2) หมู

 11 บานทุงฝน ตําบลทุงฝน

 อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

200 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 183.20 ตารางเมตร

    390,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

108 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ซอยวารีอุทิศ 

หมู 11 บานทุงฝน ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

200 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 183.20 ตารางเมตร

  390,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

109 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล

 (ชวงที่ 1) หมู 11 บานทุง

ฝน ตําบลทุงฝน อําเภอทุง

ฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

256 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 239.36 ตารางเมตร

   499,200 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

110 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ซอยสุขาภิบาล

 2) หมู 11 บานทุงฝน 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

136 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 127.04 ตารางเมตร

  266,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

111 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล

  (ชวงที่ 2) หมู 11 บานทุง

ฝน ตําบลทุงฝน อําเภอทุง

ฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

256 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 239.36 ตารางเมตร

    499,200 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

112 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล

  (ชวงที่ 3) หมู 11 บานทุง

ฝน ตําบลทุงฝน อําเภอทุง

ฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

256 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 239.36 ตารางเมตร

    499,200 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

113 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ถนนพิทักษประชาราษฎร 

(ชวงที่ 4) หมู 11 บานทุง

ฝน ตําบลทุงฝน อําเภอทุง

ฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 250 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  1,000 ตร.ม.

    550,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

114 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยประชารวมใจ (ชวงที่ 

2) หมู 11 บานทุงฝน 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 120 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  480 ตร.ม.

    264,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

115 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยประชารวมใจ (ชวงที่ 

3) หมู 11 บานทุงฝน 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 120 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  480 ตร.ม.

    264,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

116 โครงการกอสราง ถนน สาย

ถนนทุงฝน-โนนสะอาด เขา 

สวนสาธารณะหนองแลง หมู

 11 บานทุงฝน ตําบลทุงฝน

 อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 150 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา  450 ตร.ม.

    248,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

117 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ซอยวารีอุทิศ 2 (ชวงที่ 1) 

หมู 11 บานทุงฝน ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 200 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

      88,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

118 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

ซอยวารีอุทิศ 2 (ชวงที่ 2) 

หมู 11 บานทุงฝน ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหมีถนนลูกรัง

สําหรับประชาชน

ใชในการสัญจรไป

มา

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 250 เมตร  

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรแบบ

ลูกรัง ไมนอยกวา 1,000 ตร.ม.

  110,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

มีถนนลูกรัง

สําหรับ

ประชาชนใช

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

119 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนพิทักษประชาราษฎร 

หมู 11 บานทุงฝน ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 690 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 2,760 ตร.ม.

   649,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

120 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยวารีอุทิศ หมู 11 บาน

ทุงฝน ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 317 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 1,268 ตร.ม.

    298,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

121 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยวิฆเนศร หมู 11 บาน

ทุงฝน ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 132 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 528 ตร.ม.

    124,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

122 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยวิฆเนศร 1 หมู 11 

บานทุงฝน ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 190 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 760 ตร.ม.

    180,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

123 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยวารีอุทิศ 1 หมู 11 

บานทุงฝน ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 305 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 915 ตร.ม.

  215,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



161

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

124 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยรื่นรมย หมู 11 บานทุง

ฝน ตําบลทุงฝน อําเภอทุง

ฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 232 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 928 ตร.ม.

  218,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

125 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยรวมพัฒนา 1 หมู 11 

บานทุงฝน ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 40 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 120 ตร.ม.

      28,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

126 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยรวมพัฒนา 2 หมู 11 

บานทุงฝน ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 42 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 168 ตร.ม.

      40,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

127 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยรื่นรมย 2 หมู 11 บาน

ทุงฝน ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 171 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 513 ตร.ม.

    121,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

128 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยวัดทิพยวนาราม หมู 12

 บานทุงพัฒนาตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 158 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 790 ตร.ม.

   261,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

129 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยพูลสวัสดิ์ หมู 12 บาน

ทุงพัฒนาตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 227 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 908 ตร.ม.

    300,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

130 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยประชาอุทิศ หมู 12 

บานทุงพัฒนาตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 225 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 1,125 ตร.ม.

   372,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

131 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยราชบํารุง(ชวงที่ 1) หมู

 12 บานทุงพัฒนาตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 103 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 515 ตร.ม.

    170,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

132 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยราชบํารุง(ชวงที่ 2) หมู

 12 บานทุงพัฒนาตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 166 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 830 ตร.ม.

    274,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

133 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยศรีชมชื่น หมู 12 บาน

ทุงพัฒนาตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 295 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 1,180 ตร.ม.

    390,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

134 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยวัดทิพยวนาราม 1 หมู 

12 บานทุงพัฒนาตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 80 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 320 ตร.ม.

    106,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

135 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ซอยวัดทิพยวนาราม 2 หมู 

12 บานทุงพัฒนาตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 126 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจร แบบ

แอสฟลติกคอนกรีตไมนอยกวา

 504 ตร.ม.

    167,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

136 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ซอยพูลสวัสดิ์ 

ขวาทาง (ชวงที่ 2) หมู 12 

บานทุงพัฒนาตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

150 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 137.20 ตารางเมตร

   293,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

137 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ซอยศรีชมชื่น 

ซายทาง (จากแยกซอยราช

บํารุง) หมู 12 บานทุง

พัฒนาตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

150 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 137.20 ตารางเมตร

    293,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

138 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ซอยศรีชมชื่น 

ขวาทาง (จากแยกซอยราช

บํารุง) หมู 12 บานทุง

พัฒนาตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

250 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 229.20 ตารางเมตร

    488,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

139 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ซอยวัดทิพย

วนาราม 1 หมู 12 บานทุง

พัฒนาตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

80 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 72.80 ตารางเมตร

    156,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
          เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

140 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ซอยวัดทิพย

วนาราม 2 หมู 12 บานทุง

พัฒนาตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

220 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 161.28 ตารางเมตร

  430,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

141 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนทุง

พัฒนา-บานโพธิ์ ขวาทาง หมู

 12 บานทุงพัฒนาตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

150 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 137.20 ตารางเมตร

    293,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

142 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนทุง

พัฒนา-บานโพธิ์ ซายทาง 

หมู 12 บานทุงพัฒนาตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

150 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 137.20 ตารางเมตร

  293,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

143 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ซอยราชบํารุง 

(ระหวางซอยศรีชมชื่น-ซอย

ประชาอุทิศ) หมู 12 บาน

ทุงพัฒนาตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 1.00 เมตร ยาว 

100 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 91.20 ตารางเมตร

   195,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

144 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ซอยฟารมเดน

ชัย หมู 12 บานทุงพัฒนา

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø

 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบเหล็ก ขยาย

ผิวจราจร คสล. หนา 0.10 

เมตร กวาง 0.80 เมตร ยาว 

80 เมตร หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 72.80 ตารางเมตร

     78,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังไดรับ

การแกไข

กองชาง

    7,749,200     7,302,000     7,613,800     7,818,200    7,531,000
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสมทบกองทุน

ประกันสุขภาพ

เพื่อสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพตาม

ระเบียบฯ

สมทบกองทุน

จํานวน 1 ครั้งตอป

  150,000    150,000   150,000   150,000    150,000 สมทบกองทุนฯ 

รอยละ 100

กองทุนฯ มี

งบประมาณในการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ 

เพื่อบริการประชาชน

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

     แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขวดไมมัว

หองครัวสะอาด 

แมบานยุคใหมใสใจ

สิ่งแวดลอม

เพื่อสงเสริมความรูใหกลุม

แมบานในการดูแลความ

สะอาดภายในบานเรือน 

สภาพแวดลอม ใหมีความ

เหมาะสมตลอดจนการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑใน

ครัวเรือน

จัดโครงการขวดไมมัว

หองครัวสะอาด 

แมบานยุคใหมใสใจ

สิ่งแวดลอม จํานวน 1

 ครั้งตอป

     25,000      25,000     25,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอย

ละ 80

ผูเขารวมโครงการฯมี

ความรูความเขาใจถึง

วิธีการดูแลบานเรือน 

ตลอดจนอาหารการ

กินใหถูกสุขลักษณะ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

2 โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.)

เพื่อพัฒนาใหอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) ปฏิบัติหนาที่ได

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดโครงการฝกอบรม

เพิ่มศักยภาพ

อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) จํานวน

 1 ครั้งตอป

     30,000      30,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอย

ละ 80

อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) 

ปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่ 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมการ

ดูแลสุขภาพประชาชน

เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพดีสามารถดูแล

ตนเองได

จัดโครงการอบรมการ

ดูแลสุขภาพประชาชน 

จํานวน 1 ครั้งตอป

   120,000    120,000    120,000    120,000   120,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงปราศจาก

โรค

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

2 โครการสงเสริมงาน

แพทยแผนไทยเพื่อ

เปนทางเลือกดาน

สุขภาพ

เพื่อจัดตั้งศูนยบริการ

ของชมรมแพทยแผนไทย

เทศบาลตําบลทุงฝน

จัดตั้งศูนยนวดเทศบาล

เพื่อใหบริการประชาชน

ทั่วไปและอบรมให

ความรูสนับสนุนการใช

สมุนไพรนวดแผนไทย 

จํานวน 1 แหง

     30,000      30,000      30,000      30,000     30,000 ความพึงพอใจ

ของผูมาใช

บริการไมนอย

กวารอยละ 80

ประชาชนมีโอกาส

และมีทางเลือก

เพิ่มขึ้นในการใช

บริการแพทยแผน

ไทย

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง  ุ ุ     ุ ฐ    

เทคโนโลยี
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการปองกันและ

ควบคุมวัณโรคใน

ชุมชนเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน

เพื่อสรางความรูความ

เขาใจในการปองกันและ

ควบคุมวัณโรคในชุมชน

เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

จัดโครงการปองกันและ

ควบคุมวัณโรคในชุมชน

เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

จํานวน 1 ครั้ง/ป

     20,000      20,000      20,000      20,000     20,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ผูเขารวมอบรมมี

ความรูและสามารถ

ปฏิบัติตัวในการ

ควบคุมและปองกัน

วัณโรคในชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

4 โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคอุบัติใหม

เพื่อเปนศูนย

ประสานงานควบคุม

และปองกันโรคอุบัติ

ใหมที่อาจเกิดขึ้น

จัดตั้งศูนยปองกันและ

ควบคุมโรคอุบัติใหม

จํานวน 1 ศูนย

   100,000    100,000    100,000    100,000   100,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ไมนอยกวารอย

ละ 80

มีศูนยประสานงาน

ควบคุมและปองกัน

โรคอุบัติใหมที่อาจ

เกิดขึ้น

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

5 โครงการปรับปรุง

ศูนยบริการปฐม

พยาบาลฉุกเฉิน

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ประโยชนสูงสุดจากการ

ดูแลฉุกเฉินแบบเชิงรุก

จัดตั้งศูนยศูนยบริการ

ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 

จํานวน 1 ศูนย

   100,000    100,000    100,000    100,000   100,000 ความพึงพอใจ

ของผูมาใช

บริการไมนอย

กวารอยละ 80

ลดอัตราการตาย

จากความลาชาใน

การเขาถึงบริการ

ทางการแพทย

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

6 โครงการสรางเสริม

คุณภาพชีวิตเยาวชน

ดานสุขภาวะทางเพศ

เพื่อใหเยาวชนมีความรู

ดานสุขอนามัยเจริญ

พันธุและโรคเอดส

จัดโครงการสรางเสริม

คุณภาพชีวิตเยาวชนดาน

สุขภาวะทางเพศ จํานวน

 1 ครั้ง/ป

     50,000      50,000      50,000      50,000     50,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ลดปญหาทองกอน

วัยในเด็กและ

เยาวชน,ปลอดภัย

จากโรคที่เกิดจาก

เพศสัมพันธ

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน

เพื่อสนับสนุนในการ

พัฒนางานสาธารณสุข

จัดโครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน 

จํานวน 1 ครั้ง/ป

   120,000    120,000    120,000    120,000   120,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ชุมชนในเขต

เทศบาลมีการ

พัฒนาทางดาน

สาธารณสุข

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

8 โครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบาและแมว

เพื่อใหประชาชนใน

เทศบาลมีความ

ปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบาและแมว

สํารวจจํานวนสุนัข/แมว 

ในเขตเทศบาลจํานวน 2

 ครั้ง/ป พรอมจัดซื้อและ

บริการฉีดวัคซีนปองกัน

โรคใหแกสุนัขและแมว

     30,000      30,000      30,000      30,000     30,000 จํานวนสุนัข

และแมวไดรับ

การฉีดวัคซีน

รอยละ 100

ประชาชนใน

เทศบาลมีความ

ปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบาและแมว

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

9 โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพแกนนํา

เครือขายการควบคุม

และปองกันโรคพิษ

สุนัขบาและแมว

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ

การดําเนินงานปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

จัดโครงการฝกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพแกนนํา

เครือขายการควบคุม

และปองกันโรคพิษสุนัข

บาและแมว จํานวน 1 

ครั้ง/ป

     10,000      10,000      10,000      10,000     10,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ผูเขารวมอบรมมี

ความรูเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานปองกัน

โรคพิษสุนัขบาและ

แมวและสามารถ

เผยแพรความรูแก

ประชาชนทั่วไปได

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 อุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

ในการดําเนินงานตาม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

เพื่อสนับสนุน

คณะกรรมการหมูบาน/

ชุมขน/อสม. ในการ

ดําเนินโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

สนับสนุนคณะกรรมการ

หมูบานในการดํานเนิน

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข จํานวน

 8 หมูบาน

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 รอยละหมูบานที่

เขารวม

โครงการรอยละ

 100

คณะกรรมการ

หมูบาน/ชุมขน/อส

ม. ดําเนินโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขเปนไป

ตามวัตถุประสงค

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

11 โครงการอุดหนุนศูนย

เฉลิมพระเกียรติ

ชวยเหลือผูปวยเอดส

และผูติดเชื้อ HIV

เพื่ออุดหนุนอําเภอทุงฝน

ในการดําเนินโครงการ

ศูนยเฉลิมพระเกียรติ

ชวยเหลือผูปวยเอดส

และผูติดเชื้อ HIV

อุดหนุนการดําเนิน

โครงการ จํานวน 1 

ครั้ง/ป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

ศูนยฯไมนอย

กวารอยละ 80

ผูปวย/ผูติดเชื้อ HIV

 ไดรับการ

ชวยเหลือและมี

กําลังใจที่ดีในการ

ดํารงชีวิต

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

12 โครงการอบรม

ผูประกอบการดาน

สุขาภิบาลอาหาร

เพื่อจัดอบรมใหความรู

แกผูประกอบการดาน

อาหาร ในการรักษา

คุณภาพของอาหารให

ถูกสุขอนามัย

จัดโครงการ จํานวน 1 

ครั้ง/ป

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ผูประกอบการดาน

อาหารในเขต

เทศบาลตําบลทุง

ฝนมีความรูความ

เขาใจในการรักษา

คุณภาพของอาหาร

ใหถูกสุขอนามัย

กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

810,000 810,000 810,000 810,000 810,000
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค ลดรับ

 ลดให ลดใชถุงพลาสติก

เพื่อลดการใช

ถุงพลาสติก ลด

ปริมาณขยะ ลดภาวะ

โลกรอน

จัดโครงการรณรงค ลด

รับ ลดให ลดใช

ถุงพลาสติก จํานวน 1

 ครั้งตอป

      5,000        5,000        5,000         5,000        5,000 ปริมาณขยะ

ลดลงไมนอยกวา

รอยละ 5 เทียบ

กับปที่ผานมา

ประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญของปญหา

ขยะและเปลี่ยพฤติกรรม

ในการลดใชถุงพลาสติก

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

2 โครการประกวด

สิ่งประดิษฐกับวัสดุรี

ไซเคิล

เพื่อนําวัสดุที่ใชแลว

กลับมาใชใหมใหเกิด

ประโยชน

จัดโครงการประกวด

สิ่งประดิษฐกับวัสดุรี

ไซเคิล จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

    20,000      20,000      20,000       20,000      20,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประชาชนรูจักคุณคา

ของวัสดุที่ใชแลวและ

เปนการลดปริมาณขยะ

ในเขตเทศบาลตําบลทุง

ฝน

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

     แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการประกวด

หมูบานนาอยู

เพื่อใหประชาชน

ปรับปรุงหมูบานของ

ตนเองและปลูก

จิตสํานึกในการรักษา

ความสะอาดเรียบรอย

จัดโครงการประกวด

หมูบานนาอยู ปละ 1 

ครั้ง

    20,000      20,000      20,000       20,000      20,000 จํานวนหมูบานที่

ผานเกณฑการ

ประเมินไมนอย

กวา 6 หมูบาน

หมูบานมีความสะอาด

เรียบรอยนาอยู

ประชาชนรักในความ

สะอาดและชุมชนเปน

ระเบียบมากขึ้น

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

4 โครงการปลูกจิตสํานึก

ในการกําจัดขยะมูล

ฝอยโดยชุมชน

เพื่อปลูกจิตสํานึกใน

การกําจัดขยะมูลฝอย

ใหประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

จัดโครงการปลูก

จิตสํานึกในการกําจัด

ขยะมูลฝอยโดยชุมชน 

จํานวน 1 ครั้งตอป

    30,000      30,000      30,000       30,000      30,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี

ในการกําจัดขยะ

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

5 โครงการสงเสริมการ

เลี้ยงไสเดือนเพื่อกําจัด

ขยะอินทรียในครัวเรือน

เพื่อสงเสริมการเลี้ยง

ไสเดือนเพื่อกําจัดขยะ

ในครัวเรือน

จัดโครงการสงเสริมการ

เลี้ยงไสเดือนเพื่อกําจัด

ขยะอินทรียใน

ครัวเรือน จํานวน 1 

ครั้ง ตอป

    20,000      20,000      20,000       20,000      20,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ปริมาณขยะในครัวเรือน

ลดลง

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

6 โครงการฝกอบรมการ

จัดการขยะอินทรีย

และขยะเปยกใน

ครัวเรือน

เพื่อใหความรูแก

ประชาชนในการ

จัดการขยะในครัวเรือน

จัดโครงการฝกอบรม

การจัดการขยะอินทรีย

และขยะเปยกใน

ครัวเรือน จํานวน 1 

ครั้ง ตอป

  100,000   100,000   100,000     100,000   100,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ผูเขารวมโครงการนํา

ความรูไปใชจัดการขยะ

ในชีวิตประจําวันได

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยโดยชุมชน

ดวยมือและใจเรา

เพื่อสนับสนุนให

ประชาชนในชุมชนมี

สวนรวมในการ

บริหารจัดการขยะ

ดวยตนเอง

จัดโครงการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยโดย

ชุมชนดวยมือและใจเรา

 จํานวน 1 ครั้งตอป

    50,000      50,000      50,000       50,000      50,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดการขยะ

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

245,000  245,000  245,000  245,000    245,000  
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษพันธุพืชอัน

เนื่องจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพื่อเปนการอนุรักษพันธุ

พืชตามแนวพระราชดําริฯ

จัดโครงการฯปละ 1 

ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

เทศบาลตําบลทุง

ฝนไดดําเนินการ

อนุรักษพันธุพืช

ตามแนว

พระราชดําริฯ

กอง

สาธารณสุขฯ

     แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่ 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน



180

แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของครู

ผูดูแลเด็ก

เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการจัดการ

เรียนการสอน

จัดโครงการปละ 1 ครั้ง      20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ผูเขารวมโครงการ

นําความรูและ

ประสบการณมา

ปรับใชในการ

ปฏิบัติงาน

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

2 โครงการจัดทํา

ฐานขอมูลภูมิปญญา

ทองถิ่น

เพื่อรวบรวมขอมูลภูมิ

ปญญาทองถิ่นไมให

สูญหาย และเผยแพร

แกผูสนใจศึกษา

จัดทําฐานขอมูลภูมิปญญา

ทองถิ่น ไมนอยกวา 5 ดาน

จํานวน

ฐานขอมูลที่

จัดทําไมนอย

กวา 5 ดาน

มีขอมูลภูมิปญญา

ทองถิ่นเก็บไว

เผยแพรแกผูสนใจ

ไดตลอดเวลา

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 4 ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

     แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหแกเด็ก

ปฐมวัยในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดโพธศรีทุง

และศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดสุขสะอาด

สนับสนุนการจัดการศึกษา

ของ ศพด. ทั้ง 2 ศูนย ดังนี้ 

1. จัดซื้ออาหารกลางวัน 2. 

คาจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย 

อายุ  2-5 ป 3. คาหนังสือ

เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 4.

คาอุปกรณการเรียน 5.คา

เครื่องแบบนักเรียน

6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   1,900,000    1,900,000    1,900,000    1,900,000    1,900,000 นักเรียนไดรับ

การสนับสนุน

คาใชจายรอย

ละ 100

การจัดการศึกษา

ของ ศพด. เปนไป

ดวยความเรียบรอย

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

4 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)

เพื่อใหนักเรียน
ไดรับอาหารเสริม 
(นม) ที่มีคุณภาพ

จัดซื้ออาหาร เสริม 
(นม) ใหแกเด็กนักเรียน
ใน ศพด. ทั้ง 2 ศูนย 
และนักเรียนชั้นอนุบาล
 -ประถมศึกษาปที่ 6  
โรงเรียนอนุบาลทุงฝน,
โรงเรียนบานโนน
สะอาด,โรงเรียนบาน
ธาตุนอยกอสําราญ 
จํานวน 260 วัน

   1,900,000    1,900,000    1,900,000    1,900,000    1,900,000 นักเรียน
ไดรับอาหาร
เสริม (นม)
รอยละ 100

นักเรียนไดรับ
อาหารเสริม 
(นม) ที่มีคุณภาพ

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนอนุบาลและเด็ก

ปฐมวัยสัมพันธ/โครงการ

เขารวมแขงขันกีฬาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในเขต

อําเภอทุงฝน

เพื่อสงเสริม

พัฒนาการตางๆใหแก

เด็กนักเรียน

จัดโครงการปละ 1 ครั้ง      60,000      60,000      60,000      60,000      60,000 จํานวนเด็ก

นักเรียนเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

นักเรียนไดเรียนรู

การมีความสามัคคี

การมีน้ําใจนักกีฬา

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

6 โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

ทุงฝน/โรงเรียนบานโนน

สะอาด/โรงเรียนบาน

ธาตุนอยกอสําราญ

เพื่อสนับสนุนอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

อุดหนุนอาหารกลางวัน

ใหแกนักเรียนทุกคนที่มี

รายชื่อในระบบ

   3,200,000    3,200,000    3,200,000    3,200,000    3,200,000 นักเรียนไดรับ

อาหารกลางวัน

รอยละ 100

นักเรียนไดรับ

อาหารกลางวันที่มี

คุณภาพ

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

7 โครงการอบรมคาย

เยาวชนคุณธรรม

จริยธรรมและบําเพ็ญ

ประโยชน

เพื่อสงเสริมความรู

เรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมและการ

บําเพ็ญประโยชนแก

เยาวชน

อุดหนุนโรงเรียนในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝนใน

การจัดฝกอบรม ทั้ง 4 

โรงเรียน

   150,000    150,000    150,000    150,000   150,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ผูเขารวมโครงการ

มีความรูเรื่อง

คุณธรรม 

จริยธรรมและการ

บําเพ็ญประโยชน

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการเตรียมความ

พรอมดานความ

ปลอดภัยของเด็กปฐมวัย

การปองกันและดูแล

ความปลอดภัยในการ

รับสง การสงเสริมการ

สวมหมวกนิรภัย การ

ปองกันเด็กจมน้ํา เด็กติด

ในรถยนต ในเด็กปฐมวัย

เพื่อใหเด็กนักเรียน 

พนักงาน ครูศพด. 

และผูเกี่ยวของมี

ความรูในการปองกัน

และดูแลความ

ปลอดภัยในเด็กปฐมวัย

จัดกิจกรรมปการศึกษาละ

 1 ครั้ง

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ผูเขารวมโครงการ

มีความรูในการ

ปองกันและดูแล

ความปลอดภัยใน

เด็กปฐมวัย

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

9 โครงการทองถิ่นรักการ

อาน

เพื่อพัฒนาเด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชนสามารถนํา

ความรูที่ไดจากแหลง

เรียนรูไปใชในการ

เรียนและชีวิตประจําวัน

1.จัดซื้อหนังสือ เชน 

สารานุกรมสําหรับเยาวชน

 หนังสือสําหรับเด็กและ

เยาวชน หนังสือสารคดี 

หนังสือบันเทิงคดี 2. จัด

กิจกรรมปลูกจิตสํานึกรัก

การอาน

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ทุกหมูบานมีที่

อานหนังสือ

ครบ 8 หมูบาน

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนสามารถ

นําความรูที่ไดจาก

แหลงเรียนรูไปใช

ในการเรียนและ

ชีวิตประจําวัน

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

   7,260,000    7,260,000    7,260,000    7,260,000    7,260,000
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการ

ออกกําลังกายเตนแอโรบิค

เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชน

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ที่ดี มีสถานที่ อุปกรณ 

บุคลากรที่พรเอมสนับสนุน

ใหคนในชุมชนรวมกลุม

ออกกําลังกายเปนประจํา

จัดกิจกรรมเตนแอ

โรบิคโดยมีประชาชน

เขารวมอยางนอย 

100 คน

     40,000      15,000      15,000      15,000      15,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

กองสวัสดิการ

และสังคม

2 โครงการทําบุญตักบาตร

เนื่องในวันวิสาขบูชา

เพื่ออนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีของ

ชาติและทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดโครงการปละ 1 ครั้ง      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประเพณีอันดีงาม

ไดรับการสืบสาน

และปฏิบัติตอไป

ยังรุนลูกหลาน

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 4 ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปน

เมืองศูนยกลางของอนุภาคลุมน้ําโขง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการตักบาตร

สงกรานตสรงน้ําหลวง

พอทองคํารดน้ํารับพร

ผูสูงอายุ

เพื่ออนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีของ

ชาติและของทองถิ่นใหคง

อยูสืบไป

จัดงานประเพณี

สงกรานต ปละ 1 ครั้ง

   100,000    100,000    100,000    100,000   100,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประเพณีอันดีงาม

ไดรับการสืบสาน

และปฏิบัติตอไป

ยังรุนลูกหลาน

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

4 โครงการถวายเทียนเนื่อง

ในวันเขาพรรษาสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น

เพื่ออนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีของ

ชาติและของทองถิ่นใหคง

อยูสืบไป

จัดงานปละ 1 ครั้ง    150,000    150,000    150,000    150,000   150,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประเพณีอันดีงาม

ไดรับการสืบสาน

และปฏิบัติตอไป

ยังรุนลูกหลาน

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

5 โครงการบายศรีสูขวัญ

บานสูขวัญเมืองอุดรธานี

 และพิธีรําบวงสรวงเพื่อ

ฉลองวันที่ระลึกการกอตั้ง

เมืองอุดรธานี

เพื่ออนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีของ

จังหวัดใหคงอยูสืบไป

จัดงานปละ 1 ครั้ง      50,000      50,000      50,000      50,000      50,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประเพณีอันดีงาม

ไดรับการสืบสาน

และปฏิบัติตอไป

ยังรุนลูกหลาน

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

6 โครงการสืบสานอนุรักษ

ประเพณีทองถิ่นไทยการ

สูขวัญบานสูขวัญเมือง

เพื่ออนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

จัดงานปละ 1 ครั้ง      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประเพณีอันดีงาม

ไดรับการสืบสาน

และปฏิบัติตอไป

ยังรุนลูกหลาน

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



186

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการอนุรักษสืบสาน

ประเพณีทองถิ่นไทยการ

ประกวดรองสรภัญญะ

อนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่ออนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

จัดงานปละ 1 ครั้ง    150,000    150,000    150,000    150,000   150,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประเพณีอันดีงาม

ไดรับการสืบสาน

และปฏิบัติตอไป

ยังรุนลูกหลาน

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

8 โครงการสงเสริมสืบสาน

อนุรักษประเพณีแขงเรือ

พาย

1.เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม

ประเพณีทองถิ่น  2. เพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยว

จัดงานปละ 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

1.ประชาชนใน

ชุมชนมีความ

สามัคคี           

 2. มี

นักทองเที่ยวจาก

ตางถิ่นเขามาชม

การแขงขัน ชวย

กระตุนเศรษฐกิจ

ในเขตเทศบาล

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

9 โครงการจัดงานสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีการ

กอตั้งอําเภอทุงฝน

เพื่ออนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

จัดงานปละ 1 ครั้ง      50,000 50,000     50,000     50,000     50,000     ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบสาน

และปฏิบัติตอไป

ยังรุนลูกหลาน

กอง

การศึกษา/

อําเภอทุงฝน
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10 โครงการแขงขันกีฬา

หนองแลงคัพ

เพื่อสานสัมพันธไมตรีและ

การออกกําลังกาย

จัดงานปละ 1 ครั้ง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประชาชนทั่วไปมี

ความสามัคคีและ

มีพลานามัยที่

สมบูรณ

กอง

การศึกษาฯ

11 โครงการจัดงานนมัสการ

หลวงพอทองคําอําเภอ

ทุงฝน

เพื่ออนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

จัดงานปละ 1 ครั้ง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบสาน

และปฏิบัติตอไป

ยังรุนลูกหลาน

กอง

การศึกษาฯ/

อําเภอทุงฝน

12 โครงการแขงขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธ

เพื่อสงเสริมความสามัคคี

และสานสัมพันธไมตรี

จัดงานปละ 1 ครั้ง    150,000 150,000   150,000   150,000   150,000  ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประชาชนในเขต

ฯไดมีความ

สามัคคีและมี

พลานามัยที่

สมบูรณ

กอง

การศึกษาฯ

13 โครงการแขงขันกีฬาสาน

สามัคคี "ทุงฝนเกมส"

เพื่อสงเสริมใหทุก

หนวยงานภายในอําเภอ

ทุงฝนไดทํากิจกรรมรวมกัน

จัดงานปละ 1 ครั้ง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ทุกหนวยงานมี

ความสมัครสมาน

สามัคคี และ

ปฏิบัติงานรวมกัน

ไดอยางราบรื่น

กอง

การศึกษาฯ/

อําเภอทุงฝน
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

14 โครงการทําบุญตักบาตร

เนื่องในเทศกาลปใหม

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ไดทําบุญเปนศิริมงคล

ในชวงเทศกาลปใหม

จัดงานปละ 1 ครั้ง 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

บุคลากรไดทําบุญ

เปนศิริมงคล

ในชวงเทศกาลป

ใหม

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

15 โครงการจัดกิจกรรม

สัปดาหสงเสริมพุทธ

ศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

ใหประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญของวันมาฆบูชา

จัดงานปละ 1 ครั้ง 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

บุคลากรไดทําบุญ

ในวันมาฆบูชา

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

16 โครงการจัดกิจกรรม

สัปดาหสงเสริมพุทธ

ศาสนาเนื่องในวัน

อาสาฬหบูชา

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

ใหประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญของวัน

อาสาฬหบูชา

จัดงานปละ 1 ครั้ง 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

บุคลากรไดทําบุญ

ในวันอาสาฬหบูชา

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

17 โครงการจัดงานประเพณี

กอเจดียทราย

เพื่ออนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

จัดงานปละ 1 ครั้ง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบสาน

และปฏิบัติตอไป

ยังรุนลูกหลาน

กอง

การศึกษาฯ
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

18 โครงการอุดหนุนอําเภอ

ทุงฝนในการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬา

ระดับตางๆ

เพื่อสนับสนุนอําเภอทุงฝน 

ในการสงดําเนินการดาน

ตางๆ เชน สงการ

ประชาชนตัวแทนเขารวม

การแขงขันกีฬาประเภท

ตางๆ

อุดหนุนการดําเนินงาน

ของอําเภอทุงฝนปละ 

1 ครั้ง

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

มีตัวแทนในการ

เขารวมแขงขัน

กีฬาในระดับตางๆ

กอง

การศึกษาฯ/

อําเภอทุงฝน

19 โครงการอุดหนุนงาน

ประเพณีทุงศรีเมือง

อุดรธานีผาหมี-่ขิด

เพื่ออนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีของ

จังหวัดใหคงอยูสืบไป

อุดหนุนการจัดงานทุง

ศรีเมือง ปละ 1 ครั้ง

30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประเพณีอันดี

งามของจังหวัด

ไดรับการสืบสาน

และปฏิบัติตอไป

ยังรุนลูกหลาน

กอง

การศึกษาฯ/

อําเภอทุงฝน

20 โครงการทําบุญวันพระ

ระหวางเขาพรรษา (ศีล-

ละ-วัด)

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม และบําเพ็ญ

ประโยชนระหวางเทศบาล

กับชุมชน

จัดกิจกรรมทุกวันพระ

 ตลอดชวงเขาพรรษา

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ผูเขารวมโครงการ

ไดรับการปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม

 และบําเพ็ญ

ประโยชนรวมกัน

ระหวางเทศบาล

กับชุมชน

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

1,270,000   1,245,000   1,245,000   1,245,000   1,245,000   
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจายเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

เพื่อจายเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุตามหลักเกณฑ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ

ผูสูงอายุทุกคนที่ขึ้น

ทะเบียบกับเทศบาล

ตําบลทุงฝน

 10,200,000  10,200,000  10,200,000  10,200,000  10,200,000 ผลสําเร็จใน

การโอนเงิน 

รอยละ 100

ผูสูงอายุไดรับการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

เพื่อใชในการดํารงชีวิต

กองสวัสดิการ

และสังคม

2 โครงการจายเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ความพิการ

เพื่อจายเบี้ยยังชีพความ

พิการตามหลักเกณฑ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ

ผูพิการทุกคนที่ขึ้น

ทะเบียบกับเทศบาล

ตําบลทุงฝน

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000 ผลสําเร็จใน

การโอนเงิน 

รอยละ 100

ผูพิการไดรับการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

เพื่อใชในการดํารงชีวิต

กองสวัสดิการ

และสังคม

3 โครงการจายเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดส

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดสตามหลักเกณฑ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ

ผูปวยเอดสทุกคนที่ขึ้น

ทะเบียบกับเทศบาล

ตําบลทุงฝน

      180,000       180,000       180,000       180,000       180,000 ผลสําเร็จใน

การโอนเงิน 

รอยละ 100

ผูปวยเอดสไดรับการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

เพื่อใชในการดํารงชีวิต

กองสวัสดิการ

และสังคม

 12,380,000  12,380,000  12,380,000  12,380,000  12,380,000

     แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 5 ยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและพัฒนาสังคม

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

เทคโนโลยี



191

แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบานพอเพียง เพื่อสรางหรือซอมแซม

บานใหกับประชาชนผู

ยากไร ผูสูงอายุ หรือผู

พิการ ที่ประสบปญหา

ดานที่อยูอาศัยใหมีสภาพ

ที่เหมาะสม

สรางหรือปรับปรุงบาน

จํานวน 1 หลังตอป

   100,000    100,000    100,000    100,000   100,000 ความพึงพอใจ

ของผูไดรับการ

กอสรางหรือ

ซอมแซมบาน

ไมนอยกวารอย

ละ 80

ผูยากไร ผูสูงอายุ 

หรือผูพิการ ที่ประสบ

ปญหาดานที่อยูอาศัย

มีที่อยูอาศัยในสภาพที่

เหมาะสม

กองสวัสดิการ

และสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 5 ยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและพัฒนาสังคม

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

เทคโนโลยี

     แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการสงเสริม

พัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุใหมีความรู

ความเขาใจในการดูแล

สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี

จัดโครงการสงเสริม

พัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุ จํานวน 1 

ครั้งตอป โดยมีผูสูงอายุ

เขารวม

     25,000      25,000     25,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ผูเขารวมโครงการมี

องคความรูในการ

ดูแลสุขภาพ สามารถ

นําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสม

กองสวัสดิการ

และสังคม

3 โครงการอบรม

สงเสริมความรูใหกับผู

พิการและผูดูแลผูพิการ

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของผูพิการใหมีความรู

ความเขาใจในการดูแล

สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี พรอมออก

เยี่ยมใหกําลังใจผูพิการ

จัดโครงการอบรม

สงเสริมความรูใหกับผู

พิการและผูดูแลผูพิการ

 จํานวน 1 ครั้งตอป

     20,000      20,000      20,000      20,000     20,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ผูพิการที่เขารวม

โครงการมีความรู

ความเขาใจในการ

ดูแลสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี

กองสวัสดิการ

และสังคม

   145,000    120,000    145,000    120,000   145,000
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพเด็กและ

เยาวชนใหเปนคนดีมี

คุณธรรม

เพื่อปลูกฝงและสราง

คานิยมใหเด็กและ

เยาวชนเปนคนดีมี

คุณธรรม

จัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพเด็กและเยาวชน

ใหเปนคนดีมีคุณธรรม 

จํานวน 1 ครั้งตอป

     30,000      30,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

เด็กและเยาวชนเปน

คนดีมีคุณธรรม 

สังคมนาอยู

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

2 โครงการจัดตั้งชมรมผู

พิการ เทศบาลตําบลทุง

ฝน

เพื่อใหผูพิการมีกิจกรรม

รวมกัน เกิดการพัฒนา

ศักยภาพในดานตางๆ 

ทั้งรางกายและจิตใจ

จัดตั้งชมรมผูพิการโดยมี

สมาชิกอยางนอย 40 คน

     30,000      20,000     20,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ผูพิการและผูดูแลผู

พิการมีเครือขาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู

และชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 5 ยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและพัฒนาสังคม

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

เทคโนโลยี
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการจัดตั้งโรงเรียน

ผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ

มีกิจกรรมรวมกันเพื่อ

พัฒนาความรูทั้งรางกาย

 จิตใจอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืน

จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ

โดยมีผูสูงอายุโดยมี

ผูสูงอายุเขารวมอยางนอย

 50 คน

   100,000    100,000   100,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ผูสูงอายุเกิดการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง

 มีการพัฒนาทั้งทาง

รางกายและจิตใจ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

4 โครงการพัฒนาบทบาท

สตรี

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

สตรีในเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝนใหมีบทบาท

ในดานตางๆ อยาง

กวางขวาง

จัดโครงการพัฒนา

บทบาทสตรี จํานวน 1 

ครั้งตอป

     30,000      30,000      30,000      30,000     30,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

สตรีในเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝนมี

บทบาทในดานตางๆ

 อยางกวางขวาง

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

5 โครงการจิตอาสา

ชวยเหลือผูปวยติดเตียง

เพื่อใหมีกลุมจิตอาสา

ชวยเหลือดูแลผูปวยติด

เตียงอยางเพียงพอ

จัดตั้งกลุมจิตอาสาดูแล

ชวยเหลือผูปวยติดเตียง

จํานวนจิตอาสา

ไมนอยกวา

หมูบานละ 2 คน

ผูปวยติดเตียงไดรับ

การชวยเหลือและ

ดูแลอยางเพียงพอ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

     30,000      60,000    160,000    180,000   150,000
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉิน เพื่อใหเทศบาลมีเงิน

สํารองจายเมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉินเชน สาธารณภัย

 อัคคีภัย โรคระบาด ฯลฯ

ตั้งจายงบประมาณ

สํารองจาย

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตั้งงบประมาณ

เงินสํารองจาย

ประจําปอยาง

เพียงพอ

เทศบาลมีเงินสํารองจาย

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเชน 

สาธารณภัย อัคคีภัย 

โรคระบาด ฯลฯ

ทุกหนวยงาน

     แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 6 ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่  6. การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6. การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมทบทวน 

อปพร.

เพื่อทบทวนความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติ

หนาที่ของ อปพร.ใหมี

ประสิทธิภาพ

จัดโครงการฝกอบรม

ทบทวน อปพร. จํานวน

 1 ครั้งตอป

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

สมาชิกอปพร. 

เทศบาลตําบลทุงฝน 

มีความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพสมาชิก อปพร.

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

 อปพร. ใหมี

ความสามารถในการ

ปฏิบัติหนาที่ที่สูงขึ้น

จัดโครงการอบรมเพื่อ

เพิ่มศักยภาพสมาชิก 

อปพร. โดยมีสมาชิกฯ 

เขารวมไมนอยกวารอย

ละ 80 ของจํานวน

สมาชิกทั้งหมด

100,000 100,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

สมาชิก อปพร. มี

ความสามารถในการ

ปฏิบัติหนาที่ที่สูงขึ้น

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 6 ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่ 6. การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6. การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน (อปพร.) 

หลักสูตรจัดตั้ง

เพื่อใหมีสมาชิก อปพร.

 ที่เพียงพอและพรอม

ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายตลอดเวลา

จัดโครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (อปพร.) 

หลักสูตรจัดตั้ง จํานวน 

1 ครั้งตอป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

เทศบาลตําบลทุงฝนมี

จํานวนสมาชิก อปพร.

 เพียงพอและทดแทน

สมาชิกที่ลาออก

หรือไมพรอม

ปฏิบัติงานได

สํานักปลัด

4 โครงการทบทวนการใช

วัสดุอุปกรณในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหพนักงาน

เจาหนาที่มีทักษะการใช

วัสดุอุปกรณในการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยที่ถูกตอง

จัดโครงการทบทวนการ

ใชวัสดุอุปกรณในการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ปละ 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

พนักงานเจาหนาที่มี

ทักษะการใชวัสดุ

อุปกรณในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยอยางถูกตอง

สํานักปลัด

5 โครงการตั้งจุดตรวจและ

บริการประชาชนในชวง

เทศกาลวันสําคัญ

เพื่ออํานวยความสะดวก

และใหบริการประชาชน

ในชวงเทศกาลตางๆ

ตั้งจุดตรวจจุดบริการ

ประชาชนชวงเทศกาลป

ใหม,สงกรานต

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการฯไม

นอยกวารอยละ

 80

ประชาชนที่สัญจรไป

มาในชวงเทศกาลมี

ความสบายใจและ

รูสึกปลอดภัย

สํานักปลัด

6 อุดหนุนอําเภอทุงฝน

โครงการตั้งจุดตรวจหลัก/

จุดบริการประชาชนในชวง

เทศกาลปใหมและเทศกาล

สงกรานต

เพื่ออํานวยความสะดวก

และใหบริการประชาชน

ในชวงเทศกาลตางๆ

อุดหนุนอําเภอทุงฝนตาม

โครงการฯ จํานวน 1 

ครั้ง/ป

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการฯไม

นอยกวารอยละ

 80

ประชาชนที่สัญจรไป

มาในชวงเทศกาลมี

ความสบายใจและ

รูสึกปลอดภัย

สํานักปลัด/

อําเภอทุงฝน
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการจัดทําปายแจง

เสนทางในเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน

เพื่อใหประชาชนทราบ

เสนทางการจราจร 

เสนทางอพยพเมื่อเกิด

สาธารณภัยหรือเหตุ

ฉุกเฉินตางๆ

จัดซื้อและติดตั้งปายแจง

เสนทางจํานวน 30 ปาย

75,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการฯไม

นอยกวารอยละ

 80

ประชาชนทราบ

เสนทางการจราจร 

เสนทางอพยพเมื่อเกิด

สาธารณภัยหรือเหตุ

ฉุกเฉินตางๆ

สํานักปลัด

8 โครงการติดตั้งกระจกสอง

ทางแยกตามถนนในหมูบาน

เพื่ออํานวยความสะดวก

และความปลอดภัย

บริเวณทางแยกที่มี

ลักษณะเปนมุมอับหรือ

หักศอก

ติดตั้งกระจกสองทาง

แยกตามถนนจํานวน 25

 อัน

95,000 อัตราการเกิด

อุบัติเหตุลดลง

หรือเปนศูนย

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใชรถ

ใชถนน

สํานักปลัด

9 โครงการติดตั้งปายจราจร เพื่อจัดระเบียบ

การจราจรในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

จัดซื้อและติดตั้งปาย

จราจรแบบตางๆ เชน 

ปายเตือน ปายบังคับ 

ฯลฯ

    20,000    20,000       20,000    20,000      20,000

10 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ

ตามแยกถนนในหมูบานใน

เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

เพื่ออํานวยความสะดวก

และความปลอดภัย

บริเวณทางแยกที่มี

ลักษณะเปนมุมอับหรือ

หักศอก

ติดตั้งไฟกระพริบตาม

แยกถนนจํานวน 25 ตน

137,500 อัตราการเกิด

อุบัติเหตุลดลง

หรือเปนศูนย

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใชรถ

ใชถนน

สํานักปลัด
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

11 โครงการกอสรางสถานีสูบ

น้ําดับเพลิง

เพื่อใหมีสถานีสูบน้ํา

ดับเพลิงสําหรับ

ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุ

อยางทันทวงที

สรางสถานีสูบน้ํา

ดับเพลิงจํานวน 3 สถานี

 300,000 ความเร็วในการ

สูบน้ําสู

รถดับเพลิง

มีสถานีสูบน้ําดับเพลิง

สําหรับปฏิบัติงานเมื่อ

เกิดเหตุอยางทันทวงที

สํานักปลัด

795,000 470,000 490,000 632,500 395,000
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาสินคา

ทองถิ่นภายใตอัตลักษณ

แบรนดทุงฝน

เพื่อใหมีสินคาที่เปนอัต

ลักษณของเทศบาล

ตําบลทุงฝน

ฝกอบรมและพัฒนากลุม

อาชีพตางๆ พรอมจัดทํา

สงเสริมและประชาสัมพันธ 

"แบรนดทุงฝน" ใหเปนที่รูจัก

    50,000     50,000     50,000      50,000     50,000 ผลิตภัณฑภายใต

แบรนดทุงฝน มี

ไมนอยกวา 8 

รายการ

มีสินคาที่เปนอัต

ลักษณของเทศบาล

ตําบลทุงฝน

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 7 ยุทธศาสตรเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่ 4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซและการทองเที่ยวโดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้ง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความ

เปนเมืองศูนยกลางของอนุภาคลุมน้ําโขง

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคาร

ศาลาพักรอนภายใน

สวนสาธารณะหนองแลง

 บานทุงฝน หมู 1 ตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อปรับปรุงอาคารพัก

รอนในสวนสาธารณะ

หนองแลงใหมีสภาพที่

สวยงามและใชงานได

ปรับปรุงอาคารศาลาพัก

รอนภายใน

สวนสาธารณะหนองแลง

จํานวน 6 หลัง

     60,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอ

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

อาคารพักรอน

สามารถใชงานได

และมีความสวยงาม

กองชาง

     แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 7 ยุทธศาสตรเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่ 4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซและการทองเที่ยวโดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้ง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความ

เปนเมืองศูนยกลางของอนุภาคลุมน้ําโขง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการปรับปรุงซุม

ประตูทางเขา-ออก 

สวนสาธารณะหนองแลง

 บานทุงฝน หมู 1 ตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อปรับปรุงซุมประตู

ทางเขา-ออก 

สวนสาธารณะหนองแลง

 ใหมีสภาพที่สวยงาม

ปรับปรุงซุมประตู

ทางเขา-ออก 

สวนสาธารณะหนองแลง

จํานวน 2 แหง

     30,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอ

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ประตูทางเขาออก

สวนสาธารณะ

หนองแลงมีความ

สวยงาม

กองชาง

3 โครงการพัฒนาหนอง

แลงใหเปนแหลง

ทองเที่ยว ลองแพ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

เพื่อใหมีแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศดึงดูด

นักทองเที่ยวและรายได

สูชุมชน

กอสรางแพลอยน้ํา 

จํานวน 2 หลัง

100,000 จํานวน

นักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้นไมนอย

กวารอยละ 10

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

กองชาง

4 โครงการพัฒนาริมฝง

หนองแลงใหเปนถนน

อาหาร

เพื่อใหมีแหลงจําหนาย

สินคาบริเวณถนนริมฝง

หนองแลง

กอสราง ลาน คสล. ขนาด

 กวาง 5.00 เมตร ยาว 

400 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือใหไดพื้นที่ ลาน

 คสล.ไมนอยกวา 200 

ตารางเมตร

110,000 รายไดจัดเก็บเอง

เพิ่มขึ้นไมนอย

กวารอยละ 2

เทศบาลจัดเก็บ

รายไดเพิ่มขึ้น

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค 

สวนสาธารณะหนองแลง

เพื่อใหศาลา

อเนกประสงคอยูใน

สภาพที่ดี สามารถใช

ปฏิบัติงานได

ปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค 

สวนสาธารณะหนองแลง

 จํานวน 1 แหง

   100,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอ

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

ศาลาอเนกประสงค

อยูในสภาพที่ดี 

สามารถใช

ปฏิบัติงานได

กองชาง

6 โครงการกอสรางโรงจอด

รถยนต สวนสาธารณะ

หนองแลง

เพื่อใหสวนสาธารณะ

หนองแลงมีที่จอดรถยนต

กอสรางโรงจอดรถยนต

ขนาดความยาว 60 เมตร

720,000 จํานวนรถยนตที่

สามารถจอดได

ไมนอยกวา 30 

คัน

สวนสาธารณะ

หนองแลงมีที่จอด

รถยนต

กองชาง

7 โครงการกอสรางน้ําพุ

กลางน้ํา ภายใน

สวนสาธารณะหนองแลง

เพื่อใหสวนสาธารณะ

หนองแลงมีภูมิทัศนที่

สวยงาม

กอสรางน้ําพุจํานวน 1 จุด 170,000 จํานวน

นักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้นไมนอย

กวารอยละ 5

สวนสาธารณะ

หนองแลงมีภูมิทัศน

ที่สวยงาม

กองชาง

8 โครงการกอสราง 

ปรับปรุงภูมิทัศน

สวนสาธารณะประโยชน

 สระหลวง

เพื่อใหมีสวนสาธารณะ

สําหรับออกกําลังกาย

หรือพักผอนสําหรับ

ประชาชน

ปรับปรุงภูมิทัศนสระ

หลวง จํานวน 1 ครั้ง

200,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอ

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

มีสวนสาธารณะ

สําหรับประชาชน

เพิ่มขึ้น

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการกอสรางหาด

ทรายเทียม

สวนสาธารณะหนองแลง

เพื่อพัฒนา

สวนสาธารณะหนองแลง

ใหเปนแหลงทองเที่ยว

และเพิ่มรายไดใหแก

ประชาชน

ทําหาดทรายเทียมขนาด

กวาง 70 เมตร ยาว 

190 เมตร

  1,610,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอ

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

มีสวนสาธารณะ

สําหรับประชาชน

เพิ่มขึ้น

กองชาง

 720,000   300,000   1,610,000    100,000   370,000
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แบบ ผ.02

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสราง ลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ตลาดนัดเทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่อปรับปรุงลาน

ตลาดนัดใหมีความ

มั่นคงและทําความ

สะอาดไดงาย

กอสราง ลาน คสล. ขนาด 

กวาง 50 เมตร ยาว 120 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให

ไดพื้นที่ ลาน คสล.ไมนอยกวา 

600 ตารางเมตร

  330,000 ความพึงพอใจ

ของ

ประชาชนที่มี

ตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ลานตลาดนัดใหมี

ความมั่นคงและทํา

ความสะอาดไดงาย

กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 7 ยุทธศาสตรเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่ 4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซและการทองเที่ยวโดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้ง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความ

เปนเมืองศูนยกลางของอนุภาคลุมน้ําโขง

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

รวม

2.1 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

3         865,000         3          707,000        1           578,000       1           396,000        2          921,000        10        3,467,000     

รวม 3        865,000         3          707,000       1          578,000       1          396,000       2         921,000       10       3,467,000    

3.1 แผนงานสาธารณสุข 1         50,000            1          50,000          1           50,000          1           50,000          1          50,000          5          250,000        

3.2 แผนงานการเกษตร 1         10,000,000     1          10,000,000   1           10,000,000   1           10,000,000   1          10,000,000   5          50,000,000   

รวม 2        10,050,000    2          10,050,000  2          10,050,000  2          10,050,000  2         10,050,000   10       50,250,000  

4.1 แผนงานการศึกษา 1         150,000         1          150,000        1           150,000       1           150,000        1          150,000        5          750,000        

รวม 1        150,000         1          150,000       1          150,000       1          150,000       1          150,000       5         750,000       

5.1 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

2         90,000            3          140,000        2           90,000          3           140,000        2          90,000          12        550,000        

รวม 2        90,000           3          140,000       2          90,000         3          140,000       2         90,000         12       550,000       

รวม 5 ป

1. ยุทธศาสตรการบริหารและการบริการที่เปนเลิศ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

4. ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ

5. ยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและพัฒนาสังคม

                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 - ผ.02/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

รวม

7.1 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

2         130,000         2          130,000        2           130,000       2           130,000        2          130,000        10        650,000        

รวม 2        130,000         2          130,000       2          130,000       2          130,000       2         130,000       10       650,000       

รวมทั้งหมด 10      11,285,000    11        11,177,000  8          10,998,000  9          10,866,000  9          11,341,000   47       55,667,000  

6. ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7. ยุทธศาสตรเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว
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แบบ ผ.01/1

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

รวมทั้งสิ้น 10       11,285,000  11        11,177,000  8          10,998,000  9          10,866,000  9           11,341,000  47       55,667,000   

10,866,000   9           11,341,000   47        55,667,000    

รวม 5 ป

                บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

เทศบาลตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

โครงการพัฒนาที่
นํามาจาก

แผนพัฒนาหมูบาน

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

10        11,285,000   11         11,177,000   8           10,998,000   9           
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําตัวยู คสล.พรอมบอพัก 

คสล. ถนนศรีฤทธิวงศ (เฟส

 4) บานโนนสะอาด หมู 2 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไข

ปญหาน้ําทวม

ขัง

รางระบายน้ําตัวยู

 คสล. กวาง 

0.40 เมตร 

พรอมบอพักน้ํา 

คสล. (ฝาเหล็ก) 

ยาว 97 เมตร

   272,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ําทวม

ขังไดรับการ

แกไข

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมู 2

กองชาง

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่  1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

แบบ ผ.02/1                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ที่มาของ

โครงการ
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ที่มาของ

โครงการ

2 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําตัวยู คสล.พรอมบอพัก 

คสล. ถนนศรีฤทธิวงศ (เฟส

 5) บานโนนสะอาด หมู 2 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อแกไข

ปญหาน้ําทวม

ขัง

รางระบายน้ําตัวยู

 คสล. กวาง 

0.40 เมตร 

พรอมบอพักน้ํา 

คสล. (ฝาเหล็ก) 

ยาว 97 เมตร

    261,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ําทวม

ขังไดรับการ

แกไข

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมู 2

กองชาง

3 โครงการกอสราง งานวาง

ทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. ถนนจันดามูล

 บานธาตุนอย หมู 3 ตําบล

ทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อแกไข

ปญหาน้ําทวม

ขัง

วางทอระบายน้ํา 

คสล.ขนาด Ø 

0.40 เมตร 

พรอมบอพักน้ํา 

คสล. ฝาปดแบบ

เหล็ก ขยายผิว

จราจร คสล.หนา

 0.10 เมตร 

กวาง 080 เมตร

 ยาว 50 เมตร 

หรือใหไดพื้นที่ไม

นอยกวา 36.16

 ตารางเมตร

     98,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

ปญหาน้ําทวม

ขังไดรับการ

แกไข

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมู 2

กองชาง



211

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ที่มาของ

โครงการ

4 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยทางเขา เมรุวัดปาธาตุ

นอย  หมู 3 บานธาตุนอย 

ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการ

สัญจรไปมามี

ความสะดวก

รวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 200 

เมตร หรือใหได

พื้นที่ผิวจราจร 

คสล.ไมนอยกวา 

 600 ตร.ม.

    330,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมู 3

กองชาง

5 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ทางไปเกาะแกว  หมู 3 

บานธาตุนอย ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการ

สัญจรไปมามี

ความสะดวก

รวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 70 

เมตร หรือใหได

พื้นที่ผิวจราจร 

คสล.ไมนอยกวา 

 210 ตร.ม.

    116,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมู 3

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ที่มาของ

โครงการ

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนสาย บานธาตุนอย-

บานหนองผือ หมู 3 บาน

ธาตุนอย ตําบลทุงฝน 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการ

สัญจรไปมามี

ความสะดวก

รวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 4 

เมตร หนา 0.04 

เมตร ยาว 400 

เมตร หรือใหได

พื้นที่ผิวจราจร 

แบบแอสฟลติ

กคอนกรีตไมนอย

กวา 1,600 ตร.ม.

   528,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมู 3

กองชาง

7 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยสุธเทวี - วัดทุงสวาง 

(ชวงที่ 4) หมู 4 บานกอ

สําราญ ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการ

สัญจรไปมามี

ความสะดวก

รวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 300 

เมตร หรือใหได

พื้นที่ผิวจราจร 

คสล.ไมนอยกวา 

 900 ตร.ม.

   495,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมู 4

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ที่มาของ

โครงการ

8 โครงการกอสราง ถนน คสล.

 ซอยสุธเทวี - วัดทุงสวาง 

(ชวงที่ 5) หมู 4 บานกอ

สําราญ ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหการ

สัญจรไปมามี

ความสะดวก

รวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 350 

เมตร หรือใหได

พื้นที่ผิวจราจร 

คสล.ไมนอยกวา 

 1,050 ตร.ม.

    578,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมู 4

กองชาง

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนทิวานิคม(ชวงที่ 1) หมู

 4 บานกอสําราญ ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการ

สัญจรไปมามี

ความสะดวก

รวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 6 

เมตร หนา 0.04 

เมตร ยาว 200 

เมตร หรือใหได

พื้นที่ผิวจราจร 

แบบแอสฟลติ

กคอนกรีตไมนอย

กวา 1,200 ตร.ม.

    396,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมู 4

กองชาง
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ที่มาของ

โครงการ

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนทิวานิคม(ชวงที่ 2) หมู

 4 บานกอสําราญ ตําบลทุง

ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหการ

สัญจรไปมามี

ความสะดวก

รวดเร็ว

ผิวจราจรกวาง 6 

เมตร หนา 0.04 

เมตร ยาว 198 

เมตร หรือใหได

พื้นที่ผิวจราจร 

แบบแอสฟลติ

กคอนกรีตไมนอย

กวา 1,188 ตร.ม.

   393,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอโครงการไม

นอยกวารอยละ

 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมู 4

กองชาง

  865,000    707,000     578,000    396,000    921,000
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกหนอง

แลงสาธารณะประโยชน

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ํา

ขุดลอกหนองแลง

ขนาดความลึก 

2.5 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวาที่

กําหนดไวตาม

แบบ

พื้นที่กักเก็บ

น้ําเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมู 1

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

     แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ที่มาของ

โครงการ

แบบ ผ.02/1                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกําจัดแหลง

เพาะพันธุยุงลาย

เพื่อปองกันโรค

ไขเลือดออก

เพื่อให

ประชาชน

หางไกลจาก

โรคไขเลือดออก

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

หรือการแพทยสําหรับ

กําจัดแหลงเพาะพันธุ

ยุงลาย และจัดทําปาย

ประชาสัมพันธรณรงค

ปองกันโรคไขเลือดออก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูปวยจากโรค

ไขเลือดออก

ลดลงหรือ

เปนศูนย

ประชาชน

หางไกลจาก

โรค

ไขเลือดออก

แผนพัฒนา

หมูบาน หมู

 

1,2,4,9,11

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ที่มาของ

โครงการ

แบบ ผ.02/1                            รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  6. การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่  6. การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ

เพื่อสงเสริมและเปด

โอกาสใหเด็กไดแสดง

ความสามารถ

จัดโครงการฯ ปละ 

1 ครั้ง

   150,000 150,000   150,000  150,000  150,000  จํานวนเด็กที่

เขารวม

โครงการ

เด็กนักเรียน

ไดรับความ

สนุกสนานได

แสดงออก

ในทางที่ถูกตอง

แผนพัฒนา

หมูบานหมู ที่

 9

กอง

การศึกษาฯ

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง

แบบ ผ.02/1                               รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
  

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 5 ยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและพัฒนาสังคม

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ที่มาของ

โครงการ
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนสถานี

ตํารวจภูธรอําเภอทุงฝน

 ตามโครงการศึกษาเพื่อ

ตอตานการใชยาเสพติด

ในนักเรียน (D.A.R.E)

เพื่อสรางความรูความ

เขาใจถึงพิษภัยของยา

เสพติดแกนักเรียนใน

เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

อุดหนุนโครงการฯ 

จํานวน 1 ครั้ง/ป

    30,000     30,000     30,000     30,000    30,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอย

ละ 80

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

ตระหนักถึงพิษ

ภัยของยาเสพติด

แผนพัฒนา

หมูบาน หมู

ที่ 2,9

สํานักปลัด

2 อุดหนุนอําเภอทุงฝน

ตามโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด

เพื่ออุดหนุนอําเภอทุง

ฝนและจังหวัดอุดรธานี

ในการดําเนินกิจกรรม

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

อุดหนุนโครงการฯ 

จํานวน 1 ครั้ง/ป

    60,000     60,000     60,000     60,000    60,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอย

ละ 80

ผูเขารวม

โครงการ

ตระหนักถึงพิษ

ภัยของยาเสพติด

แผนพัฒนา

หมูบาน หมู

ที่ 2,9

สํานักปลัด

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่  6. การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

แบบ ผ.02/1                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  6. การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 5 ยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและพัฒนาสังคม

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ที่มาของ

โครงการ
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ที่มาของ

โครงการ

3 โครงการฝกอบรมเพื่อ

เพิ่มศักยภาพของผูนํา

ชุมชน กรรมการหมูบาน

 อสม.

เพื่อเพิ่มศักยภาพผูนํา

ชุมชน กรรมการ

หมูบาน อสม.

จัดโครงการจํานวน

 1 ครั้ง /ป

    50,000     50,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอย

ละ 80

ผูนําชุมชน 

กรรมการ

หมูบาน อสม. 

ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดาน

ตางๆ

แผนพัฒนา

หมูบาน หมู

 2

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

   90,000   140,000    90,000   140,000    90,000
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดตั้ง 

พัฒนา และ

อุดหนุนกลุม

อาชีพในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการเรียนรู

ของคนในชุมชนโดย

การจัดตั้งกลุมอาชีพ

จัดตั้ง พัฒนา และให

การสนับสนุนการ

ดําเนินงานกลุมอาชีพ

อยางนอย 3 กลุม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม

อาชีพที่เทศบาล

ตําบลทุงฝนมี

สวนรวมจัดตั้ง 

ไมนอยกวา 3 

กลุม

เกิดกลุมอาชีพ 

เกิดผลิตภัณฑใน

ชุมชน สินคา 

OTOP ภายใน

ชุมชน

แผนพัฒนา

หมูบาน หมู

 

1,2,3,4,8,9

,11

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

2 โครงการสงเสริม

เกษตรปลอดภัย

และเกษตร

อินทรีย

เพื่อสงเสริมให

เกษตรกรทํา

การเกษตรโดยยึด

หลักเกษตร

ปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย

จัดโครงการฯ จํานวน

 1 ครั้ง/ป

      30,000      30,000      30,000     30,000       30,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการฯไม

นอยกวารอยละ

 80

เกษตรกรทํา

การเกษตรโดย

ยึดหลักเกษตร

ปลอดภัยและ

เกษตรอินทรีย

มากขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน หมู

 9

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี ที่  1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่  1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่ 7 ยุทธศาสตรเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว

     แผนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ที่มาของ

โครงการ

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

ตัวชี้วัด(KPI)

แบบ ผ.02/1                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี



221

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

รวม

2.1 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

4       16,325,300    -      -                -     -                 -      -                -      -                4         16,325,300       

รวม 4       16,325,300   -     -               -     -                -      -               -      -               4         16,325,300      

3.1 แผนงานการเกษตร 1       20,000,000    1         20,000,000   1        20,000,000    2         88,000,000   1         20,000,000   1         168,000,000    

รวม 1       20,000,000   1        20,000,000  1        20,000,000   2         88,000,000  1         20,000,000  1         168,000,000    

4.1 แผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

2       2,200,000      2         2,200,000     2        2,200,000      2         2,200,000     2         2,200,000     10       11,000,000       

4.2 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

2       8,040,000      1         45,000,000   -     -                 -      -                -      -                3         53,040,000       

รวม 4       10,240,000   3        47,200,000  2        2,200,000     2         2,200,000    2         2,200,000    13       64,040,000      

รวม 5 ป

1.ยุทธศาสตรการบริหารและการบริการที่เปนเลิศ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

4. ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ

5. ยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและพัฒนาสังคม

                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 - ผ.02/2

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

รวม

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2       13,944,400    -      -                -     -                 -      -                -      -                2         13,944,400       

รวม 2       13,944,400   -     -               -     -                -      -               -      -               2         13,944,400      

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน -    -                 1         3,500,000     -     -                 -      -                1         2,673,000     2         6,173,000         

7.2 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

2       10,230,000    -      -                -     -                 1         5,000,000     -      -                1         330,000           

รวม 2       10,230,000   1        3,500,000    -     -                1         5,000,000    1         2,673,000    3         6,503,000        

รวมทั้งหมด 13     70,739,700   5        70,700,000  3        22,200,000   5         95,200,000  4         24,873,000  23      268,812,700    

6. ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7. ยุทธศาสตรเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว



๒๒๓ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
เทศบาลตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี :  การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี :  การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน : ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
            แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายแยกทางหลวงชนบท 
– สวนสาธารณะหนอง
แ ล ง  ( ส า ย  2 )  ห มู ท่ี 
1,4,9 และ 11 ตําบลทุง
ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี 

เพ่ือใหการสัญจรไปมา
มีความสะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย 

ก อ ส ร า ง ถ น น
คอนกรีต เสริม
เหล็ ก กว า ง  5 
เ ม ต ร  ย า ว 
1 ,331 เมตร 
ห น า  0 . 1 5 
เมตรหรือใหได
พ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไมนอย
ก ว า  6 , 6 5 5 
ตารางเมตร ไหล
ทางลูกรังกวาง
ข า งละ  0 .50 
เ ม ต ร  พ ร อ ม
ติดตั้งชุดเสาไฟ
ถ น น โ ค ม ไ ฟ
แอลอีดีพลังงาน
แ ส ง อ า ทิ ต ย
จํานวน 70 ตน 
 

8,406,300     ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในการสัญจรไป
มาถนนฯ ไม
นอยกวารอยละ 
80 

มีถนนท่ีได
มาตรฐาน การ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

แบบ ผ.0๒/2 



๒๒๔ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการเสริมผิวจราจร
ลาดยางแบบแอสฟลท   
ติกคอนกรีต  ถนนสาย
บานทุ งฝน – บานธาตุ
นอย (ชวงท่ี 2) บานโนน
สะอาดหมู  2,9 – บาน
ธาตุนอย หมู 3 ตําบลทุง
ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี 

เพ่ือใหการสัญจรไปมา
มีความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจร
คอนกรี ตแบบ
ล า ด ย า ง แ อ ส
ฟ ล ท ติ ก ค อ น 
กรีต 1) กวาง 6 
เมตร ระยะทาง 
622 เมตร หรือ
ใ ห ไ ด พ้ื น ท่ี
จราจรไมน อย
ก ว า  3 , 7 3 2 
ตรารางเมตร 2) 
กว าง  5 เมตร 
ร ะ ย ะ ท า ง 
2 ,052 เมตร
หรือใหได พ้ืน ท่ี
จราจรไมน อย
กวา 10,260 
ตารางเมตร 

4,413,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในการสัญจรไป
มาถนนฯ ไม
นอยกวารอยละ 
80 

มีถนนท่ีได
มาตรฐาน การ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

3 โครงการเสริมผิวจราจร
ลาดยางแบบแอสฟลท   
ติ ก ค อ น ก รี ต  ถ น น
สายนนทเจดีย บานทุงฝน
หมู  8,11 ตําบลทุงฝน 
อํ า เภอ ทุ ง ฝน  จั งห วั ด
อุดรธานี 

เพ่ือใหการสัญจรไปมา
มีความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจร
คอนกรี ตแบบ
ล า ด ย า ง แ อ ส
ฟ ล ท ติ ก ค อ น 
ก รี ต  ก ว า ง  5 
เมตร ระยะทาง 
1 ,047 เมตร 
หรือใหได พ้ืน ท่ี
จราจรไมน อย
ก ว า  5 , 2 3 5 
ตรารางเมตร  
 

1,656,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในการสัญจรไป
มาถนนฯ ไม
นอยกวารอยละ 
80 

มีถนนท่ีได
มาตรฐาน การ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 



๒๒๕ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการเสริมผิวจราจร
ลาดยางแบบแอสฟลท   
ติกคอนกรีต  ถนนสาย
สุขาภิบาล บานทุงฝน หมู 
8 , 1 1  ตํ า บ ล ทุ ง ฝ น 
อํ า เภอ ทุ ง ฝน  จั งห วั ด
อุดรธานี 

เพ่ือใหการสัญจรไปมา
มีความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจร
คอนกรี ตแบบ
ล า ด ย า ง แ อ ส
ฟ ล ท ติ ก ค อ น 
ก รี ต  ก ว า ง  5 
เมตร ระยะทาง 
1 ,169 เมตร 
หรือใหได พ้ืน ท่ี
จราจรไมน อย
ก ว า  5 , 8 4 5 
ตรารางเมตร  

1,850,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในการสัญจรไป
มาถนนฯ ไม
นอยกวารอยละ 
80 

มีถนนท่ีได
มาตรฐาน การ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

รวม  4 โครงการ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๒๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
เทศบาลตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยืน 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี :  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน : ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 
            แผนงาน การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม คสล. พรอมดาด
คลอง คสล. คลองรอบ
หนองแลง หมู ท่ี 1,11 
ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

เ พ่ือแก ไขปญหา นํ้า
ทวมเทศบาลตําบลทุง
ฝนอยางยั่งยืน 

- กอสรางทอลอด
เหล่ียม ขนาด 2 
Ø 2.40x2.40 
เมตร ความยาว 
7 8 6  เ ม ต ร 
พร อ ม ก อ ส ร า ง
ง า น ด า ด ค ล อ ง 
คสล .ความยาว 
1,025 เมตร - 
กอสรางบอพักนํ้า 
ค ส ล .  ข น า ด 
2x7.90 เมตร 
ลึก 4.10 เมตร 
จํานวน 7 บอ - 
ก อ ส ร า ง ร า ง
ระบายนํ้า คสล. 
ข น า ด  ก ว า ง 
0.40 เมตร ลึก 
0 . 5 0  เ ม ต ร 
ความยาว 800 
เมตร 
 
 

   68,000,000  อัตราการเกิด
นํ้าทวมในเขต
เทศบาลตาํบล
ทุงฝนเปน 0 

ปญหานํ้าทวม
ไดรับการแกไข
อยางยั่งยืน 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

แบบ ผ.0๒/2 



๒๒๗ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการขุดลอกหนอง
แลงสาธารณะประโยชน 
หมู 1,2,4,9 และ 11
ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

เพ่ือฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไมใหตื้นเขินและเพ่ิม
พ้ืนท่ีกักเก็บนํ้า 

ขุ ด ลอ กหนอ ง
แลงสาธารณะ
ประโยชน ขนาด
ความลึ ก  2 .5 
เมตร พ้ืนท่ี
1 2 1 , 6 0 0 
ตารางเมตร/ป 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 พ้ืนท่ีกักเก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึนจากเดมิ
ไมนอยกวา 
รอยละ 20 

หนองแลง
สาธารณะ
ประโยชนไดรบั
การฟนฟูและมี
พ้ืนท่ีกักเก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

รวม 2 โครงการ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
เทศบาลตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี :  การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานท่ีต้ังเพ่ือ
สรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน : ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ 
            แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางสนาม
กีฬากลาง พรอมอัฒจรรย 
กลางสวนสาธารณะหนอง
แลง หมู 1, 9, และ 11 
ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

เพ่ือใหมีสนามกีฬา
มาตรฐานสําหรับ
ประชาชนในการออก
กําลังกายหรือจดั
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการอ่ืนๆ 

- กอสรางสนาม
ฟุตบอลขนาด 
90x120 เมตร 
พรอมลู ว่ิ งรอบ
ส น า ม แ ล ะ รั้ ว
แบบเหล็กรอบ
สนาม กอสราง
อาคารอัฒจรรย 
แบบ คสล.ขนาด
ก ว า ง  15.50 
เ ม ต ร  ย า ว 
44.00 เมตร  - 
ก อ ส ร า ง
อาคารอัฒจรรย 
แ บ บ เ ห ล็ ก .
ข น า ด ก ว า ง 
6.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร 
 
 
 

 45,000,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
ใชบริการสนาม
กีฬา ไมนอย
กวารอยละ 80 

ประชาชนชาว
เทศบาลตาํบลทุง
ฝนมีสนามกีฬา
มาตรฐานสําหรับ
ออกกําลังกาย
หรือจัดกิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการอ่ืนๆ 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

แบบ ผ.0๒/2 



๒๒๙ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการกอสรางหองออก
กําลังกายเพ่ือประชาชน
(Fitness Center) หมู 1, 
11 ตาํบลทุงฝน อําเภอ
ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

เพ่ือใหมีหองออกกําลัง
กายท่ีไดมาตรฐานเพ่ือ
ประชาชน 

- กอสรางอาคาร 
ค ส ล . ข น า ด 
6x12 เมตร สูง 
2 .750 เมตร 
จํานวน 1 หลัง 
พ ร อ ม ร ะ บ บ
ไ ฟ ฟ า  แ ล ะ
เครื่องออกกําลัง
กาย 

6,000,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
ใชบริการไม
นอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนมีหอง
ออกกําลังกายท่ี
ไดมาตรฐาน 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

รวม 2 โครงการ           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
เทศบาลตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี :  การยกระดับคุณภาพชวิีตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน : ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ 
            แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานประเพณี
นมัสการหลวงพอทองคํา
สืบสานวัฒนธรรมทุงฝน 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท อ ง ถ่ิ น ใ ห ค ง อ ยู
ตลอดไป 

- จัดขบวนแหเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงที่มา
ข อ ง ห ล ว ง พ อ
ทอ ง คํ า และ ก า ร
กํ า เ นิ ด ขึ้ น ข อ ง
ชุมชนชาวทุ งฝน 
อุดหนุนการออก
รานชุมชน จัดใหมี
มหรสพ และการ
แสดงที่หลากหลาย 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในเขารวมงาน 
ไมนอยกวารอย
ละ 80 

วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ไดรับการสบืทอด
ใหคงอยูตลอดไป 

อบจ.อุดรธานี/ 
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

2 โครงการจดังานลอย
ประทีปบูชานมัสการองค
ปฏิมาหลวงพอทองคําสืบ
สานวัฒนธรรมทุงฝน 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ินใหคงอยู
ตลอดไป 

จั ด ง านลอยกระ
ป ร ะ ที ป เ พื่ อ
สักการะบูชาองค
หลว งพ อทอง คํ า 
แ ล ะ มี ก า ร จั ด
ประกวดกระทง 
ประกวดนางนพ
มาศและกิจกรรม
อื่นๆ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในเขารวมงาน 
ไมนอยกวารอย
ละ 80 

วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ไดรับการสบืทอด
ใหคงอยูตลอดไป 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

รวม 2  โครงการ           
 

 

 

แบบ ผ.0๒/2 



๒๓๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
เทศบาลตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี :  การยกระดับคุณภาพชวิีตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน : ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ 
            แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคาร 
ลานวัฒนธรรมประเพณี 
ริม นํ้า  แบบ คสล .  หมู 
1 , 1 1  ตํ า บ ล ทุ ง ฝ น 
อํ า เภอ ทุ ง ฝน  จั งห วั ด
อุดรธานี 

เ พ่ือใหมี สถานท่ีจั ด
แสดงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินของ
ชาวเทศบาลตําบลทุง
ฝน เปนแหลงศึกษา
แ ล ะ ท อ ง เ ท่ี ย ว ใ น
ชุมชน 

- กอสรางอาคาร 
แบบคอนกรี ต
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก 
ขนาดกวาง 16 
เมตร ยาว 24 
เมตร 

2,040,000     จํานวนผูเขา
เยี่ยมชมสถานท่ี
จัดแสดงฯ ไม
นอยกวา ปละ
3,650 คน 

เทศบาลตาํบลทุง
ฝนมีสถานท่ีจดั
แสดง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 
เปนการกระตุน
การทองเท่ียวของ
ชุมชนอีกทาง 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

รวม 1 โครงการ           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒/2 



๒๓๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
เทศบาลตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี :  การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี :  การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน : ยุทธศาสตรเสรมิสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
            แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งโคมไฟสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย
ภายในสวนสาธารณะ
หนองแลง และถนนสาย
ทางแยกทางหลวงชนบท-
สวนสาธารณหนองแลง 
(สาย 1) บานทุงฝน  หมู 
1,11 – บานโนนสะอาด 
หมู 9 ตําบลทุงฝน 
อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี 

เพ่ือใหสวนสาธารณะ
หนองแลงและถนน
สายทางแยกทางหลวง
ชนบท-สวนสาธารณ
หนองแลง (สาย 1) มี
แสงสวางในเวลา
กลางคืน ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
มั่นใจในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟสอง
สว า งพลั ง ง าน
แ ส ง อ า ทิ ต ย
ภ า ย ใ น
สวนสาธารณะ
หนองแลงและ
ถ น น ส า ย ท า ง
แยกทางหลวง
ชนบท -สวนสา
ธารณหนองแลง 
( ส า ย  1 )  ห มู 
1 ,9  และ  11 
ตํ า บ ล ทุ ง ฝ น 
จํ า น ว น  10 3 
ตน 
 
 
 
 
 
 
 

6,983,400     ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืนไม
นอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนมีความ
มั่นใจในความ
ปลอดภัยเมื่อ
เดินทางสัญจรไป
มาเวลากลางคืน 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

แบบ ผ.0๒/2 



๒๓๓ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งโคมไฟสอง
สวางสาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ถนนสายบาน
ทุงฝน หมู 11-บานโนน
สะอาด หมู 9 ตําบลทุง
ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี 

เพ่ือใหถนนสายบาน
ทุงฝน หมู 11 - บาน
โนนสะอาด หมู 9 มี
แสงสวางในเวลา
กลางคืน ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
มั่นใจในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟาแสง
ส ว า ง แ บ บ ก่ิ ง
เดี่ยว สูง 7.00 
เ ม ต ร  โ ค ม ไ ฟ
พ ลั ง ง า น
แ ส ง อ า ทิ ต ย 
ขนาด 60 วัตต 
ระยะเฉลี่ย 25 
เมตร  จํ าน วน 
80 ตน 

6,961,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืนไม
นอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนมีความ
มั่นใจในความ
ปลอดภัยเมื่อ
เดินทางสัญจรไป
มาเวลากลางคืน 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

รวม 2  โครงการ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๒๓๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
เทศบาลตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี :  การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี :  การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน : ยุทธศาสตรเสรมิสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเท่ียว 
            แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคาร
จัดแสดงและจํ าหน าย
สินคาชุมชน (โอ-ทอป) 
ห มู  1 1  ตํ า บ ล ทุ ง ฝ น 
อํ า เภอ ทุ ง ฝน  จั งห วั ด
อุดรธานี 

เ พ่ือใหมี สถานท่ีจั ด
แสดงและจํ าหน าย
สิ นค า สิ นค า ชุ ม ชน 
( โ อ -ท อ ป )  ข อ ง
เทศบาลตําบลทุงฝน 

- กอสรางอาคาร 
แบบ คสล.ขนาด
กว า ง  26 .50 
เ ม ต ร  ย า ว
32 .00 เมตร 
ห รื อมี พ้ื น ท่ี ใ ช
สอย ไมนอยกวา 
495.00 ตาราง
เมตร 
 

6,930,000     จํานวนผูเยีย่ม
ชมศูนยแสดง
สินคาไมนอย
กวาปละ 
3,650 คน 

เทศบาลตาํบลทุง
ฝนมีสถานท่ีจดั
แสดงและ
จําหนายสินคา
สินคาชุมชน (โอ-
ทอป) ชุมชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

2 โครงการกอสราง ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตลาดนัดเทศบาลตําบล
ทุงฝน หมู 1,11 ตําบล
ทุงฝน อําเภอทุงฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

เพ่ือใหมีลานตลาดนัด
ท่ีมีมาตรฐานสําหรับ
ประชาชนในการ
จําหนาย-ซื้อสินคา
ตางๆ 

- กอสร างลาน
คอนกรีต เสริม
เหล็ก ความหนา 
0 . 1 5  เ ม ต ร 
ขนาดกวาง 50 
เมตร ความยาว 
120 เมตร หรือ
ใหได พ้ืน ท่ีลาน 
คสล.ไมนอยกวา 
6 ,0 0 0 . 0 0 
ตารางเมตร 
 

3,300,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
มีตอโครงการฯ 
ไมนอยกวารอย
ละ 80 

เทศบาลตาํบลทุง
ฝนมีลานตลาด
นัดท่ีมีมาตรฐาน
สําหรับประชาชน
ในการจําหนาย-
ซื้อสินคาตางๆ 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี

เก่ียวของ 

แบบ ผ.0๒/2 



๒๓๕ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางการ
กอสรางอาคารตลาดสด
เทศบาลตาํบลทุงฝน
(อาคาร 2) 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีตลาดสด
ใหเพียงพอตอความ
ตองการของชุมชน 

กอสรางอาคาร
ตลาดสดจํานวน 
1 หลัง 

   5,000,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
มีตอโครงการฯ 
ไมนอยกวารอย
ละ 80 

มีตลาดสดท่ี
เพียงพอตอความ
ตองการของ
ชุมชน 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี

เก่ียวของ 
รวม  3 โครงการ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
เทศบาลตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี :  การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี :  การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝน : ยุทธศาสตรเสรมิสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเท่ียว 
            แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ีจะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางหองนํ้า 
บริเวณสวนสาธารณะ
หนองแลง 

เ พ่ื อ ใ ห มี ห อ ง นํ้ า
สํ า ห รั บ บ ริ ก า ร
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
นักทองเท่ียว 

กอสรางหองนํ้า 
บริเวณ
สวนสาธารณะ
หนองแลง 
จํานวน 1 แหง 

 3,500,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
มีตอโครงการไม
นอยกวารอยละ 
80 

มีหองนํ้าสําหรบั
บริการประชาชน
และนักทองเท่ียว 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

2 โครงการเสรมิผิวจราจร
ลาดยางแบบแอสฟลท   
ติกคอนกรีต ถนนรอบ
สวนสาธารณะหนองแลง 
หมู 1,๒,๙,11 ตําบลทุง
ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี 

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนถนน
สําหรับประชาชนออก
กําลังกายใหมีความ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 
3 เ ม ต ร  หนา 
0.04 เมตร ยาว 
2 ,700  เมตร 
หรือใหได พ้ืน ท่ี
ผิวจราจร แบบ
แอสฟ ลติ กคอ
น ก รี ต ไ ม น อ ย
กว า   8 ,100 
ตร.ม. 

    2,673,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
มีตอโครงการไม
นอยกวารอยละ 
80 

พ้ืนถนนสําหรับ
ประชาชนออก
กําลังกายมีความ
ปลอดภัย 

อบจ.อุดรธานี/
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของ 

รวม  2  โครงการ           
 

แบบ ผ.0๒/2 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป -       -               -        -            -       -               1           400,000    -       -            1           400,000             

1.2 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

1          15,000         -        -            -       -               -        -            -       -            1           15,000               

รวม 1         15,000        -       -           -      -              1          400,000   -       -           2          415,000            

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

1          50,000         -        -            -       -               -        -            -       -            1           50,000               

รวม 1         50,000        -       -           -      -              -       -           -       -           1          50,000              

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3          1,026,000    1           37,800      1          2,400,000    -        -            -       -            5           3,463,800          

รวม 3         1,026,000    1          37,800     1          2,400,000   -       -           -       -           5          3,463,800         

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

1          40,000         -        -            1          40,000         -        -            -       -            2           80,000               

รวม 1         40,000        -       -           1          40,000        -       -           -       -           2          80,000              

รวม 5 ป

1. ยุทธศาสตรการบริหารและการบริการที่เปนเลิศ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

4. ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ

5. ยุทธศาสตรเสริมสรางสวัสดิการและพัฒนาสังคม

                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 - ผ.03

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

รวม -      -              -       -           -      -              -       -           -       -           -       -                    

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน -       -               -        -            -       -               -        -            1          140,000    1           140,000             

6.2 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

-       -               2           800,000   -       -               -        -            -       -            2           800,000             

รวม -      -              2          800,000   -      -              -       -           1          140,000   3          940,000            

-       -               -        -            -       -               -        -            -       -            -        -                     

รวม -      -              -       -           -      -              -       -           -       -           -       -                    

รวมทั้งหมด 6         1,131,000    3          837,800   2         2,440,000   1          400,000   1          140,000   13        4,948,800         

6. ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7. ยุทธศาสตรเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว
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แบบ ผ. 03

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อปมแช หรือปมจุม หรือไดร

โวสูบน้ํา ขนาด 3 นิ้ว

15,000 สํานักปลัด

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด

บรรทุก 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย 

จํานวน 1 คัน

  2,400,000 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถเข็ญเก็บขยะ จํานวน 8 คัน 56,000 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

4 การรักษาความสงบภายใน วัสดุ วัสดุดับเพลิง จัดซื้อถังดับเพลิงติดตั้งตามสถานที่

สําคัญในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน

       20,000        20,000        20,000      20,000       20,000 สํานักปลัด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

                      บัญชีครุภัณฑ

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณเปาหมาย(ผลผลิตของ ครุภัณฑ)
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2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณเปาหมาย(ผลผลิตของ ครุภัณฑ)

4 การรักษาความสงบภายใน วัสดุ วัสดุดับเพลิง จัดซื้อเสื้อกันความรอน จํานวน 3 

ตัว สายดับเพลิงขนาด 2 " จํานวน

 6 เสน หมวกนิรภัย จํานวน 9 ใบ

 รองเทาดับเพลิงสังเคราะหกัน

ความรอน เครื่องชวยหายใจ SCBA

 จํานวน 1 ชุด

300,000 สํานักปลัด

5 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อ/ซอมแซม อุปกรณเครื่อง

กระจายเสียงไรสาย

   400,000 กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เสาไฟฟาแสงสวางพลังงาน

แสงอาทิตยสูง 9 เมตร กิ่งคู และ

อุปกรณ จํานวน 4 ชุด

   140,000 กองชาง
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2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณเปาหมาย(ผลผลิตของ ครุภัณฑ)

7 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ 
คุณลักษณะดังนี้ 1) 
เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 
15.5 แรงมา
2) รัศมีตัดหญาไดกวางไม
นอยกวา 40 นิ้ว
3) มีกลองหรือถุงเก็บหญา 
คุณลักษณะและราคากลาง
ตามบัญชีราคามาตรฐาน 
สํานักงบประมาณ

170,000 กองชาง

8 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เครื่องเจาะคอนกรีต ขนาด 
3,500 วัตต พรอมดอกเจาะ
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
และราคากลางนอกบัญชี
ราคามาตรฐาน สํานัก
งบประมาณ

50,000 กองชาง
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2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณเปาหมาย(ผลผลิตของ ครุภัณฑ)

9 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร  
ขนาดไมนอยกวา 50 แรงมา 
จํานวน 1 คัน คุณลักษณะ
เฉพาะตามที่เทศบาลตําบลทุง
ฝนกําหนด

  800,000 กองชาง

10 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม 
ขนาด 29.5 นิ้ว จํานวน 2 
เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ

37,800 กองชาง

11 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

วัสดุ วัสดุกีฬา จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับเลน
กีฬา

    40,000     40,000 กอง
การศึกษาฯ

12 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

จัดซื้อระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด

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

     1,251,000         457,800      2,560,000       520,000        260,000รวม



๒๔๓ 
 

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 



๒๔๔ 
 

(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 

 

          



๒๔๕ 
 

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)  

 

 

 

 



๒๔๖ 
 

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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๗ 
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๘ 
 

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 

          แหงชาติ 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๙ 
 

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  

 

 

 

 

 

 



๒๕๐ 
 

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)  

 

 

 



๒๕๑ 
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๒ 
 

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) 

 

 

 

 

 

 



๒๕๓ 
 

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   




	แบบ ผ.01-02
	02ย1บริหารงานทั่วไป
	02ย2เคหะและชุมชน
	02ย2อุตสาหกรรมและการโยธา
	02ย3งบกลาง
	02ย3สร้างความเข้มแข็ง
	02ย3สาธารณสุข
	02ย3เคหะและชุมชน
	02ย3เกษตร
	02ย4การศึกษา
	02ย4ศาสนาฯและนันทนาการ
	02ย5งบกลาง
	02ย5สังคมสงเคราะห์
	02ย5สร้างความเข้มแข็ง
	02ย6งบกลาง
	02ย6รักษาความสงบ
	02ย7สร้างความเข้มแข็ง
	02ย7เคหะและชุมชน
	02ย7อุตสาหกรรมและการโยธา
	แบบ ผ.01-02-1
	แบบ ผ.01-1
	แบบ ผ.02-1ย2แผนอุตสาหกรรม
	แบบ ผ.02-1ย 3 การเกษตร
	แบบ ผ.02-1ย 3 แผนสาสุข
	แบบ ผ.02-1ย4แผนการศึกษา
	แบบ ผ.02-1ย5แผนเข้มแข็ง
	แบบ ผ.02-1 ย7แผนเข้มแข็ง
	แบบ ผ.01-02-2
	แบบ ผ.01-03
	แบบ ผ.03
	ส่วนที่
	เทศบาลตำบลทุ่งฝนมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 5,150 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร จำนวน 1,533ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ (อ้อย,มันสำปะหลัง,ข้าวโพด) ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส และพืชผัก เช่น ถั่วฝักยาว พริก มะละกอ ฯลฯ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”



