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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.  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  มีดังตอไปนี้ 
   1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
   2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคการ 
   3) ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายท่ีปรารถนา 
   4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอนเพราะการวางแผน 
   5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน 
  3.  ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  มีดังตอไปนี้ 
   1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ัง
สอดคลองกับปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตางๆ  และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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   2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   รวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา  ปญหา  ความตองการ  และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  แลวเสนอคณะกรรมการ             
พัฒนาทองถ่ิน 
   3.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
   4.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
  4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

                การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
พิจารณาอยางรอบคอบ ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยง
และสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนด
แนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด 
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                            แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบลทุงฝน 
       _____________________________________________________________________________ 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของเทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

.................................................. 
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 ซ่ึงตั้งในแนวเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 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 
  จากหลักเขตท่ี ๗ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานถนนไปบานโพนสูงถึงหลักเขต
ท่ี ๘ ซ่ึงต้ังอยูริมหวยโคนฝงตะวันออก ตรงจุดท่ีอยูในแนวเสนขนานกับศูนยกลางทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๘    
แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ (ทุงใหญ-ทุงฝน) ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 
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  จากหลักเขตท่ี ๘   เปนเสนขนานกับศูนยกลางทางหลวงหมายเลข  ๒๓๑๘  แยกทางหลวง
หมายเลข  ๒๐๙๖  (ทุงใหญ -ทุงฝน) ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานหวยโคน          
ถึงหลักเขตท่ี ๙ ซ่ึงตั้งอยูในแนวเสนต้ังฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 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  

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตําบลทุงฝนมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงเล็กนอย   
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ เปนแบบมรสุมเขตรอน   มี  ๓  ฤดู  คือ 

  -  ฤดูรอน        เริ่มตั้งแตเดือน    มีนาคม – พฤษภาคม 
  -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือน            มิถุนายน  -  ตุลําคม 
  -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือน          พฤศจกิายน  -  กุมภาพันธ 
 ๑.๔  ลักษณะของดิน สภาพพ้ืนดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  ใชประกอบการกสิกรรมและ
เกษตรกรรมไมไดผลดีเทาท่ีควร 
 ๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 

     ๑. ลําน้ํา, ลําหวย  ๔ สาย ไดแก 
          -   หวยวังหม่ืน 
          -   หวยโคน 
          -   หวยลึก 
          -   หวยบอ 
     ๒. บึง , หนอง  และอ่ืน ๆ ไดแก 
          -   หนองแลง 

 
๒. ดานการเมืองการปกครอง 
     ๒.๑ เขตการปกครอง  
          หมูบานท่ีอยูในเขตของเทศบาลตําบลทุงฝน มีจํานวน ๘ หมูบาน ประกอบดวย   

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

     ๒.๒ การเลือกตั้ง 
          ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ป ข้ึนไป) มีท้ังสิ้น 5,777 คน แบงเปน เพศชาย 2,724 คน เพศ
หญิง 3,053 คน   
*** ขอมูลจากสํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลทุงฝน : 11 เมษายน 2562 
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๓. ประชากร 
     ๓.๑ ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลงั ๓ ป และการคาดการณในอนาคต) 

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

     จากขอมูลบนตางราง จะเห็นไดวา ในชวง ๓ ปท่ีผานมา จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน มีจํานวน
ลดลงทุกปท้ังประชากรชายและหญิง แตก็ไมไดลดลงในปริมาณมากจนสงผลตอระบบเศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง ฯลฯ ทําใหในอนาคตมีแนวโนมท่ีจํานวนประชากรเทศบาลตําบลทุงฝนจะลดจํานวนลงอีกในชวง ๑-๒ ป
ตอไป 
     ๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร  
  

ชวงอายุ (ป) จํานวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุ 
* ท่ีมา : สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลทุงฝน ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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          จากกราฟแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุของเทศบาลตําบลทุงฝน จะเห็นไดวาจํานวนประชากรท่ีมาก
ท่ีสุดจะอยูในวัยทํางาน ๔๑-๕๐ ป นอยท่ีสุดคือประชากรชวงวัยรุน ๑๓-๒๐ ป ขณะท่ีจํานวนประชากรเพศชายจะ
มีแนวโนมลดลงเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรเพศหญิงนับจากชวงอายุ ๔๑ ปข้ึนไป และจํานวนประชากรในวัย
ผูสูงอายุ (๖๐ ปข้ึนไป) มีจํานวนมากเปนลําดับท่ี ๒ แสดงถึงการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุของเทศบาลตําบลทุงฝน 
 

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน 
ลําดับ

ท่ี 
หมูท่ี / ชุมชน 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 

๓๔๕ 
๒๔๒ 
๑๙๖ 
๑๓๑ 
๓๕๗ 
๓๐๒ 
๓๘๗ 
๑๗๕ 

๕๓๖ 
๔๗๐ 
๓๘๖ 
๒๗๓ 
๕๔๑ 
๕๘๖ 
๔๓๐ 
๒๖๔ 

๖๒๐ 
๔๘๑ 
๓๗๑ 
๒๘๒ 
๖๗๗ 
๖๐๐ 
๔๖๖ 
๒๘๘ 

๑,๑๕๖ 
๙๕๑ 
๗๕๗ 
๕๕๕ 

๑,๒๑๘ 
๑,๑๘๖ 
๘๙๖ 
๕๕๒ 

 
รวม ๒,๑๓๕ ๓,๔๘๖ ๓,๗๘๕ ๗,๒๗๑ 

 
ท่ีมา  :  ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร  เทศบาลตําบลทุงฝน 
ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
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 
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4. บุคลากรทางการแพทย  ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานพยาบาลทุกแหง  ทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ี  ดังนี้ 
แพทย    จํานวน 3 คน 
ทันตแพทย   จํานวน 3 คน 
พยาบาล   จํานวน 29 คน 
เภสัชกร    จํานวน 3 คน 
นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน 3 คน 
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 คน 
เจาพนักงานเภสัชชุมชน  จํานวน 1 คน 
เจาพนักงานทันตภิบาล  จํานวน 3 คน 
ผูชวยทันตแพทย   จํานวน...........-.........คน 
เจาพนักงานการเงิน  จํานวน 1 คน 
อ่ืนๆ เชน อสม. เปนตน  จํานวน 69 คน 
  รวม  จํานวน 116 คน 

5. ผูเขารับการรักษาในสถานพยาบาลจํานวน :  ป   2561   โรงพยาบาลทุงฝน  มีผูเขารับ
การรักษาพยาบาล  แยกรายละเอียดดังนี้ 

ผูปวยใน    จํานวน 2,324 คน 
ผูปวยนอก   จํานวน 14,834 คน 

6. สาเหตุการเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหงใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาล  มีดังนี้ 

-อุบัติเหตุ  จํานวน 6,404 ราย/ป  คิดเปนงบประมาณในการ
รักษา ท้ังสิ้น                    จํานวน 4,715,098 บาท 
-สาเหตุอ่ืนๆ จํานวน 8,430 ราย/ป  คิดเปนงบประมาณในการรักษา 
  ท้ังสิ้น      จํานวน 24,198,698 บาท 

7. ประเภทการเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข
ทุกแหง  5  อันดับแรก  คือ 

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

ประเภท ป 2561 (ครัง้) ป 2562 (ครัง้) 
คดีประทุษรายตอรางกายและเพศ (ขมขืน) 1 1 
คดีประทุษรายตอทรัพยสิน 10 1 
คดรีัฐเปนผูเสียหาย 48 30 
*** สถานีตํารวจภูธรทุงฝน 5 มิถุนายน 2562 
 
     ๔.๔ ยาเสพติด 

ประเภท ป 2561 (ครัง้) ป 2562 (ครัง้) 
คดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 80 36 
*** สถานีตํารวจภูธรทุงฝน 5 มิถุนายน 2562 
 
     ๔.๕ การสังคมสงเคราะห 
          เทศบาลตําบลทุงฝน มีหนวยงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการสังคมสงเคราะหคือ กองสวัสดิการสังคม          
มีหนาท่ีหลัก คือ การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวยเอดส เด็กแรกเกิด เปนตน รวมถึงการจัด
ฝกอบรมสงเสริมดานอาชีพตางๆ 
 
๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
     ๕.๑ การคมนาคมขนสง 
 โครงการระบบคมนาคมและขนสง  ไดกําหนดใหถนนตางๆ มีเขตทางกวางเพียงพอท่ีจะทําการวางทอ
ระบายน้ําได ดังนั้น ในการพัฒนาระบบถนนในชุมชน  สิ่งท่ีควรทําควบคูกันไปก็คือ การจัดใหมีแนวทอระบายน้ํา
ตลอดสองฝงถนน ซ่ึงในรายละเอียดของพ้ืนท่ี เชน ระดับความลาดเอียงของถนนทิศทางการไหลของน้ํา ขนาดของ
ทอระบายน้ํา ทางเทศบาลตําบลทุงฝนสามารถขอความรวมมือจากสํานักงานโยธาธิการจังหวัดในการออกแบบ 
โดยใชเขตทางของถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาลได 

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

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 
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 ๕.๓   ไฟฟา 
  เทศบาลตําบลทุงฝน มีหนวยบริการผูใชไฟฟา สังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด ๑ แหง ไดแก      
หนวยบริการผูใชไฟฟาอําเภอทุงฝน  ท่ีผานมาเทศบาลทุงฝนไดทําการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาและขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะเปนประจําทุกป  ทําใหปจจุบันนี้มีจํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟาจํานวน  ๒,๑๓๕  ครัวเรือน         
และพ้ืนท่ีท่ีไดรับบริการไฟฟา  คิดเปนรอยละ  ๑๐๐  และมีไฟฟาสาธารณะจํานวน  ๕๐๐  จุด   
 ๕.4 ไปรษณีย การสื่อสาร การขนสงวัสดุ ครุภัณฑ 

     ปจจุบันการสื่อสารของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน มีการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเขา
มาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใช Smart Phone เปนเครื่องมือหลักในการเขาถึงสื่อโซเชียลมีเดียตางๆ เชน 
Facebook Line Instagram Twitter เปนตน ขณะท่ีการสั่งซ้ือสินคา ก็มีการสั่งซ้ือผานแอพพลิเคชั่นตางๆ ทาง
ออนไลนเชน Lazada, Shoppee, Line shop ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว และการขนสงสินคาตางๆ ดังกลาวก็มี
การแขงขันท่ีสูงข้ึนจากบริษัทเอกชน เชน DHL, Kerry, SCG Express, Alpha, Flash, Ninja Van รวมถึง
หนวยงานรัฐวิสาหกิจอยาง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และจากการแขงขันของบริษัทดังกลาว นั้น เปนผลดีตอ
ผูบริโภคท่ีมีโอกาสไดเลือกรับบริการจากผูใหบริการท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 

 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 
     ๖.๑ การเกษตร  
          เทศบาลตําบลทุงฝนมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรประมาณ 5,150 ไร ครอบครัวเกษตรกร จํานวน 1,533

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

ลิปตัส และบางสวนมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคและจําหนาย 

     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 ๔ แหง 
- รานตัดเย็บเสื้อผา จํานวน ๒ แหง 
- รานเกมส จํานวน ๑ แหง 
- รานซอมรถ/รานอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๕ แหง 
- สถานท่ีจําหนายอาหารตาม พรบ. สาธารณสุข จํานวน ๖ แหง 

ท่ีมา  :  งานจัดเก็บและพัฒนารายได  กองคลัง  เทศบาลตําบลทุงฝน 
ขอมูล  ณ  วันท่ี   ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
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          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 แบบ
ตะวันตก และประเพณีที่ปฏิบัติตามกัน
มา 
     

•  จัดพิธีทําบุญตักบาตร 
• บายศรีสูขวัญ ผูกขอตอแขน 
    เพื่อรับสิ่งใหม ๆ  
•  เฉลิมฉลองตามอัธยาศัย 
•  ขอพรจากญาติผูใหญที่ตนเคารพ 

 
 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๓ 

•  วันมาฆบูชา 
-  เปนวันที่พระพุทธเจาประกาศโอวาท
ปาฏิโมกข 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  ปฏิบัติธรรม  รักษาศีล  ฟง 
พระเทศนเพื่อเปนพุทธบูชา 

 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
เดือน ๔ 

•  บุญเดือนสี่ หรือบุญมหาชาติ 
-   เปนประเพณีทําบุญของคนไทยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  มีมหรสพตลอดคืนเพื่อเฉลิมฉลอง 
•  ถวายเคร่ืองไทยทานที่วัดและฟงเทศน  
เก่ียวกับพระเวสสันดรชาดก 

 
 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
 
๑๓-๑๕ เมษายน 

•  เทศกาลสงกรานต 
 -  เปนเทศกาลข้ึนปใหมของคนไทย 
• วันผูสูงอายุและวันครอบครัว 
-ประเพณีกอเจดียทราย 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  สรงน้ําพระสงฆ 
•  รดน้ํ าขอพรจากผูสูงอายุหรือญาติ
ผูใหญที่เคารพนับถือ 
•  จัดการประกวดเจดียทราย  

ทุกหมูบาน/ชุมชน 
และ ๑๒ เมษายน 
ของทุกป ณ  
หอประชุมเทศบาล
ตําบลทุงฝน 

 
 
เดือน ๖ ของทุกป 

•  บุญบั้งไฟ  
-  เปนประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อจุดบูชา
พระยาแถนเพื่อใหฝนตกตามฤดูกาล 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  แหบั้งไฟรอบหมูบาน  มีขบวนฟอนรํา  
และการละเลนตาง ๆ 
•  ประกวดการประดับตกแตงบั้งไฟที่
สวยงาม  ขบวนแหตาง ๆ 

ทุกหมูบาน/ชุมชน 
และข้ึน ๑๕ คํ่า 
เดือน ๗  

 
 
ข้ึน  ๑๕ คํ่า เดือน ๖ 

•  วันวิสาขบูชา 
-  เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ 
ตรัสรูและปรินิพพาน ที่เวียนมาตรงกัน
แตตางปอยางนาอัศจรรย 
- เปนวันสําคัญของโลกที่สหประชาชาติ
รับรอง 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  ปฏิบัติธรรม  รักษาศีล  ฟงพระเทศ
เพื่อเปนพุทธบูชา 
•  เวียนเทยีน 

 
 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 
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วัน/เดือน วันสําคัญและความสําคัญ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
 
ข้ึน ๑๕  เดือน ๘ 

•  วันอาสาฬหบูชา 
    -  เปนวันที่พระพุทธเจาแสดงปฐม
เทศนาและมีพระสงฆเกิดข้ึนคร้ังแรก 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  ปฏิบัติธรรม  รักษาศีล  ฟงพระเทศ
เพื่อเปนพุทธบูชา 
•  เวียนเทยีน 

 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
 
แรม ๑ คํ่า เดือน ๘ 

•  วันเขาพรรษา 
-  เปนวันที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตให
พระสงฆจําพรรษา  ณ 
วัดแหงเดียวตลอด ๓ เดือน และเพื่อ
ศึกษาพระธรรมวินัย 

•  ทําบุญตักบาตร 
• ถวายผาอาบน้ําฝนแดพระสงฆ  
•  รวมประเพณีแหเทียนพรรษา 
•  อธิฐานจิตงดเหลาเขาพรรษา 

 
 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
 
ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ 

•  บุญขาวสาก 
-  ประเพณีการถวายขาวกระยาสารท
ตามประเพณีของประชาชนภาคตะวัน
เฉียงเหนือ และเปนการแสดงถึงความ
กตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษที่ลวงลับไป 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  ถวายขาวกระยาสารทแดพระสงฆ 
•  อุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับไป 

 
 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
 
ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ 

•  วันออกพรรษา 
   -  เปนวันที่พระพุทธเจาอนุญาตให
พระสงฆที่จําพรรษาครบ ๓ เดือนทํา
พิธีปวารณาหรือการกลาวตักเตือนกัน
ดวยจิตเมตตา 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  ปฎิบัติธรรม 
• เวียนเทยีน 

 
 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
แรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ 
ถึง  ข้ึน  ๑๕ คํ่า 
เดือน  ๑๒ 

•  บุญทอดกฐิน 
    -  เปนวันที่พระพุทธเจาอนุญาตให
พระสงฆที่อยูจําพรรษาครบ ๓ เดือน
ทําการรับผากฐินที่ทายก 
ทายิกานํามาถวาย 

•  ทําบุญตักบาตร 
•  เฉลิมฉลององคกฐินที่จะนําไปถวาย
พระที่วัด  มีมหรสพสมโภชน 
องคกฐิน 
 

 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 

ข้ึน  ๑๕  เดือน ๑๒ •  วันลอยกระทง 
    -  เปนวันขอขมาตอน้ําหรือพระแม
คงคา 
    

•  จัดงานลอยกระทง  ประทีป 
โคมไฟ 
•  จัดประกวดกระทงที่ประดับตกแตง
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  ๔ สาย ไดแก 

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

      
     ๘.2 ภูเขา 
          เขตเทศบาลตําบลทุงฝนไมมีพ้ืนท่ีภูเขา  ลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบ 
     ๘.3  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 เทศบาลตําบลทุงฝน ยังเปนพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึงยังไมมีการประกอบ

กิจกรรมอันใดในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดานสิ่งแวดลอมมากนัก  นอกจากเรื่องปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจาก

การเผาไรออย ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพแวดลอมชุมชนในอนาคตได 

๙. อ่ืน ๆ (ถามีระบุดวย) 

   ไมมี 
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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 และความยัง่ยืนของ 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 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอก
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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
ของสังคมจึงยังถูกท้ิงอยูขางหลัง ทามกลางปญหาทาทายหลากหลายท่ีเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับการพัฒนา
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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
การลงทุนทางเศรษฐกิจความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดลอม และความรวมมือดานความ
ม่ันคงในมิติตางๆ ในทุกกรอบความรวมมือท้ังระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกท้ังการผลักดันใหเกิด
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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
การพัฒนาประเทศไทยมากข้ึน การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและการแกปญหาจุดออนดังกลาวให
สัมฤทธิ์ผลไดอยางจริงจังนั้นตองเปนการเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญสําหรับประเทศไทยท่ีมีแผนแมบทการ
พัฒนาระยะยาวเปนกรอบแนวทางท่ีจะกํากับทิศทาง ดังนั้น ภาคสวนตางๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนัก
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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 ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
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
ตอเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรมเปนการเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย
พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีด ี
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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    พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคง
ทางพลังงาน อาหารและน้ํา ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและ
สามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจดอยกวา 

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
ม่ันคงและยั่งยนืบนฐานการพัฒนา    ท่ียั่งยืน สงัคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย 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” 

๕. ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ มุงเนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุม
ประชากร    ชั้นกลางใหกวางข้ึนโดยกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และ
รายไดของกลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ ใหสูงข้ึน นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของ
การใช ภูมิปญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไปสําหรับ
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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 
๒.๑.๓ คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง 
๒.๑.๔  คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
๒.๑.๕  สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน 
สื่อมวลชนและภาคเอกชน 

2.๒ ตัวชี้วัด  
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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 

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 
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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 จัดตั้งศูนยบริการขอมูลและใหคําปรึกษาในการเปนผูประกอบการ
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 
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 
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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 
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 
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3.7.4 สงเสริมผูเผยแผศาสนาใหประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามคําสอนของศาสนา
และเรงฟนศรัทธาใหสถาบันศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจและท่ียึดเหนี่ยวของคนใน
สังคม 

3.7.5 สนับสนุนใหผูผลิตสื่อนําเสนอขอมูลบนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนและสรางกระแส   
เชิงบวกแกสังคม 

2) ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม 
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 ท่ีมีรายไดต่ําสุด

เพ่ิมข้ึน 
2.2.4 สัดสวนประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ 6.5 ณ สิ้นแผนฯ 
2.2.5 สัดสวนหนี้สินตอรายไดท้ังหมดของครัวเรือนของกลุมครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดลดลง 
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 
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2.2.12 ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
2.2.13 มูลคาสินคาชุมชนเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง

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
ตัวอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (2) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) 
ของการจัดการศึกษา โดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผล
ครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชวยเหลือโรงเรียนท่ีอยูหางไกลและขาดแคลน
ครูผูสอน 

3.2.2 บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีผานการ
พัฒนาระบบสงตอผูปวยตั้งแตระดับชุมชนไปสูระดับจังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนพรอมท้ังนําเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการแกปญหาการขาดแคลนแพทย
เฉพาะทางในพ้ืนท่ีหางไกล 
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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
ตําบลท่ีทําหนาท่ีท้ังการใหกูยืมและการออมและจัดต้ังโครงขายการเงินฐานราก
โดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 

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 
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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 

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 
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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 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการบริหารและ

การ ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐและขยายฐานภาษีใหครอบคลุมผูมีงาน

ทําในระบบท่ีเขาขายตองเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีท่ีถูกตองและครบถวน 
3) ใชเครื่องมือทางภาษีเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังเพ่ือเปนชองทางการเพ่ิมรายไดภาครัฐ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือลดภาระการ

พ่ึงพารายไดจากรัฐบาล 
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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 

4) เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตรโดยเสริมสราง
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุม สงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืช ปศุ
สัตว และการทําประมงใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการตลาด วิจัย
พัฒนาและใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหมในกระบวนการผลิตสนับสนุนการ
สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร และการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
บริหารจัดการผลผลิตอยางเปนระบบครบวงจร พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงท่ี
กระทบตอสินคาเกษตร สรางความรวมมือดานการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบาน 

5) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการเกษตร 
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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 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจรโดยสงเสริมการสรางรายไดจากการกีฬา 
ปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการกีฬา 

3.2.4  การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน 
1) สงเสริมการทําตลาดเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมความตองการบริโภคสินคาภายในประเทศและ

การสงออกสินคาไทย 
2) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล ท้ังดานโครงสราง

พ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส รวมถึงการพัฒนาระบบประกันความ
เสี่ยงภัย 

3) สนับสนนุผูประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและนํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชในการเพ่ิมผลิตภาพในการคาและการประกอบธุรกิจ 
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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 

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
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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 

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 
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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
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 
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3.5 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 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 
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 
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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) 
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) 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 และประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
2.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.1.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
2.1.4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด 

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 
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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 
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 สนับสนนุองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหพัฒนารูปแบบการจดัการบริการสาธารณะ
ใหหลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
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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 

1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหท่ัวถึงในราคาท่ี
เหมาะสมเปนธรรม สงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม และนวัตกรรม พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอรและคุมครองสิทธิสวนบุคคลแกผูใชบริการ 

1.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานน้ําประปาเชิง
ปริมาณและคุณภาพใหครอบคลุมท่ัวประเทศ ลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปา 
และสรางกลไกการบรหิารจัดการการประกอบกิจการน้ําประปา 

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 
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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
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 
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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 

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
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พิจารณาโครงสรางอัตราคาโดยสารรวม (Common Fare) ระบบขนสงสาธารณะ
เพ่ือจูงใจใหประชาชนใชระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึน พิจารณากลไกการ
สนับสนุนทางการเงินเพ่ือชดเชยผลการดําเนินงานขาดทุนของผูใหบริการ 
(Operator) ขนสงสาธารณะ 

3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานให

ไดมาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซอุปทาน 
3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอํานวยความสะดวกทางการคาโดยการ

จัดต้ังหนวยงานบริหารจัดการสวนกลางของระบบ 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 

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 การพัฒนาระบบน้าํประปา 

3.6.1 พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
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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 

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 
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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 
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
ผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะจัดตั้งข้ึน 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
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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 

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 
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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 โดย
พัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพท่ีชัดเจน และพัฒนาตลาดรองรับ
งานสําหรับบุคลากรวิจัย ดวยการกําหนดเปนเง่ือนไขใหโครงการลงทุนขนาด
กลางและขนาดใหญ จะตองมีการทําวิจัยรองรับการดําเนินโครงการ 

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
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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 

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) โดยมีกลยุทธตอยอดไปสูเปาหมายท่ีต้ังไว
หรือกลยุทธการยุติท่ีเหมาะสม 

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

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 
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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 

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 
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2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

3) เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวทางทะเลเชื่อมโยงอาวไทยฝงตะวันออกและ
ตะวันตก 

4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 

5) กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.3.2 พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1) สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

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 
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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 
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 
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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 
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
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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
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
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แปลงใหญ สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร พัฒนาความเขมแข็งขององคกรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา 
เครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ สนับสนุนการ
เขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรม นํารองในจังหวัดกาฬสินธุ 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
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 พัฒนาระบบรบัรอง ผลิตภัณฑสมุนไพรและสรางแบรนดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันและสงออก สงเสริมอุตสาหกรรมใหม และธุรกิจแนวใหมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนลาง ดวยการพัฒนาตอ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือท้ิงทาง
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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
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 โดยใชประโยชนจากสถาบนัการศึกษา หนวยงานดานการวิจัยพัฒนา 
ท่ีกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ี สรางความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือขายของ 
อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ใหมีความพรอมดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ในข้ันประยุกต และทดลองเพ่ิมข้ึน ท้ังการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ การทําวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ 
และโรงงานนํารองเพ่ือใหสามารถแปลงงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมมาก
ข้ึน  
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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
สุภาพสตรี เปนตน  

๒) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใตในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนทองเท่ียวในแตละจังหวัดท่ีดึงจุดเดน 
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
วิวัฒนาการของภาคอีสานต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน 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



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

 

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  

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 (อุดรธานี 
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  
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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  

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 
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2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 
4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยโรง 
5) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขาวโพดเลี้ยงสัตว 
6) โครงการติดตามและประเมินผลและประชาสัมพันธตอเนื่อง 

7) โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการเกษตร 
กลยุทธ 2.4 เพ่ิมศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 

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) 
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กลยุทธ 3.5 สงเสริมกิจกรรมดานการทองเท่ียว 
1) โครงการสงเสริมกิจกรรมดานการทองเท่ียว 

กลยุทธ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 
1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนแหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ป พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
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 : เพ่ือสรางความเขมแข็งและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจใหเติบโตอยางสมดุลควบคูไป
กับการพัฒนาดานสั งคม  ความม่ันคงปลอดภัย   และการบํารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหนาอยู 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
 ตัวชี้วัด  : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ป ยอนหลังตอป 
 คาเปาหมาย : รอยละ 5 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธท่ี 1  :  การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
วัตถุประสงค  :  เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคางการลงทุน 

เปาหมายและตัวชี้วัด  :  1 จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐาน GMP 

 2. จํานวนธุรกิจท่ีไดรับการยกระดับตามยุทธศาสตรประเทศไทย 
4.0 
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3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนผลิตภัณฑมวลรวมดานคาปลีกคาสงและการ
ลงทุนในพ้ืนท่ี 

4. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจําหนายผลิตภัณฑ สินคาและบริการ 
แนวทางการพัฒนา : 1. สงเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาแรงงานเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

2. สงเสริมการตลาดและแผนธุรกิจใหแกกลุมธุรกิจเปาหมายอุดรธานี 
4.0 

3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือเปนศูนยกลาง
การคา การลงทุน และการบริการ 

4. สรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑและบริการเพ่ือใหแขงขันได 

กลยุทธท่ี 2   : การสงเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย  และเกษตรอินทรีย 

วัตถุประสงค   :  เพ่ือใหเกษตรกรพ่ึงพาตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน 
เปาหมายและตัวชี้วัด  :  1. รอยละของจํานวนเปาหมายท่ีเขารวมโครงการไดมีการนอม

นําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการวาง
แผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร  (รอยละ 80) 

2. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดินและน้ํา (15,750  ไร) 

3. จํานวนแปลงฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย (รอยละ 10) 

4. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน (รอยละ 5) 

5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาและรายไดของเกษตรกร 
(1)  มูลคาเกษตรเพ่ิมข้ึน  5% 
(2)  รายไดของเกษตรกนเพ่ิมข้ึน  10% 

แนวทางการพัฒนา : 1. ขยายผลองคความรูการทําเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอินทรีย 
4. สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร 

กลยุทธท่ี 3   : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหประชาชนมีความเขมแข็งดานรางกายและจิตใจ  มีขีดความสามารถ
ดานการแขงขันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เปาหมายและตัวชี้วัด  :  1. รอยละท่ีลดลงของจํานวนผูปวยโรคเบาหวาน 
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลกายตามเกณฑมาตรฐาน 
3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 
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4. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักเรียนท่ีไดรับการแนะแนวอาชีพ 
5. รอยละของจํานวนแรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 
6. รอยละของจํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ฯลฯ ท่ีไดรับ

การยกระดับคุณภาพชีวิต 
7. รอยละท่ีลดลงของครัวเรือนยากจน 
8. คา Gini  Index  ลดลง 
9. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของผูท่ีอยูในระบบประกันสังคม 
10. คาคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนดานคุณภาพการบริหารจัดการดานสังคม

คุณภาพชีวิตของจังหวัด 
แนวทางการพัฒนา  : 1. สงเสริมการเตรียมความพรอมสังคมผูสูงอายุสุขภาพดี 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุม
วัย 

3. ลดความเลื่อมล้ําดวยสังคมคนอุดรธานีดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสังคมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธท่ี 4  : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซและการทองเท่ียว  โดยใชอัตลักษณ
และศักยภาพดานท่ีตั้งเพ่ือสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง (GMS  MICE  &  Tourism City)   

วัตถุประสงค  :  เพ่ือเพ่ิมประมาณ และมูลคาดานการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมไมซบน
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการอยางเปนเลิศรวมกัน 

เปาหมายและตัวชี้วัด  :  1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการทองเท่ียว  และนักทองเท่ียวกลุม
ไมซ 

2. จํานวนคลัสเตอรธุรกิจ  ผูผลติสินคาและบริการท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 

3. จํานวนบุคลากรท่ีผานการอบรมความรูดานอุตสาหกรรมไมซ
และการทองเท่ียว 

4.  รอยละของความพึงพอใจของการเขาถึงแหลงทองเท่ียว/ท่ีพัก  
และสถานท่ีจัดงาน 

 
แนวทางการพัฒนา : 1. สงเสริมการประชาสัมพันธจุดขายโดยเนนศักยภาพท่ีมีเอกลักษณ 

2. สนับสนุนการสรางคลัสเตอรเชื่อมโยงกลุมผูผลิตสินคา และบริการ 
3. พัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมไมซ  การทองเ ท่ียว และ

อุตสาหกรรมการกีฬา 
4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริหาร      

จัดการอุตสาหกรรมไมซ และการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน   
วัตถุประสงค  : เพ่ือรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับ

ประชาชน 
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เปาหมายและตัวชี้วัด  :  1. จํานวนพ้ืนท่ีปาไมท่ียังคงสภาพเดิมไมนอยกวา 719,357  ไร 
2. จํานวนของแหลงน้ําท่ีไดรับการฟนฟู 
3. ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนของขยะท่ีถูกนํากลับไปใชประโยชน 
4. ปริมาณขยะ/ น้ําเสียท่ีไดรับการจัดการอยางถูกตองเพ่ิมข้ึน 
5. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเครือขายท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา : 1. ปกปอง อนุรักษ  ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ปา) 

2. พัฒนาแหลงน้ํา และนําไปใชประโยชนอยางสูงสุด 
3. สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการนํากลับมาใชประโยชน 
4. พัฒนาระบบเครือขายดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 6 : การสรางความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน   

วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหมีความสงบเรียบรอยและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพยสิน 

เปาหมายและตัวชี้วัด  :  1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแกนนําการเสริมสรางการเรียนรูการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

2. จํานวนผูคาท่ีถูกจับกุมดําเนินคดี    
3. จํานวนท่ีลดลงของผูเสพ/ ผูติด 
4. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของสถานบันเทิง/ หอพัก/ สถานท่ีบริการท่ีปฏิบัติ

ตามระเบียบกฎหมาย 
5. รอยละท่ีลดลงของคดีอาญา 4 กลุม 
6. รอยละท่ีลดลงของจํานวนครั้งของสาธารณภัยและจํานวนผูเสียชีวิต

จากสาธารณภัยและอุบัติเหตุ 

แนวทางการพัฒนา : 1. สงเสริมการเรียนรูวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทางเปนพระประมุข 

2. ปองกันปญหาและแกไขปญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณะภัย 

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 

1. ทําใหบุคลากรในองคกรมีศักยภาพท่ีสอดคลองตอภารกิจและเกิดการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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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 

3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมี
ความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

  แนวทางการพัฒนา 
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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  
ประโชยนอยางยั่งยืน 

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

3.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของ
ประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) สงเสริมการเรียนรูวิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ 
    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 
เปนตน  
 7. องคประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพ้ืนท่ีตามความจําเปน หมายถึง ความแตกตางในสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพท่ีสงผลใหการดําเนินโครงการพัฒนาตอง
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกลาวตามความจําเปน 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
            วิสัยทัศน 

     เทศบาลตําบลทุงฝน ไดกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาไว ดังนี ้

“สรางอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บานเมืองนาอยู คูหลักธรรมาภิบาล” 

            ยุทธศาสตร 

          เทศบาลตําบลทุงฝน ไดกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว 

จํานวน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 
3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินและการ

ทองเท่ียว 
5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 
 ๓. เปาประสงค 

1. ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยางท่ัวถึง 
2. บุคลากรเปนผูมีความรูความสามารถ ปฏิบัติงานอยางมีขวัญกําลังใจและปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือแกไข

ปญหาความเดือดรอนและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
     3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การศึกษาท่ีดี 
     4. สงเสริมการกีฬา นันทนาการ ทุกวัย 
     5. ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดพอเพียงและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมพัฒนาอาชีพสรางงาน 
เพ่ิมรายไดสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหแกประชาชน เขมแข็งและยั่งยืน 
     6. สงเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส 
     7. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ กําจัดขยะมูลฝอย 
     8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
     9. ประชาชนไดรับบริการดวยความเปนธรรม โปรงใส มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและการบริหาร
จัดการเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
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๔. ตัวชีว้ัดและคาเปาหมาย 
 
     1. จํานวนถนน รางระบายน้ํา ท่ีไดกอสราง ปรับปรุง เพ่ิมข้ึน 
     2. จํานวนไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ไดรับการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเพ่ิมข้ึน 
     3. รอยละของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจตอการบริการ 
     4. รอยละของจํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร 
     5. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนนุ  พัฒนาดานการเกษตรและการแปรรูป
สินคา 
     6. รอยละของจํานวนประชาชนท่ีไดรับฝกอบรมการประกอบอาชีพ 
     7. รอยละของจํานวนประชากรมีรายไดจากการจําหนายสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
     8. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม สงเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
     9. รอยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดี มีมาตรฐานและท่ัวถึง 
     10. ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 
     11. รอยละจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส คนพิการและผูปวยเอดสท่ีไดรับการสงเคราะห 
     12. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
     13. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา ฟนฟู 
     15. ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดลอม และการบริหารการจัดการขยะ 
สิ่งปฏิกูล 
     16. จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
     17. จํานวนบุคลากรของหนวยงานท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน 
 
     5. กลยุทธ 
          1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          กลยุทธ  

1.1 สงเสริมการจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนางาน 
1.2 สงเสริมใหบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีสถาบันการศึกษา 

หนวยงานราชการตางๆ จัดข้ึน 
1.3 พัฒนา ปรับปรุง ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ ท่ีใชในการบริการประชาชนและใชในสํานักงาน

ใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
     2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 

          กลยุทธ  
               2.1 เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ 
               2.2 สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร 

2.3  สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของกลุมอาชีพ 
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           3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           กลยุทธ  
      3.1 พัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 
             3.2 สงเสริมการปลูกจิตสํานึกในการรักษและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน 
            3.3 สงเสริมกิจกรรมท่ีชวยลดภาวะโลกรอน 
      3.4 สนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการลดปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสวนกลางกําหนด 
 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินและการ
ทองเท่ียว 
           กลยุทธ  
      4.1 สงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
      4.2 สงเสริมกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาผูเรียนท้ังดานวิชาการ และดานสังคม 
      4.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 
      4.4 สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
      4.5 สนับสนุนชุมชนในการจัดงานประเพณีท้ังประเพณีระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
 5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
           กลยุทธ  
 5.1 สงเสริมการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ HIV  
 5.2 พัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 5.3 สงเสริมกิจกรรมเพ่ือแกปญหายาเสพติด 
 5.4 สนับสนุนกิจกรรมปองกันควบคุมโรคติดตอ 

5.5  สงเสริมกิจกรรมฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

       กลยุทธ  
     6.1 พัฒนาแหลงขอมูลขาวสารของทางราชการ 
     6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทาง 

การเมืองและสังคม 
6.3  สงเสริมการประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนรับทราบ 
6.4  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมทุกดานทุกพ้ืนท่ี 
6.5  ประสานบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทําโครงการ 
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6. จุดยืนทางยุทธศาสตร 
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     7. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงฝนท้ัง 6 ยุทธศาสตร มีความเชื่อมโยงและสอดคลอง

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

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

  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 
1. การสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย 
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 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ

เปนสากล 

2. การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

สังคมและวฒันธรรม 

4. การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

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

   
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง 
2. การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพ
ดานท่ีตั้งเพ่ือสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใช  ประโยชนอยางยั่งยืน 
6. การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน 
7. ดานบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลทุงฝน 

1.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 
3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินและการทองเท่ียว 
5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
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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 
      - มีพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวในอนาคตได เชน หนองแลง   
โพนธาตุ วัดโพธิ์ศรีทุง  
      - ชุมชนใหความรวมมือกับภาครัฐเปนอยางดีเม่ือมีการขอความรวมมือในการจัดกิจกรรม
ตางๆ 
      - โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ไดรับการพัฒนา ปรับปรุง กอสรางเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง 
      - ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง 
      - คนในชุมชนมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ไมพ่ึงพาอาชีพใดอาชีพหนึ่งมากเกินไป 
ทําใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมได เม่ือเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ 
      - มีสถานศึกษาท่ีครอบคลุมประชาชนทุกกลุมวัย ตั้งแตเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 จุดออน 

      - ขาดระบบการจัดการดานผังเมือง การกําหนดเขตในการกอสรางอาคาร 
      - ปญหาการเผาซากพืชหลังฤดูเก็บเก่ียวทําใหเกิดฝุนควัน 
      - งบประมาณในการพัฒนามีจํากัด ขณะท่ีความตองการของประชาชนมีไมจํากัด ซ่ึง
ประชาชนบางสวนขาดความเขาใจในจุดนี้ ทําใหเกิดความไมพอใจการทํางานของเทศบาล 
      - ปญหายาเสพติดเริ่มมีการระบาดมากข้ึน 
      - ครุภณัฑ อุปกรณ ตางๆ หลายอยาง ของเทศบาลมีสภาพทรุดโทรม ตองมีการซอมบํารุง
อยูเสมอ 
      - บุคลากรของเทศบาลยังขาดตําแหนงระดับผูอํานวยการกองอยูหลายตําแหนง 
      - ท่ีตั้งเขตเทศบาลตําบลทุงฝน ถือเปนพ้ืนท่ีปลายทาง ไมติดถนนสายหลัก 
      - ประชาชนบางสวนไมมีความม่ันใจในคุณภาพของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ี มีการสง
นักเรียนไปเขาโรงเรียนในตางอําเภอ 
 
 โอกาส 

      - การพัฒนาทางเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน สื่อสังคมออนไลน มีผลตอการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของคนในชุมชนในทางท่ีดีข้ึน เชน มีการคนควาหาความรูทางอินเทอรเน็ตไดทุกท่ีทุกเวลา      



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

 

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 

 อุปสรรค/ภัยคุกคาม 

      - ภาวะโลกรอน ทําใหสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหการทํานาของเกษตรกรมี

ปญหา ฝนไมตกตามฤดูกาล เกิดฝนท้ิงชวงระยะเวลานาน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย รวมถึงการเกิดโรค

ระบาดชนิดใหมข้ึน 

      - กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหบุคลากรมีปญหาใน

การปฏิบัติงาน 

      - ความไมม่ันคงทางการเมือง สงผลเสียตอระบบเศรษฐกิจ คาครองชีพเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี

รายไดเทาเดิมหรือลดลง 

      - ภาครัฐสวนกลางมักมอบหมายหนาท่ีอ่ืนๆ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ       

เปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีนอกเหนือจากภาระรับผิดชอบหลัก 

     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                

ปจจัยภายใน/ 
ปจจัยภายนอก 

S  W 

O SO : กลยุทธเชิงรุก  ใชจุดแข็งสรางโอกาส 
1. พัฒนาพ้ืนท่ีสําคัญใหเปนแหลงทองเท่ียว

ประจําอําเภอ 
2. เขารวมประชุม รับฟง เสนอแนะปญหา

การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

ทุกระดับ 
4. สงเสริมการจัดการองคความรูจาก

ปราชญชาวบาน 
5. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ใหครอบคลุมยิ่งข้ึน 
6. สงเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณีทุก

ระดับ ท้ังระดับชาติ ระดับจังหวัด และ
ระดับทองถ่ิน 

7. สงเสริมการดําเนินงานของกลุมอาชีพ
ตางๆ 

WO : กลยุทธเชิงแกไข  เอาชนะจุดออนโดยอาศัย
โอกาส 

1. ควบคุมการขออนุญาตกอสรางภายในเขต
เทศบาลอยางเครงครดั 

2. ยกเลิกการเผาซากพืชหลังฤดูเก็บเก่ียว
สงเสริมการทําเกษตรอินทรยี 

3. สงเสริมการประชาสัมพันธ สื่อสารความ
คืบหนาการปฏิบัติงานของเทศบาลให
ประชาชนรับทราบเปนประจํา 

4. แกไขปญหายาเสพติดโดยบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 

5. ปรับปรุงครภุัณฑ อุปกรณใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน รวมถึงการจัดหาเพ่ิมเติมให
มีความทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน 

6. กําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับ
ภาระงาน และสรรหาบุคคลเขามาดํารง
ตําแหนงใหครบตามจํานวน 

7. สงเสริมกิจกรรมตางๆ ของสถานศกึษา
อยางเต็มกําลัง 

T  ST : กลยุทธเชิงปองกัน  และใชจุดแข็งหลีกเลี่ยง
อุปสรรค 

1. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหมท่ี
ทนตอสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. สงเสริมการเฝาระวังและใหความรูเรื่อง
โรคตดิตอแกประชาชนเปนประจํา 

3. จัดทําระบบสงนํ้าจากหนองแลงไปถึง
แปลงเกษตรอยางท่ัวถึง 

4. สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาตนเองตามตาํแหนงอยูเสมอ 

5. สงเสริมการประกอบอาชีพตามหลกั
เกษตรทฤฎีใหม 
 

WT : กลยุทธเชิงรับ  ลดจดุออนและหลีกเลีย่ง
อุปสรรค 

1. จัดฝกอบรมเกษตรกรเก่ียวกับการทํา
เกษตรแบบผสมผสาน 

2. พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร
ใหเปนเสนทางทองเท่ียว บานเชียง – วัด
โพธ์ิศรีทุง – โพนธาตุ – คําชะโนด 

 

 

 



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

 

     ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 

  1. ปญหาการจัดการขยะซ่ึงรัฐบาลไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ สถานการณปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนตอวัน ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ ประมาณ 27.37 ลาน
ตัน หรือ 74,998 ตันตอวัน เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2559 รอยละ 1.15 ท่ีมีปริมาณเกิดข้ึน 27.06 ลานตัน 
เนื่องจาก การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมือง ในขณะท่ี อัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอ
คน ประมาณ 1.13 กิโลกรัมตอคนตอวัน ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีปริมาณ 1.14 กิโลกรัมตอคนตอวัน 
เม่ือพิจารณาในชวง 10 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2551-2560) พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนตอวันมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเทศบาลตําบลทุงฝนไดสนองนโยบายดังกลาวโดยมีการจัดทําโครงการ กิจกรรมตางๆ 
เพ่ือชวยลดปญหาขยะดังกลาว 

2. ปญหาดานการคมนาคมและขนสง ปจจุบันเทศบาลตําบลทุงฝนมีถนนเชื่อมโยงกับชุมชนใน
เขต องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ระบบและโครงขายถนน แตละสายสวนใหญเปนลาดยาง แตปญหาการ
คมนาคมสวนหนึ่งคือถนนชํารุด ทําใหการคมนาคมไมสะดวก 

3. ปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนท่ีมีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เปนสวนใหญทําใหมีความตองการใชน้ําคอนขางมาก และยังไมมีระบบจัดสงน้ําไปยังแปลง
เกษตรเพ่ือใชในฤดูแลงท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอปริมาณการใช 

4. ปญหาดานสิ่งแวดลอมชุมชน เนื่องจากเทศบาลตําบลทุงฝน ยังเปนพ้ืนท่ีชนบทและทํา
การเกษตรเปนสวนใหญ จึงยังไมมีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดานสิ่งแวดลอมมากนัก แต
ยังมีปญหาการเผาเศษซากพืชหลังฤดูเก็บเก่ียว ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจในระยะยาว  

5. ปญหาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรยังไมครอบคลุม
นักซ่ึงประชาชนท่ีทําการเกษตร ยังขาดไฟฟาเพ่ือใชในการเกษตร และระบบไฟฟาถนนในจุดเสี่ยงตาง ซ่ึง
ตองดําเนินการประสานงานกับไฟฟาอําเภอทุงฝนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด กองทุกกอง

รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด
การศึกษา กองการศึกษาฯ กองทุกกอง

2 ยุทธสาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการและสังคม

อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุข

เศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง กองสาธารณสุข
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

การศึกษาและการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ
การท่องเทีย่ว

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ ส านัก/กอง ทุกกอง

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองการศึกษาฯ ส านัก/กอง ทุกกอง

บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด กองวิชาการและ
แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองการศึกษาฯ

ส่วนที ่3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ



ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิต
บริหารทัว่ไป การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายใน
ส านักปลัด

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

6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

บริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป กองวิชาการ ส านักปลัด

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองคลัง
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการและสังคม กองคลัง/ส านักปลัด



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

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

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

2. ยุทธสาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 สรางความ
เขมแข็งของชุมชน

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

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

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

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

ยุทธศาสตร

                                                                              บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                          แบบ ผ .01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

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



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

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

3.3 เคหะและ
ชุมชน

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

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

4.1 บริหารงาน
ทั่วไป

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

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

4.3  การ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

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

4.4 
อุตสาหกรรม
และการโยธา

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

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 การรักษา
ความสงบ
เรียบรอยภายใน

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

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

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



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

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

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

5.5 เคหะและ
ชุมชน

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

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 บริหารงาน
ทั่วไป

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

6.2 
อุตสาหกรรม
และการโยธา

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

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



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

4.4 อุตสาหกรร
และการโยธา

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

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 การรักษา
ความสงบ
เรียบรอยภายใน

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

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.2 
อุตสาหกรรม
และการโยธา

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

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

เทศบาลตําบลทุงฝน

                                                                              บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                          แบบ ผ .01/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

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



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง

     1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

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

1 โครงการฝกอบรม      

 และทัศนศึกษาดูงาน

ของบุคลากรเทศบาล

เพื่อเสริมสราง

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ของพนักงานและ

ลูกจางเทศบาล

ทุกคน

จัดฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงาน  

จํานวน  1  ครั้ง/ป

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

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการ

คณะผูบริหาร  

สมาชิกสภา

เทศบาล  พนักงาน

 ลูกจางประจํา 

และลูกจาง

เทศบาลสามารถ

นําความรูที่ไดรับ

จากการฝกอบรม

มาปรับใชในการ

ทํางาน

สํานักปลัดฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                              แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2 โครงการฝกอบรม

บุคลากรเทศบาลเพื่อ

เพิ่มศักยภาพและ

ประสิทธิภาพการใช

งานโปรแกรม

คอมพิวเตอรพื้นฐาน 

(Word/Exel/Power 

point)

เพื่อใหบุคลากรมี

ความรูในการใช

งานโปรแกรม

คอมพิวเตอร

พื้นฐาน สามารถ

ปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

จัดฝกอบรมบุคลากร

ดานการใชงาน

โปรแกรม

คอมพิวเตอรพื้นฐาน 

(Word/Exel/Power

 point) จํานวน 1 

ครั้ง/ป

30,000 30,000 จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการ

ผูเขาอบรม

สามารถนําความรู

ที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมมาปรับใช

ในการทํางาน

สํานักปลัด

ฯ/กอง

วิชาการฯ

3 โครงการประชาสัมพันธ

ใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาษีทองถิ่น

สําหรับเจาหนาที่และผู

เขาขายชําระภาษีใน

เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

เพื่อ

ประชาสัมพันธ

ใหความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

ภาษีทองถิ่น

สําหรับเจาหนาที่

และผูเขาขาย

ชําระภาษีในเขต

เทศบาลตําบลทุง

ฝน

ประชาสัมพันธให

ความรูเกี่ยวกับภาษี

ทองถิ่นใหกับ

เจาหนาที่และ

ประชาชนทั้ง  8  

หมูบาน

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

บุคลากรและ

ประชาชนที่

ไดรับความรู

พนักงานและ

ลูกจางและ

ประชาชนเขาใจ

เรื่องภาษีอยาง

ถูกตอง

กองคลัง

4 โครงการจัดทําและ

ปรับปรุงแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อใหเทศบาลมี

แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

ใชเปนขอมูลใน

การจัดเก็บรายได

จัดทําและปรับปรุง

แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

จํานวน 1 ครั้ง / ป

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

ทะเบียน

ทรัพยสินที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

เทศบาลสามารถ

ใชแผนที่ภาษีเปน

สวนหนึ่งในการ

คํานวณรายได

ประจําป

กองคลัง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

5 โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพดาน

การเงิน การคลัง การ

พัสดุ สําหรับบุคลากร

เทศบาล

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

ของพนักงาน

เทศบาล

จัดโครงการฝกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการเงิน การคลัง

 การพัสดุ บุคลากร

เทศบาล จํานวน 1 

ครั้ง/ป

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

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการ

บุคลากรเทศบาล

มีความรูความ

เขาใจงานเกี่ยวกับ

การเงิน การคลัง 

การพัสดุเพิ่มขึ้น

กองคลัง

6 โครงการจัดการความรู

ในองคกร

เพื่อใหบุคลากร

ไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู

 ประสบการณ

เพื่อพัฒนาสู

องคกรแหงการ

เรียนรู

จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูใน

องคกรปละ 2 ครั้ง

        5,000 5,000        จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการ

บุคลากรไดมี

โอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

ประสบการณและ

พัฒนาสูองคกร

แหงการเรียนรู

สํานักปลัด

7 โครงการอบรมสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม

บุคลากรเพื่อความ

โปรงใสตามหลักธรร

มาภิบาล

เพื่อสงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรมใหแก

บุคลากรเพื่อ

ความโปรงใสใน

การปฏิบัติงาน

ตามหลักธรร

มาภิบาล

จัดโครงการอบรม

จํานวน 1 ครั้ง/

ปงบประมาณ

      30,000       30,000 30,000      จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการ

บุคลากรไดรับการ

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติงานเพื่อ

ความโปรงใส

สํานักปลัด



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

8 โครงการฝกอบรมให

ความรูดานการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA)

เพื่อใหความรูแก

บุคลากรเกี่ยวกับ

การประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปรงใสใน

การดําเนินงาน

ของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA)

จัดโครงการอบรม

จํานวน 1 ครั้ง/

ปงบประมาณ

      20,000       20,000       20,000 จํานวน

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการ

บุคลากรไดรับ

ความรูดานการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปรงใส

ในการดําเนินงาน

ของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA)

สํานักปลัด



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6  การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          1.2 แผนงานรักษาความสงบ

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

1 โครงการ

ฝกอบรมทบทวน

 อปพร.

เพื่อเพิ่มความรูใน

การทํางานของ

สมาชิก อปพร. ให

มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

จัดโครงการ

อบรมและ

ทบทวน อปพร. 

จํานวน 1 ครั้ง

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

พร.ที่เขารับ

การอบรม

สมาชิก อปพร. 

สามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดทันที

เมื่อเกิดเหตุดวน

สํานัก

ปลัดฯ

2 โครงการอบรม

ทีมกูภัยเทศบาล

เพื่อจัดอบรมทีม

กูภัยเทศบาลใหมี

ความพรอมในการ

ปฏิบัติหนาที่อยู

เสมอ

จัดอบรมทีมกูภัย

 จํานวน 1 ครั้ง/ป

50,000    จํานวนผูเขา

อบรมทีม

กูภัยที่เขา

รับการฝก

เทศบาลมีทีม

กูภัยที่สามารถ

ใหการชวยเหลือ

ประชาชนไดทันที

สํานัก

ปลัดฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการ

ฝกอบรมเทคนิค

การใชวิทยุสื่อสาร

เพื่อใหพนักงาน

เจาหนาที่มีทักษะ

และใชวิทยุสื่อสาร

ไดอยางถูกตอง มี

ประสิทธิภาพ

จัดโครงการ

อบรมฯ ปละ 1 

ครั้ง

    30,000 จํานวนผูเขา

รับการอบรม

  พนักงาน

เจาหนาที่รูจัก

วิธีการใชวิทยุ

สื่อสารเพิ่มมาก

ขึ้น

สํานัก

ปลัดฯ

4 อุดหนุน

โครงการ

ปรับปรุงระบบ

การกระจายขาว

ภายในหมูบาน 

บานทุงฝน หมู 8

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อปรับปรุงหอ

กระจายขาวใหอยู

ในสภาพที่พรอมใช

งานอยูเสมอ

จัดซื้อเครื่องขยาย

เสียงขนาด 

1,000 วัตต 

จํานวน 1 เครื่อง

พรอมอุปกรณ 

ลําโพงฮอน ขนาด

 8 โอม จํานวน 

8 ตัว หอ

กระจายขาวสูง 9

 เมตร จํานวน 1

 หอ

100,000  จํานวนหอ

กระจาย

ขาวที่ไดรับ

การปรับปรุง

ชุมชนหมูที่ 8 มี

หอกระจายขาว

ที่พรอมใชงานอยู

เสมอ

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง

     1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          1.3 แผนงานการศึกษา

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

1 โครงการศึกษาดู

งานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ของครูผูดูแลเด็ก

เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการ

จัดการเรียนการ

สอน

จัดโครงการฯ

จํานวน 1 ครั้ง/ป

    20,000 20,000   จํานวนครู

ผูดูแลเด็กที่

เขารวม

โครงการ

ครูผูดูแลเด็กที่

เขารวมโครงการ

สามารถนํา

ความรูและ

ประสบการณมา

ปรับใชในการ

ปฏิบัติงาน

กอง

การศึกษา

2 โครงการพัฒนา

ระบบฐานขอมูล

ภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อสรางระบบ

รวบรวมขอมูลภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ไมใหสูญหาย

พัฒนาระบบ

ฐานขอมูลภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

จํานวน 1 ระบบ

    10,000 10,000   จํานวน

ระบบที่

พัฒนาขึ้น

เทศบาลมีระบบ

รวบรวมขอมูล

ภูมิปญญาทองถิ่น

เก็บไวเผยแพร

แกผูสนใจได

ตลอดเวลา

กอง

วิชาการ

ฯ/กอง

การศึกษา

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

     2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

          2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการอุดหนุน

การดําเนินงานของ

กลุมอาชีพตางๆ ใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนให

ประชาชนที่รวมตัว

กันเปนกลุม ไดมี

กิจกรรมรวมกัน 

ทั้งการสรางรายได

ใหแกตนเองและ

กลุม

อุดหนุนกลุม

อาชีพตางๆ ใน

เทศบาลตําบล

ทุงฝน ไมเกิน 

8 กลุมอาชีพ

160,000   160,000  จํานวน

กลุม

อาชีพที่

ไดรับการ

สนับสนุน

กลุมอาชีพ

สามารถทํางาน

รวมกัน สราง

รายไดใหตนเอง

และชุมชน 

กอใหเกิด

ประโยชนในการ

สรางงานในชุมชน

ตอไป

กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการฝกอบรม

สงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

เพื่อใหประชาชนมี

ทักษะ ความรู ใหม

ในการประกอบ

อาชีพ

จัดโครงการ

ฝกอบรม

สงเสริมอาชีพ

ใหกับประชาชน

ในเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

จํานวน 1 ครั้ง/ป

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

ประชาชน

ที่เขารวม

โครงการ

ผูเขารวมอบรม

นําความรูที่ไดรับ

ไปปรับใชในการ

ประกอบอาชีพ

ตอไป

กอง

สวัสดิการฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 อุดหนุนโครงการ

พัฒนาศูนยเรียนรูสู

อาชีพที่ยั่งยืน กลุม

ทอผาและแปรรูป/

กลุมทอเสื่อกกยก

ลายและแปรรูป/

กลุมทํากลวยฉาบ/

กลุมทําปลาราบอง/

กลุมเกษตรอินทรีย/

กลุมประดิษฐเศษ

ไม/กลุมอนุรักษพืช

สมุนไพรและแปร

รูป/กลุมทําขนม

ไทย/กลุมผลิตเสื้อยืด

เพื่อสงเสริมการ

สรางอาชีพจากภูมิ

ปญญาทองถิ่น

อุดหนุนการ

ดําเนินงาน

ของกลุมอาชีพ

ตางๆ จํานวน 

1 ครั้ง/ ป

500,000   500,000  จํานวน

กลุม

อาชีพที่

ไดรับการ

สนับสนุน

กลุมอาชีพตางๆ

มีรายไดเพิ่มขึ้น 

เปนตนแบบการ

บริหารจัดการ

กลุมอาชีพ

กอง

สวัสดิการ

ฯ/



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4 โครงการฝกอบรม

สงเสริมอาชีพการ

ทําครัวไทย

เพื่อฝกอบรมให

ความรูในการ

ประกอบอาชีพ

การทําครัวไทยแก

ผูสนใจในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

ดําเนินการจัด

อบรม สงเสริม

อาชีพการทํา

ครัวไทย 

จํานวน 1 ครั้ง

60000 60,000    จํานวน

ผูเขารวม

อบรม

ผูเขาอบรมมี

ความรูและ

แนวทางในการ

ประกอบอาชีพ

เพิ่มขึ้น

กอง

สวัสดิการฯ

5 โครงการจัด

ประกวดแขงขันการ

ทําอาหาร (เชฟ

ชุมชน)

เพื่อจัดประกวด

แขงขันการ

ประกอบอาหาร

ชนิดตางๆ ในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

ดําเนินการจัด

ประกวด

แขงขันการ

ทําอาหาร ปละ

 1 ครั้ง

20000 20,000    จํานวน

ผูเขารวม

การ

ประกวด

ผูเขารวม

ประกวดมี

ความคิด

สรางสรร และ

พัฒนาฝมือใน

การประกอบ

อาหาร

กอง

สวัสดิการฯ



2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6  โครงการฝกอบรม

สงเสริมอาชีพใหกับ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส คนไร

ที่พึ่ง ในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

เพื่อจัดโครงการ

ฝกอบรมสงเสริม

อาชีพใหกับ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส คน

ไรที่พึ่ง ในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

ดําเนินการ

ฝกอบรม

สงเสริมอาชีพ

ใหกับผูสูงอายุ

 ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส 

คนไรที่พึ่ง ใน

เขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

จํานวน 1 ครั้ง

20000 20,000    จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเขาอบรมมี

ความรูและ

แนวทางในการ

ประกอบอาชีพ

เพิ่มขึ้น

กอง

สวัสดิการฯ

7 โครงการสงเสริม

หมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง

เพื่อใหประชาชนมี

ความรูและปฏิบัติ

ตนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

จัดโครงการ

สงเสริม

หมูบาน

เศรษฐกิจ

พอเพียงปละ 

1 ครั้ง

100,000 จํานวน

ชุมชนที่

เขารวม

โครงการ

ประชาชนมี

ความรูและ

ปฏิบัติตนตาม

แนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

กอง

สวัสดิการฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง

     2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

          2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 (บาท)

1 โครงการ

กอสรางอาคาร

จําหนายสินคา

ชุมชน (OTOP)

เพื่อเปนศูนยกลาง

การจําหนายสินคา

 OTOP ชุมชนของ

กลุมอาชีพตางๆ ใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝน

กอสรางอาคาร

 คสล. ชั้นเดียว

 จํานวน 1 หลัง

1,000,000   จํานวน

อาคาร

สินคาที่

กอสราง

ประชาชนมี

สถานที่จําหนาย

สินคาและมี

รายไดจากการ

จําหนายสินคา

เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

     3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          3.1 แผนงานสาธารณสุข

2561 

(บาท)

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

1 โครงการรณรงค 

ลดรับ ลดให ลด

ใชถุงพลาสติก

เพื่อลดการใช

ถุงพลาสติก ลด

ปริมาณขยะ ลดภาวะ

โลกรอน

จัดโครงการฯ ปละ

 1 ครั้ง

5,000      5,000      จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

โครงการ

ประชาชน

ตระหนักถึง

ความสําคัญ

ของปญหา

ขยะและ

เปลี่ยน

พฤติกรรมใน

การลดใช

ถุงพลาสติก

กอง

สาธารณสุข

ฯ

2 โครงการประกวด

สิ่งประดิษฐจาก

วัสดุรีไซเคิล

เพื่อนําวัสดุที่ใชแลว

กลับมาใชใหมใหเกิด

ประโยชน

จัดโครงการฯ ปละ

 1 ครั้ง

20,000    20,000    จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนรูจัก

คุณคาของ

วัสดุที่ใชแลว

และลด

ปริมาณขยะใน

เขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน

กอง

สาธารณสุข

ฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการประกวด

หมูบานนาอยู

เพื่อใหประชาชน

ปรับปรุงหมูบานของ

ตนเองและปลูก

จิตสํานึกในการรักษา

ความสะอาดเรียบรอย

จัดโครงการฯ ปละ

 1 ครั้ง

200,000  200,000  จํานวน

หมูบานใน

เขต

เทศบาล

ผาน

เกณฑ

การ

ประเมิน

หมูบานมี

ความสะอาด

เรียบรอยนาอยู

,ประชาชนใน

ชุมชนรักความ

สะอาดและ

ชุมชนเปน

ระเบียบมากขึ้น

กอง

สาธารณสุข

ฯ

4 โครงการปลูก

จิตสํานึกในการ

กําจัดขยะมูลฝอย

โดยชุมชน

เพื่อปลูกจิตสํานึกใน

การกําจัดขยะมูลฝอย

ใหประชาชนในเขต

เทศบาล

จัดโครงการฯ ปละ

 1 ครั้ง

30,000    30,000    30,000    จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมี

จิตสํานึกที่ดีใน

การกําจัดขยะ

มูลฝอย

กอง

สาธารณสุข

ฯ

5 โครงการสงเสริม

การเลี้ยงใสเดือน

เพื่อกําจัดขยะ

อินทรียในเครัว

เรือน

เพื่อสงเสริมการเลี้ยง

ไสเดือนเพื่อกําจัด

ขยะในครัวเรือน

จัดโครงการฯ ปละ

 1 ครั้ง

20,000    20,000    จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ปริมาณขยะ

เปยกลดลง

กอง

สาธารณสุข

ฯ

6 โครงการฝกอบรม

การจัดการขยะ

อินทรียและขยะ

เปยกในครัวเรือน

เพื่อใหความรูแก

ประชาชนในการ

จัดการขยะใน

ครัวเรือน

จัดอบรมฯ จํานวน

 1 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเขารวม

โครงการนํา

ความรูไปใช

จัดการขยะใน

ชีวิตประจําวัน

ได

กอง

สาธารณสุข

ฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

7 โครงการบริหาร

จัดการขยะมูล

ฝอยโดยชุมชน

ดวยมือและใจเรา

เพื่อสนับสนุนให

ประชาชนในชุมชนมี

สวนรวมในการ

บริหารจัดการขยะ

ดวยตนเอง

จัดโครงการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย

โดยชุมชนดวยมือ

และใจเรา จํานวน 

1 ครั้ง ตอป

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

ประชาชน

ที่เขารวม

โครงการ

ชุมชนมีสวน

รวมในการ

จัดการขยะ

กอง

สาธารณสุ

ขฯ

8 โครงการจัดการ

ขยะโดยชุมชน

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดการขยะใน

ชุมชน

จัดโครงการจัดการ

ขยะโดยชุมชน 

จํานวน 1 ครั้งตอป

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

ประชาชน

ที่เขารวม

โครงการ

ชุมชนมีสวน

รวมในการ

จัดการขยะ

กอง

สาธารณสุ

ขฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

     3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          3.2 แผนงานการเกษตร

2561 

(บาท)

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

1 โครงการอนุรักษ

พันธุพืชอัน

เนื่องจาก

พระราชดําริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)

เพื่อเปนการ

อนุรักษพันธุพืช

ตามแนว

พระราชดําริฯ

จัดโครงการฯปละ 

1 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

เทศบาลตําบล

ทุงฝนได

ดําเนินการ

อนุรักษพันธุพืช

ตามแนว

พระราชดําริฯ

กอง

สาธารณสุ

ขฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

2 โครงการขุดถม

ดินหนาฝายน้ํา

ลนทํานบตบแตง

กั้นซอมบริเวณ

ตลิ่งหนา-หลัง 

รอบชายฝงลํา

หวย ฝายกั้นน้ํา

ลน

เพื่อขุดถมดินหนา

ฝายน้ําลนทํานบ

ตบแตงกั้นซอม

บริเวณตลิ่งหนา-

หลัง รอบชายฝง

ลําหวย ฝายกั้นน้ํา

ลน ปองกันสา

ธารณภัย

ดําเนินการขุดถม

ดินหนาฝายน้ําลน

ทํานบตบแตงกั้น

ซอมบริเวณตลิ่ง

หนา-หลัง รอบ

ชายฝงลําหวย ฝาย

กั้นน้ําลน จํานวน 

1 ครั้ง

200,000  ฝายน้ํา

ลนที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

ฝายน้ําลนที่

ไดรับการพัฒนา

สามารถใชงาน

เพื่อปองกันสา

ธารณภัยที่อาจ

เกิดขึ้นได

กองชาง

3 โครงการขุดลอก

หนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศเหนือ

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหนองแลง

สาธารณประโยชน

ดานทิศเหนือ 

ความลึกเฉลี่ย 

2.50 ม.

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

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

4 โครงการขุดลอก

หนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศตะวันตก

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหนองแลง

สาธารณประโยชน

ดานทิศตะวันตก 

ความลึกเฉลี่ย 

2.50 ม.

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

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

5 โครงการขุดลอก

หนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศเหนือ

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหนองแลง

สาธารณประโยชน

ดานทิศเหนือ 

ความลึกเฉลี่ย 

2.50 ม.

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

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

6 โครงการขุดลอก

หนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศตะวันตก

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหนองแลง

สาธารณประโยชน

ดานทิศตะวันตก

ความลึกเฉลี่ย 

2.50 ม.

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

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

7 โครงการ

กอสรางทํานบ

ปดกั้นการ

ระบายน้ําหนอง

แลง

สาธารณประโยช

นดานทิศเหนือ

เพื่อทํานบปดกั้น

การระบายน้ํา

หนองแลง

สาธารณประโยชน

ดานทิศเหนือ

จางเหมารถแบคโฮ

เพื่อทําทํานบปดกั้น

การระบายน้ําหนอง

แลงสาธารณประโยชน

ดานทิศเหนือ กวาง 

4.00 เมตร ยาว 

14.00 เมตร ลึก 

1.50 เมตร หมูที่ 1  

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

      3,000  -    -    -   -              ปริมาณ

ดินขุด

หรือพื้นที่

ขุด

การระบายน้ํา

หนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศเหนือ

ถูกปดกั้น 

ปริมาณน้ําใน

หนองแลงเพิ่มขึ้น

กองชาง



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

8 โครงการ

กอสรางฝายน้ํา

ลนหวยลึก

เพื่อใหมีฝายน้ําลน

ชวยชะลอการไหล

ของน้ํา

กอสรางฝายน้ําลน

หวยลึก จํานวน 1 

แหง

500,000  ฝายน้ํา

ลนที่

ไดรับการ

กอสราง

ฝายน้ําลนที่

ไดรับการ

กอสรางสามารถ

ใชงานเพื่อ

ปองกันสาธารณ

ภัยที่อาจเกิดขึ้น

ได

กองชาง

9 โครงการ

ซอมแซมฝายน้ํา

ลนหวยโคน

เพื่อซอมแซมฝาย

น้ําลนใหสามรถใช

งานได ชวยชะลอ

การไหลของน้ํา

ซอมแซมฝายน้ํา

ลนหวยโคน 

จํานวน 1 แหง

100,000  ฝายน้ํา

ลนที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

ฝายน้ําลนที่

ไดรับการพัฒนา

สามารถใชงาน

เพื่อปองกันสา

ธารณภัยที่อาจ

เกิดขึ้นได

กองชาง

10 โครงการขุดลอก

ลําหวยโคน หมู 

11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหัวยโค

นความลึกเฉลี่ย 

2.5 ม.

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 โครงการขุดลอก

หวยเลิงบอหมู 

(ชวงที1่) หมู 3 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหวยเลิงบอ

ความลึกเฉลี่ย 

2.50 ม.

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

12 โครงการขุดลอก

สระหลวง/

หนองหลวง หมู 

8 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกสระหลวง/

หนองหลวง ความ

ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

13 โครงการขุดลอก

รอบหนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศ

ตะวันตก หมู 2 -

 9 บานโนน

สะอาด

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหนองแลง

สาธารณประโยชน

 ความลึกเฉลี่ย 2.5

 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

14 โครงการขุดลอก

ลําหวยลึก

ตอนลาง (ชวงที่

 1) หมู 3 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวยลึก

ตอนลาง (ชวงที่ 1)

 ความลึกเฉลี่ย 2.5

 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

15 โครงการขุดลอก

ลําหวยลึก

ตอนลาง (ชวงที่

 2) หมู 3 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวยลึก

ตอนลาง (ชวงที่ 2)

 ความลึกเฉลี่ย 2.5

 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง

16 โครงการขุดลอก

ลําหวยรอบเกาะ

แกว หมู 3 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวยรอบ

เกาะแกว ความลึก

เฉลี่ย 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

     3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 

(บาท)

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

1 โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน

ในเขตเทศบาล

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนภายในเขต

เทศบาลใหสวยงาม

จางเหมาบุคคล

ดําเนินการปรับปรุง

 ดูแลภูมิทัศน 

สวนสาธารณะ 

เกาะกลางถนน 

อื่นๆ ในเขต

เทศบาลตําบลทุง

ฝน ใหมีความ

สวยงามอยูเสมอ

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

พื้นที่ที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

ภูมิทัศนภายใน

เขตเทศบาลมี

ความสวยงาม

และเปนระเบียบ

เรียบรอย

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว 

          4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

2561 

(บาท)

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

1 โครงการ

ประชาสัมพันธ

การทองเที่ยว

เพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยว

ตางๆภายในเขต

เทศบาลตําบลทุง

ฝนและอําเภอทุงฝน

จัดทําแผนพับ

ประชาสัมพันธ

และจัด

รายการ

ประชาสัมพันธ

เสียงตามสาย

ตลอดทั้งป

50,000    50,000    จํานวน

กิจกรรม

ที่

ดําเนินการ

แหลงทองเที่ยว

ภายในเทศบาล

ตําบลทุงฝนเปน

ที่รูจักมากขึ้น

กอง

วิชาการฯ

2 โครงการ

อุดหนุนการจัด

งานรัฐพิธีและ

วันสําคัญตางๆ

เพื่อสนับสนุน

อําเภอทุงฝนใน

การจัดงานรัฐพิธี

และวันสําคัญ

ตางๆตามกําหนด

ของสวนกลาง

อุดหนุนการจัด

งานรัฐพิธีวัน

สําคัญตางๆ

ของอําเภอทุง

ฝน ตลอดทั้งป

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

กิจกรรม

ที่

ดําเนินการ

การจัดงานรัฐพิธี

เปนไปดวยความ

เรียบรอย

สํานัก

ปลัด/

อําเภอทุง

ฝน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณ

และศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

          4.2 แผนงานการศึกษา

2561 

(บาท)

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

1 โครงการ

ฝกอบรมการ

เขียนแผนการ

เรียนการสอน

และการพัฒนา

สื่อการเรียนการ

สอน

เพื่อพัฒนาดาน

การจัดการเรียน

การสอนในศูนย

อบรมเด็กกอน

เกณฑ

ครูผูดูแลเด็ก

ของ ศพด.ทั้ง 

2 ศูนย

30,000 30,000 จํานวน

ครูผูดูแล

เด็กที่เขา

รับการ

อบรม

ครูผูดูแลเด็ก

สามารถจัดทํา

แผนการสอนที่

เหมาะสมกับ

พัฒนาการของ

เด็ก

กอง

การ

ศึกษาฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณ

และศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

2 โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายการ

บริหาร

สถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนการ

จัดการศึกษาใหแก

เด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัด

โพธิ์ศรีทุงและศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัด

สุขสะอาด

สนับสนุนการจัด

การศึกษาของ 

ศพด. ทั้ง 2 ศูนย

 ดังนี้ 1. จัดชื้อ

อาหารกลางวัน  

2. คาจัดการ

เรียนการสอน 

(รายหัว) สําหรับ

เด็กปฐมวัย อายุ 

2-5 ป  3. คา

หนังสือเรียน

สําหรับเด็ก

ปฐมวัย อายุ 3-5

 ป 4. คาอุปกรณ

การเรียน 5. คา

เครื่องแบบ

นักเรียน 6. คา

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

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

กิจกรรมที่

ไดรับการ

สนับสนุน

การจัดการ

ศึกษาของ ศพด. 

เปนไปดวยความ

เรียบรอย

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการจัดซื้อ

อาหารเสริม (นม)

เพื่อจัดซื้ออาหาร

เสริม (นม) 

สําหรับนักเรียน 

ศพด. และโรงเรียน

ในเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน

 - จัดซื้ออาหาร

เสริม (นม) ใหแก

เด็กนักเรียนใน 

ศพด. ทั้ง 2 ศูนย

และนักเรียนชั้น

อนุบาล -

ประถมศึกษาปที่

 6  โรงเรียน

อนุบาลทุงฝน 

โรงเรียนบานโนน

สะอาด โรงเรียน

บานธาตุนอย – 

กอสําราญ  

จํานวน 260 วัน 

ในอัตรา 7.37 

บาท/คน

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

นักเรียน

ไดรับ

อาหาร

เสริม (นม)

นักเรียนในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝนไดรับ

อาหารเสริม 

(นม) ที่มีคุณภาพ

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4 โครงการแขงขัน

กีฬานักเรียน

อนุบาลและเด็ก

ปฐมวัยสัมพันธ/

โครงการเขารวม

แขงขันกีฬาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตอําเภอทุงฝน

เพื่อสงเสริม

พัฒนาการดาน

ตางๆใหแกนักเรียน

เขารวมการ

แขงขันกีฬา

อนุบาลสัมพันธ

 ปละ 1 ครั้ง

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

เด็ก

นักเรียนที่

เขารวม

โครงการ

นักเรียนได

เรียนรูการมี

ความสามัคคี 

การมีน้ําใจเปน

นักกีฬา

กอง

การ

ศึกษาฯ

5 โครงการจัดงาน

วันเด็กแหงชาติ

เพื่อสงเสริมและ

เปดโอกาสใหเด็ก

ไดแสดง

ความสามารถ

จัดโครงการฯ 

ปละ 1 ครั้ง

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

เด็กที่เขา

รวม

โครงการ

เด็กนักเรียน

ไดรับความ

สนุกสนานได

แสดงออก

ในทางที่ถูกตอง

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6 โครงการ

อุดหนุน

อาหารกลางวัน

ใหแกเด็ก

นักเรียน

โรงเรียน

อนุบาลทุงฝน 

โรงเรียนบาน

โนนสะอาด 

โรงเรียนบาน

ธาตุนอยกอ

สําราญ

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนให

นักเรียนได

รับประทานอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

 - อุดหนุน

คาอาหาร

กลางวัน

สําหรับเด็ก

นักเรียน

โรงเรียน

อนุบาลทุงฝน  

โรงเรียนบาน

โนนสะอาด 

โรงเรียนบาน

ธาตุนอยกอ

สําราญ ตั้งแต

ระดับอนุบาล

 – 

ประถมศึกษา

ปที่ 6  ใน

อัตรา มื้อละ 

20 บาท ตอ

คน จํานวน 

200 วัน

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

นักเรียน

นักเรียนได

รับประทาน

อาหารกลาง

วันที่มีคุณภาพ

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

7 โครงการจัดงาน

พิธีไหวครู

เพื่อใหนักเรียนได

แสดงออกถึงความ

เคารพครูบา

อาจารย

จัดโครงการฯ 

ปละ 1 ครั้ง

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

เด็ก

นักเรียนที่

เขารวม

โครงการ

นักเรียนได

แสดงออกถึง

ความเคารพครู

บาอาจารย

กอง

การ

ศึกษาฯ

8 โครงการจัดงาน

วันแมแหงชาติ

เพื่อใหนักเรียนได

แสดงความรัก 

ความกตัญูตอ

มารดา

จัดโครงการฯ 

ปละ 1 ครั้ง

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

นักเรียนที่

เขารวม

โครงการ

นักเรียนไดแสดง

ความรัก ความ

กตัญูตอมารดา

กอง

การ

ศึกษาฯ

9 โครงการอบรม

คายเยาวชน

คุณธรรม

จริยธรรมและ

บําเพ็ญประโยชน

เพื่อสงเสริมความรู

เรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมและการ

บําเพ็ญประโยชน

แกเยาวชน

จัดโครงการฯ 

ปละ 1 ครั้ง

30,000    30,000    จํานวน

เยาวชนที่

เขารวม

เด็กและเยาวชน

ไดรับความรู

เรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมและ

การบําเพ็ญ

ประโยชนแก

เยาวชน

กอง

การ

ศึกษาฯ

10 โครงการสืบสาน

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

ถวายเทียน

เขาพรรษา

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหเด็ก

นักเรียนไดอนุรักษ

ประเพณีทองถิ่น

จัดโครงการฯ 

ปละ 1 ครั้ง

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

นักเรียนที่

เขารวม

กิจกรรม

เด็กนักเรียน

สูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนยได

สืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 โครงการ

อุดหนุนจัดหา

โตะอาหาร

กลางวันสําหรับ

โรงเรียนในเขต

เทศบาล

เพื่อใหนักเรียนใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝนมีโตะสําหรับ

รับประทาน

อาหารที่ถูก

สุขลักษณะ

จัดหาโตะ

อาหาร

กลางวัน

สําหรับ

โรงเรียนในเขต

เทศบาล

    15,000 จํานวนโตะ นักเรียนในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีโตะ

สําหรับ

รับประทาน

อาหารที่ถูก

สุขลักษณะ

กอง

การ

ศึกษาฯ

12 โครงการ

อุดหนุนจัดหา

เครื่องเลนสนาม

เด็กเลนสําหรับ

เด็กปฐมวัย

โรงเรียนในเขต

เทศบาล

เพื่อใหนักเรียน

ปฐมวัยในเขต

เทศบาลตําบลทุง

ฝนมีเครื่องเลน

เสริมทักษะ

จัดหาเครื่อง

เลนสนามเด็ก

เลนสําหรับ

เด็กปฐมวัย

โรงเรียนในเขต

เทศบาล

  500,000 จํานวน

เครื่อง

เลนสนาม

เด็กเลน

นักเรียนปฐมวัย

ในเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝนมี

เครื่องเลนเสริม

ทักษะ

กอง

การ

ศึกษาฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

          4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 

(บาท)

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

1 โครงการทําบุญ

ตักบาตรเนื่องใน

วันวิสาขบูชา

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของชาติ

และของทองถิ่นให

คงอยูสืบไป

จัดงานทําบุญ

ตักบาตรในวัน

วิสาขบูชา ปละ

 1 ครั้ง

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

ผูเขารวม

งาน

ประเพณีอันดี

งามของไทย

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

2 โครงการตัก

บาตรสงกรานต

สรงน้ําหลวงพอ

ทองคํารดน้ํารับ

พรผูสูงอายุ

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของชาติ

และของทองถิ่นให

คงอยูสืบไป

จัดงาน

ประเพณี

สงกรานต ปละ

 1 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของไทย

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณ

และศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการจัดงาน

ลอยประทีปบูชา

นมัสการองค

ปฏิมาหลวงพอ

ทองคําสืบสาน

วัฒนธรรมทุงฝน

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของชาติ

และของทองถิ่นให

คงอยูสืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของไทย

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

4 โครงการถวาย

เทียนเนื่องในวัน

เขาพรรษาสืบ

สานวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของชาติ

และของทองถิ่นให

คงอยูสืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของไทย

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

5 โครงการบายศรี

สูขวัญบานสู

ขวัญเมือง

อุดรธานี และพิธี

รําบวงสรวงเพื่อ

ฉลองวันที่ระลึก

การกอตั้งเมือง

อุดรธานี

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

จังหวัดใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของจังหวัด

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6 โครงการสืบสาน

อนุรักษ

ประเพณีทองถิ่น

ไทยการสูขวัญ

บานสูขวัญเมือง

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

7 โครงการอนุรักษ

สืบสานประเพณี

ทองถิ่นไทยการ

ประกวดรอง

สรภัญญะ

อนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

8 โครงการสงเสริม

สืบสานอนุรักษ

ประเพณีแขง

เรือพาย 

ชวยเหลือ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย

1.เพื่อจัดกิจกรรม

สงเสริมประเพณี

ทองถิ่น  2. เพื่อ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

1.ประชาชนใน

ชุมชนมีความ

สามัคคี           

 2. มี

นักทองเที่ยว

จากตางถิ่นเขา

มาชมการแขงขัน

 ชวยกระตุน

เศรษฐกิจในเขต

เทศบาล

กอง

การศึกษา

9 โครงการจัดงาน

สืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณีการ

กอตั้งอําเภอทุง

ฝน

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงาน

ประเพณีการ

กอตั้งอําเภอ

ทุงฝน 1 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การศึกษา/

อําเภอทุง

ฝน

10 โครงการแขงขัน

กีฬาหนองแลงคัพ

เพื่อสานสัมพันธ

ไมตรีและการออก

กําลังกาย

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

100,000  100,000  จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

ประชาชนทั่วไป

มีความสามัคคี

และมีพลานามัย

ที่สมบูรณ

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 โครงการ

สงเสริมประเพณี

แหตน

กลวยนอย

บังสุกุล บูชา

หลวงพอทองคํา

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

100,000  100,000  จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

12 โครงการจัดงาน

ประเพณีบูชา

พระแมโพสพ

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

50,000    50,000    จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

13 โครงการจัดงาน

บุญบั้งไฟประจําป

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

200,000  200,000  จํานวน

ประชาชน

ที่เขารวม

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ

14 โครงการแขงขัน

กีฬาชุมชน

สัมพันธ

เพื่อสงเสริมความ

สามัคคีและสาน

สัมพันธไมตรี

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

ประชาชน

ที่เขารวม

ประชาชนในเขต

ฯไดมีความ

สามัคคีและมี

พลานามัยที่

สมบูรณ

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

15 โครงการแขงขัน

กีฬาสานสามัคคี 

"ทุงฝนเกมส"

เพื่อสงเสริมใหทุก

หนวยงานภายใน

อําเภอทุงฝนไดทํา

กิจกรรมรวมกัน

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

หนวยงาน

ที่เขารวม

กิจกรรม

ทุกหนวยงานมี

ความสมัคร

สมานสามัคคี 

และปฏิบัติงาน

รวมกันไดอยาง

ราบรื่น

กอง

การ

ศึกษาฯ/

อําเภอทุง

ฝน

16 อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานตาม

โครงการ

เทศกาล

สงกรานตทุก

หมูบานในเขต

เทศบาล

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนให

ประชาชนไดสืบ

สานประเพณีอันดี

งาม

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

หมูบานที่

เขารวม

โครงการ

ประชาชนในเขต

เทศบาลทั้ง 8 

หมูบานมีความ

สมัครสมาน 

สามัคคี รวมกัน

จัดขบวนแหใน

เทศกาลสงกรานต

กอง

การศึกษา

17 โครงการทําบุญ

ตักบาตร

สํานักงานเนื่อง

ในเทศกาลปใหม

เพื่อสงเสริมให

บุคลากรไดทําบุญ

เปนศิริมงคลในชวง

เทศกาลปใหม

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

บุคลากรได

ทําบุญเปนศิริ

มงคลในชวง

เทศกาลปใหม

ทุกกอง/

สํานัก



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

18 โครงการจัด

กิจกรรมสัปดาห

สงเสริมพุทธ

ศาสนาเนื่องใน

วันมาฆบูชา

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนให

ประชาชน

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

วันมาฆบูชา

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

บุคลากรได

ทําบุญในวัน

มาฆบูชา

ทุกกอง/

สํานัก

19 โครงการจัด

กิจกรรมสัปดาห

สงเสริมพุทธ

ศาสนาเนื่องใน

วันอาสาฬหบูชา

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนให

ประชาชน

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

วันอาสาฬหบูชา

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

บุคลากรได

ทําบุญในวัน

อาสาฬหบูชา

ทุกกอง/

สํานัก

20 โครงการจัดงาน

ประเพณีกอ

เจดียทราย

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

จัดงานปละ 1

 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

21 โครงการ

อุดหนุนสมาคม

กีฬาอําเภอทุงฝน

เพื่อสนับสนุน

สมาคมกีฬาอําเภอ

ทุงฝน ในการสง

ดําเนินการดาน

ตางๆ เชน สงการ

ประชาชนตัวแทน

เขารวมการแขงขัน

กีฬาประเภทตางๆ

อุดหนุนการ

ดําเนินงาน

ของสมาคม

กีฬาอําเภอทุง

ฝนปละ 1 ครั้ง

100,000  100,000  จํานวน

กิจกรรม

ที่สมาคม

กีฬา

อําเภอทุง

ฝน

ดําเนินการ

ประชาชนที่อยู

ในสมาคมฯ ได

ทํากิจกรรมตางๆ

 เกิดความตื่นตัว

ในการรักษ

สุขภาพ

กอง

การ

ศึกษาฯ/

สมาคม

กีฬา

อําเภอทุง

ฝน

22 โครงการอุดหนุน

งานประเพณีทุง

ศรีเมืองอุดรธานี

ผาหมี่-ขิด

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

จังหวัดใหคงอยู

สืบไป

อุดหนุนการจัด

งานทุงศรีเมือง

 ปละ 1 ครั้ง

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

กิจกรรม

ที่อําเภอ

ดําเนินการ

ประเพณีอันดี

งามของจังหวัด

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ/

อําเภอทุง

ฝน

23 โครงการ

อุดหนุนสภา

วัฒนธรรม

อําเภอทุงฝนใน

การดําเนินงาน 

กิจกรรมตางๆ

เพื่ออนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของ

อําเภอทุงฝนใหคง

อยูสืบไป

อุดหนุนสภา

วัฒนธรรม

อําเภอทุงฝน

ในการ

ดําเนินงาน 

กิจกรรมตางๆ

 ปละ 1 ครั้ง

60,000    60,000    จํานวน

กิจกรรม

ที่สภา

วัฒนธรรม

อําเภอ

ดําเนินการ

ประเพณีอันดี

งามไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การ

ศึกษาฯ/

สภา

วัฒนธรรม

อําเภอทุง

ฝน



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

          4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 

(บาท)

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

1 โครงการ

กอสรางและ

ปรับปรุงสนาม

กีฬาบริเวณ

หนองแลง

เพื่อใหเยาวชน

และประชาชน

ทั่วไป มีสนามกีฬา

สําหรับออกกําลัง

กายและทํา

กิจกรรมตางๆ

กอสรางและ

ปรับปรุงสนาม

กีฬา บานทุง

ฝน ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ. 

อุดรธานี  

จํานวน 1 แหง

  2,310,000                -   จํานวน

สนาม

กีฬาที่ได

กอสราง

และ

ปรับปรุง

เยาชนและ

ประชาชนในเขต

เทศบาล มีสนาม

กีฬาสําหรับออก

กําลังกายและ

สําหรับทํา

กิจกรรมตางๆ

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและ

ศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

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

เพื่อใหมีหอง
สําหรับเก็บพัสดุ
ตางๆ ของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบล
ทุงฝน

ปรับปรุงตอ
เติมอาคาร
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาล
ตําบลทุงฝน
จํานวน 2 
หอง

8,700 จํานวน
หองที่
ไดรับ
การ

ปรับปรุง/
ตอเติม

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

กองชาง

3 โครงการ

ปรับปรุงโพนธาตุ

 สูการเปนแหลง

ทองเที่ยวที่ยั่งยืน

เพื่อเพิ่มแหลง

ทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตรใน

เขตเทศบาลตําบล

ทุงฝน

ปรับปรุงโพน

ธาตุ หมู 8 ให

เปนแหลง

ทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร

 จํานวน 1 แหง

500,000  จํานวน

แหลง

ทองเที่ยว

ที่ไดรับ

การ

ปรับปรุง

มีนักทองเที่ยว

เขามาเยี่ยมชม

แหลงทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น สราง

รายไดหมุนเวียน

ในระบบ

เศรษฐกิจชุมชน

กองชาง



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4 โครงการ

กอสรางลาน

ออกกําลังกาย

สวนสาธารณะ

สระหลวง หมู 8

เพื่อใหมีสถานที่

ออกกําลังกาย

สําหรับประชาชน

ปรับปรุงพื้นที่

สระหลวงให

เปนลานออก

กําลังกาย

พรอมจัดซื้อ

เครื่องออก

กําลังกายชนิด

ตางๆ จํานวน

10 ชิ้น

400,000  จํานวน

ลานออก

กําลังกาย

ที่กอสราง

ประชาชนมี

สถานที่ออก

กําลังกาย ทําให

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

กองชาง

6 โครงการพัฒนา

สิ่งอํานวยความ

สะดวก

นักทองเที่ยว

และปรับปรุงภูมิ

ทัศน

สวนสาธารณะ

หนองแลง

เพื่ออํานวยความ

สะดวกแก

นักทองเที่ยวที่มา

เยี่ยมชม

สวนสาธารณะ

หนองแลง

กอสรางลาน

จอดรถ 

หองน้ํา

สาธารณะและ

ปรับปรุงภูมิ

ทัศน

สวนสาธารณะ

หนองแลง

5,313,000 จํานวนสิ่ง

อํานวย

ความ

สะดวก

นักทองเที่ยว

ไดรับความ

สะดวกในการ

เยี่ยมชม

สวนสาธารณะ

หนองแลง

กองชาง

7 โครงการ

ปรับปรุงลาน

ออกกําลังกาย

สวนสาธารณะ

หนองแลง

เพื่อใหประชาชนมี

พื้นที่สําหรับออก

กําลังกาย

ปรับปรุงลาน

ออกกําลังกาย

 จํานวน 1 แหง

  1,000,000 จํานวน

ลานออก

กําลังกาย

ประชาชนในเขต

เทศบาลมีพื้นที่

สําหรับออก

กําลังกายเพิ่มขึ้น

กองชาง



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

8 โครงการ

กอสรางที่

ประดิษฐานรูป

ปนปูคําตา 

สมบัติกําไร

เพื่อใหประชาชน

ไดมีที่เคารพ

สักการะ และ

รําลึกถึงผูกอตั้ง

อําเภอทุงฝน

กอสรางที่

ประดิษฐาน

รูปปนปูคําตา 

สมบัติกําไร 

จํานวน 1 แหง

514,000  ขนาด

พื้นที่

กอสราง

ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่

เคารพสักการะ

และรําลึกถึงผู

ริเริ่มกอตั้ง

อําเภอทุงฝน

กองชาง

9 โครงการติดตั้ง

ไฟฟาขยายเขต

ถนนกลางหนอง

แลง

เพื่อเพิ่มแสงสวาง

ในตอนกลางคืน 

และเพิ่มความ

ปลอดภัยแก

ประชาชนในเขต

เทศบาล

ติดตั้งไฟฟา

ขยายเขตถนน

กลางหนอง

แลง ตลอดสาย

     413,713 จํานวน

ไฟฟาที่

ติดตั้ง

ตามถนน

กลาง

หนองแลง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และความ

ปลอดภัยในการ

ใชถนนเสนกลาง

หนองแลง

ชวงเวลากลางคืน

กองชาง

10 โครงการ

ปรับปรุงไฟฟา

สนามฟุตซอล

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหมีแสง

สวางเพียงพอใน

การเลนกีฬาของ

เยาวชน

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟาสอง

สวางบริเวณ

สนามฟุตซอล

เทศบาลตําบล

ทุงฝน จํานวน

 1 แหง

    10,000     10,000 จํานวนจุด

ไฟฟาสอง

สวางที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

มีแสงสวาง

เพียงพอตอการ

เลนกีฬาของ

เยาวชน

กองชาง



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 โครงการ

ปรับปรุงอาคาร

โรงจอดรถเพื่อใช

เปนสนามเด็ก

เลนสรางปญญา

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก  (โรงเรียน

อนุบาลเทศบาล

ตําบลทุงฝน) ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อปรับปรุง

อาคารโรงจอดรถ

เปนสนามเด็กเลน

สรางปญญาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

(โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลทุง

ฝน)

ปรับปรุง

อาคารโรงจอด

รถเพื่อใชเปน

สนามเด็กเลน

สรางปญญา

จํานวน 1 แหง

282,000 จํานวน

สนามเด็ก

เลนที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีสนามเด็ก

เลนสรางปญญา

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน

2561 

(บาท)

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

1 โครงการจัดคาย

กิจกรรมเยาวชน

ตอตานยาเสพติด

เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของ

เยาวชนในการ

สรางความ

ตระหนักถึงภัยของ

ยาเสพติด

จัดโครงการฯ 

จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

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

ผูเขารวม

ฝกอบรม 

เยาวชนทราบถึง

พิษภัยของยา

เสพติด

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการชุมชน

รวมพลังเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหายาเสพ

ติดในชุมชน

จัดโครงการฯ 

จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

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

ผูเขารวม

ฝกอบรม 

ปญหายาเสพติด

ในชุมชนลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการ

ชวยเหลือผู

ประสบปญหาสา

ธารณภัย

เพื่อใหความ

ชวยเหลือ

ประชาชนที่

ประสบปญหาสา

ธารณภัยตางๆ

ใหความ

ชวยเหลือ

ประชาชนเมื่อ

เกิดสาธารณภัย

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

ประชาชน

ที่ไดรับ

การ

ชวยเหลือ

ประชาชนที่

ประสบสาธารณ

ภัยไดรับความ

ชวยเหลืออยาง

ทันทวงที

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 อุดหนุน

โครงการตั้งจุด

ตรวจหลัก/จุด

บริการประชาชน

ในชวงเทศกาลป

ใหมและ

เทศกาลสงกรานต

เพื่ออํานวยความ

สะดวกและ

ใหบริการ

ประชาชนในชวง

เทศกาลตางๆ

อุดหนุน

อําเภอทุงฝน

ตามโครงการฯ

 จํานวน 1 

ครั้ง/ป

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

จุดตรวจ

และจุด

บริการ

ประชาชน

 

ประชาชนที่

สัญจรไปมา

ในชวงเทศกาลมี

ความสบายใจ

และรูสึกปลอดภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

/อําเภอทุง

ฝน

5 อุดหนุน

โครงการพัฒนา

ศักยภาพการ

ปองกันและ

ปราบปรามยา

เสพติดอําเภอทุง

ฝน อยางยั่งยืน

เพื่อปองกันและ

ปราบปรามยาเสพ

ติดอยางยั่งยืน

อุดหนุน

อําเภอทุงฝน

ตามโครงการฯ

 จํานวน 1 

ครั้ง/ป

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

เขารับ

การอบรม

ปญหายาเสพติด

ของอําเภอลดลง

สํานักปลัด/

อําเภอทุงฝน



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6 อุดหนุนอําเภอ

ทุงฝนตาม

โครงการปองกัน

และแกไขปญหา

ยาเสพติด

เพื่ออุดหนุน

อําเภอทุงฝนและ

จังหวัดอุดรธานีใน

การดําเนิน

กิจกรรมปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติด

อุดหนุน

อําเภอทุงฝน

ตามโครงการฯ

 จํานวน 1 

ครั้ง/ป

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

เขารับ

การอบรม

ปญหายาเสพติด

ของอําเภอและ

จังหวัดลดลง

สํานักปลัด/

อําเภอทุงฝน

7 โครงการตั้งจุด

ตรวจและ

บริการประชาชน

ในชวงเทศกาล

สําคัญ

เพื่ออํานวยความ

สะดวกและ

ใหบริการ

ประชาชนในชวง

เทศกาลตางๆ

ตั้งจุดตรวจจุด

บริการ

ประชาชนชวง

เทศกาลปใหม

,สงกรานต

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

จุดตรวจ

และจุด

บริการ

ประชาชน

 

ประชาชนที่

สัญจรไปมา

ในชวงเทศกาลมี

ความสบายใจ

และรูสึกปลอดภัย

สํานักปลัด

8 อุดหนุนสถานี

ตํารวจภูธร

อําเภอทุงฝน 

ตามโครงการ

ศึกษาเพื่อ

ตอตานการใชยา

เสพติดใน

นักเรียน 

(D.A.R.E)

เพื่อสรางความรู

ความเขาใจถึงพิษ

ภัยของยาเสพติด

แกนักเรียนในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

จัดโครงการฯ

จํานวน 1 ครั้ง

30,000    30,000    30,000    จํานวน

นักเรียนที่

เขารวม

โครงการ

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

ตระหนักถึงพิษ

ภัยของยาเสพติด

สํานักปลัด/

สถานี

ตํารวจภูธร

อําเภอทุงฝน



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

9 โครงการ

ปรับปรุงตอเติม

หองปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยเทศบาล

ตําบลทุงฝน 

สํานักงาน

เทศบาลตําบล

ทุงฝน หมูที่ 11

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อปรับปรุงตอ

เติมหองปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยเทศบาล

ตําบลทุงฝน

ปรับปรุงตอ

เติมหอง

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย

จํานวน 1 แหง

-                24,900       -             -             หองที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

บุคลากรมีหอง

ปฏิบัติงานที่มี

บรรยากาศ

เหมาะสมตอ

การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 

(บาท)

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

1 โครงการอบรม

การดูแลสุขภาพ

ประชาชน

เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพดีสามารถ

ดูแลตนเองได

จัดโครงการป

ละ 1 ครั้ง

120,000  120,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

ปราศจากโรค

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการสงเสริม

งานแพทยแผน

ไทยเพื่อเปน

ทางเลือกดาน

สุขภาพ

เพื่อจัดตั้ง

ศูนยบริการของ

ชมรมแพทยแผน

ไทยเทศบาลตําบล

ทุงฝน

จัดตั้งศูนยนวด

เทศบาลเพื่อ

ใหบริการ

ประชาชน

ทั่วไปและจัด

อบรมให

ความรู

สนับสนุนการ

ใชสมุนไพร

นวดแผนไทย 

จํานวน 1 แหง

30,000    30,000    รอยละ

ของผูมา

ใชบริการ

ประชาชนมี

โอกาสและมี

ทางเลือกเพิ่มขึ้น

ในการใชบริการ

แพทยแผนไทย

กอง

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการปองกัน

และควบคุมวัณ

โรคในชุมชนเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่อสรางความรู

ความเขาใจในการ

ปองกันและ

ควบคุมวัณโรคใน

ชุมชนเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน

จัดโครงการ

ปองกันและ

ควบคุมวัณโรค

ในชุมชนเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน จํานวน

 1 ครั้ง/ป

15,000    20,000    จํานวน

ผูเขารวม

อบรม

ผูเขาอบรมมี

ความรูและ

สามารถปฏิบัติ

ตัวในการ

ควบคุมและ

ปองกันวัณโรค

ในชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการปองกัน

และควบคุมโรค

อุบัติใหม

เพื่อเปนศูนย

ประสานงาน

ควบคุมและปองกัน

โรคอุบัติใหมที่อาจ

เกิดขึ้น

จัดตั้งศูนย

ปองกันและ

ควบคุมโรค

อุบัติใหม 

จํานวน 1 ศูนย

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

พอใจของ

ประชาชน

มีศูนย

ประสานงาน

ควบคุมและ

ปองกันโรคอุบัติ

ใหมที่อาจเกิดขึ้น

กอง

สาธารณสุขฯ

5 โครงการ

ปรับปรุง

ศูนยบริการปฐม

พยาบาลฉุกเฉิน

เพื่อใหประชาชน

ไดรับประโยชน

สูงสุดจากการดูแล

ฉุกเฉินแบบเชิงรุก

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

จํานวน 8 

หมูบานไดรับ

บริการดูแล

ดานสุขภาพ

100,000  100,000   จํานวนผู

มาขอใช

บริการ

ศูนยฯ

ลดอัตราการตาย

จากความลาชา

ในการเขาถึง

บริการทาง

การแพทยและ

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

กอง

สาธารณสุขฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6 โครงการสราง

เสริมคุณภาพ

ชีวิตเยาวชนดาน

สุขภาวะทางเพศ

เพื่อใหเยาวชนมี

ความรูดาน

สุขอนามัยเจริญ

พันธุทองไมพรอม

และโรคเอดส

จัดโครงการ

สรางเสริม

คุณภาพชีวิต

เยาวชนดาน

สุขภาวะทาง

เพศ จํานวน 1

 ครั้งตอป

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

ผูเขารวม

โครงการ

ลดปญหาทอง

กอนวัยในเด็ก

และเยาวชน,เด็ก

และเยาวชน

ปลอดภัยจาก

โรคที่เกิดจาก

เพศสัมพันธ

กอง

สาธารณสุขฯ

7 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูล

ฐาน

เพื่อสนับสนุนใน

การพัฒนางาน

สาธารณสุข

จัดโครงการฯ 

จํานวน 1 ครั้ง

 /ป

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

ผูเขารวม

โครงการ

ชุมชนในเขต

เทศบาลมีการ

พัฒนาทางดาน

สาธารณสุข

กอง

สาธารณสุขฯ

8 โครงการสัตว

ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา

และแมว

เพื่อใหประชาชนใน

เทศบาลมีความ

ปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา/แมว

สํารวจจํานวน

สุนัข/แมว ใน

เขตเทศบาลฯ 

จํานวน 2 

ครั้ง/ป พรอม

บริการฉีด

วัคซีนปองกัน

โรคฯ

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

สุนัขและ

แมวที่

ไดรับการ

ฉีดวัคซีน

ประชาชนใน

เทศบาลมีความ

ปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา/

แมว

กอง

สาธารณสุขฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

9 โครงการ

ฝกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพแกนนํา

เครือขายการ

ควบคุมและ

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบาและแมว

เพื่อใหความรู

เกี่ยวกับการ

ดําเนินงานปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

และแมวแกแกนนํา

เครือขายการ

ควบคุมและปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

และแมว

จัดโครงการ

ฝกอบรมฯ

จํานวน 1 

ครั้ง/ป

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

เขาอบรม

แกนนําเครือขาย

การควบคุมและ

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบาและแมว

มีความรูเกี่ยวกับ

การดําเนินงาน

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบาและแมว

และสามรถ

นําไปใชในการ

ปฏิบัติงานและ

เผยแพรความรู

แกประชาชน

ทั่วไปได

กอง

สาธารณสุขฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

10 อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานในการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ

พระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

เพื่อสนับสนุน

คณะกรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการ

ชุมชน/หมูบาน

ชุมชน/อสม. ใน

การดําเนิน

โครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

สนุบสนุนคณะ

กรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการ

ชุมชน/

หมูบาน

ชุมชน/อสม. 

ในการดําเนิน

โครงการ

พระราชดําริ

ดาน

สาธารณสุข

จํานวน 8 

หมูบาน

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

หมูบานที่

เขารวม

โครงการ

คณะกรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการ

ชุมชน/หมูบาน

ชุมชน/อสม. 

ดําเนินโครงการ

พระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

จํานวน 8 

หมูบาน เปนไป

ตามวัตถุประสงค

กอง

สาธารณสุขฯ



2561 

(บาท)

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 โครงการ

อุดหนุนศูนย

เฉลิมพระเกียรติ

 ชวยเหลือผูปวย

เอดสและผูติด

เชื้อ HIV

เพื่อใหมีศูนย

ชวยเหลือผูปวย

และผูติดเชื้อ HIV

อุดหนุนศูนย

เฉลิมพระ

เกียรติ ชวย

เหลือผูปวย

เอดสและผูติด

เชื้อ HIV 

อําเภอทุงฝน 

จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

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

ผูปวย/ผู

ติดเชื้อที่

ไดรักการ

ชวยเหลือ

จากศูนย

ผูปวย/ผูติดเชื้อ 

HIV ไดรับการ

ชวยเหลือ และมี

กําลังใจที่ดีใน

การดํารงชีวิต

กอง

สาธารณสุข

ฯ/อําเภอ

ทุงฝน



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

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

1 โครงการปลูก

จิตสํานึกรักบาน

เกิด

เพื่อสงเสริมให

เยาวชนรักบานเกิด

จัดโครงการฯ 

จํานวน 1 

ครั้ง/ป

100,000 จํานวน

เยาวชนใน

เขต

เทศบาลที่

เขารวม

โครงการ

เยาวชนมีความ

หวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

วัฒนธรรมอันดี

ในบานเกิดตนเอง

กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการอบรม

พัฒนา

ศักยภาพของ

สตรี

เพื่อสงเสริมการ

พัฒนาบทบาทสตรี

ในดานตางๆ

จัดโครงการฯ 

จํานวน 1 

ครั้ง/ป

30,000       จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

สตรีมีบทบาท

ในการพัฒนา

ตนเองและ

ทองถิ่น

กอง

สวัสดิการฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการ

ฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดู

งานของ

บุคลากร

เทศบาล 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน

เทศบาล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

และประชาชน

เพื่อสรางเสริม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของ

บุคลากร และ

ผูเขารวม

จัดฝกอบรม

และทัศน

ศึกษาดูงาน

จํานวน 1 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเขาอบรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับ

จากการ

ฝกอบรมมา

ปรับใชในการ

ทํางาน

กอง

สวัสดิการฯ

4 โครงการ

ฝกอบรมพัฒนา

ศักยภาพ

คณะกรรมการ

ชุมชนและผูนํา

ชุมชน

เพื่อสรางเสริม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ

ชุมชน ผูนําชุมชน

จัดฝกอบรม

จํานวน 1 ครั้ง

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

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเขาอบรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับ

จากการ

ฝกอบรมมา

ปรับใชในการ

ทํางาน

กอง

สวัสดิการฯ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

5 โครงการ

ฝกอบรมพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากร

เทศบาล 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน

เทศบาล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

ประชาชน 

คณะกรรมการ

ชุมชนและผูนํา

ชุมชน

เพื่อสรางเสริม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

รวมกันของ

บุคลากรเทศบาล 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

ประชาชน 

คณะกรรมการ

ชุมชนและผูนํา

ชุมชน

จัดฝกอบรม

จํานวน 1 ครั้ง

500,000 500,000 500,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเขาอบรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับ

จากการ

ฝกอบรมมา

ปรับใชในการ

ทํางาน

กอง

สวัสดิการฯ

6 โครงการเยี่ยม

บานผูพิการ/

ผูสูงอายุ/

ผูดอยโอกาส

เพื่อออกเยี่ยม ให

กําลังใจ เผยแพร

แผนงาน และ

ตรวจสภาพความ

เปนอยูของผู

พิการ/ผูสูงอายุ/

ผูดอยโอกาส

จัดโครงการ

จํานวน 1 

ครั้ง/ป

10,000 10,000 ออกเยี่ยม

กลุมเปาห

มายไม

นอยกวา 

รอยละ 

80

ไดทราบความ

เปนอยูของ

กลุมเปาหมาย 

เพื่อเปนขอมูล

ในการวางแผน

ใหความ

ชวยเหลือใน

อนาคต

กอง

สวัสดิการฯ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

7 โครงการอบรม

ใหความรู 

ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดูแลผู

พิการและผูปวย

เรื้อรัง และผูอยู

ในภาวะพึ่งพิง

เพื่อจัดอบรมให

ความรู ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดูแลผู

พิการและผูปวย

เรื้อรัง และผูอยูใน

ภาวะพึ่งพิง ไดมี

ความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติตน

อยางถูกตอง

จัดอบรม 

จํานวน 1 

ครั้ง/ป

10,000 10,000 รอยละ

ของผูเขา

อบรมที่

ไดรับ

ความรู

ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดูแลผู

พิการและ

ผูปวยเรื้อรัง 

และผูอยูใน

ภาวะพึ่งพิง มี

ความรูความ

เขาใจในการ

ปฏิบัติตน

อยางถูกตอง

กอง

สวัสดิการฯ

8 โครงการ

ฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพ

คณะกรรมการ

ชุมชนและ

ประชาชน

เพื่อสรางเสริม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ

ชุมชนและ

ประชาชน

จัดฝกอบรม

และทัศน

ศึกษาดูงาน 

จํานวน 1 

ครั้ง/ป

300,000 300,000 300,000 รอยละ

ของผูเขา

อบรมที่

ไดรับ

ความรู

ผูเขาอบรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับ

จากการ

ฝกอบรมมา

ปรับใชในการ

ทํางาน

กอง

สวัสดิการฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.4 แผงานงบกลาง

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

1 โครงการจาย

เบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

เพื่อจายเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุใน

เขตเทศบาลตาม

สิทธิ์

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน จํานวน

 8 หมูบาน 

ไดรับเบี้ยยัง

ชีพรายเดือน

ตามสิทธิ์

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

ผูสูงอายุ

ที่ขึ้น

ทะเบียน

ไดรับเบี้ย

ยังชีพ

ผูสูงอายุมีรายได

เพิ่มขึ้น

กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการจาย

เบี้ยยังชีพคน

พิการ

เพื่อจายเบี้ยยัง

ชีพคนพิการใน

เขตเทศบาลตาม

สิทธิ์

คนพิการในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน จํานวน

 8 หมูบาน 

ไดรับเบี้ยยัง

ชีพรายเดือน

ตามสิทธิ์

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

จํานวน

คนพิการ

ที่ขึ้น

ทะเบียน

ไดรับเบี้ย

ยังชีพ

คนพิการมีรายได

เพิ่มขึ้น

กอง

สวัสดิการฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการสมทบ

กองทุนประกัน

สุขภาพ

เพื่อสมทบ

กองทุนผลัก

ประกันสุขภาพ

ตามระเบียบฯ

สมทบกองทุน

จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

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

เงินสมทบ

เปนไป

ตาม

ระเบียบฯ

กองทุนฯ มี

งบประมาณใน

การดําเนิน

กิจกรรมตางๆ 

เพื่อบริการ

ประชาชน

กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการจาย

เบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส

เพื่อจายเบี้ยยัง

ชีพผูปวยโรค

เอดสในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

ผูติดเชื้อ HIV 

ในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน จํานวน

 8 หมูบาน 

ไดรับเบี้ยยัง

ชีพรายเดือน

ตามสิทธิ์

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

จํานวนผู

ติดเชื้อ 

HIV ที่ขึ้น

ทะเบียน

ไดรับเบี้ย

ยังชีพ

ผูปวยมีรายได

และกําลังใจใน

การดํารงชีวิต

กอง

สวัสดิการฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.5 แผงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการจาง

เหมาบริการ

บุคคลปฏิบัติ

หนาที่รักษา

ความสะอาด

ตลาดสด

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่อใหพื้นที่

ตลาดสดมีความ

สะอาดเรียบรอย

 รองรับการใช

บริการของ

ประชาชน

จางเหมา

บุคคลทํา

ความสะอาด

ตลาดสด

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

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

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ที่ใชบริการ

พื้นที่ตลาดสดมี

ความสะอาด

เรียบรอย 

รองรับการใช

บริการของ

ประชาชน

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการจาง

เหมาบริการ

บุคคลปฏิบัติ

หนาที่รักษา

ความสะอาด

ถนนในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่อใหถนนใน

เขตเทศบาล

ตําบลทุงฝนมี

ความสะอาด

เรียบรอย

จางเหมา

บุคคลทํา

ความสะอาด

ถนนเทศบาล

ตําบลทุงฝน

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

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ที่มีตอ

โครงการ

ถนนในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีความ

สะอาดเรียบรอย

กอง

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการเชาที่

ทิ้งขยะหรือ

ทําลายขยะ

เพื่อใหเทศบาล

ตําบลทุงฝนมีที่

ทิ้งขยะหรือ

ทําลายขยะ

สรางหรือเชา

ที่ทิ้งขยะ

จํานวน 1 แหง

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

ทิ้งขยะ

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีที่ทิ้งขยะ

หรือทําลายขยะ

กอง

สาธารณสุขฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

     6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

          6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

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

1 โครงการพัฒนา

และปรับปรุง

ระบบเสียงตาม

สาย

เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เสียงตามสาย

เทศบาลตําบลทุง

ฝนในจุดที่ขัดของ

ขยายจุดติดตั้ง

ระบบเสียง

ตามสายหรือ

ปรับปรุงจุด

ขัดของให

สามารถใชงาน

ได ตลอดป

-             -             100,000    จํานวนจุด

ติดตั้งหรือ

ปรับปรุง

ประชาชนได

รับทราบ

ขาวสารการ

ดําเนินงานของ

เทศบาล

กอง

วิชาการฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม               

และวัฒนธรรม



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

2 โครงการจัดทํา

 ปรับปรุง และ

เชาพื้นที่เก็บ

ขอมูลเว็บไซต

เทศบาลตําบล

ทุงฝน

เพื่อเผยแพร

ขอมูลขาวสาร

ตางๆ ของ

เทศบาลฯ ให

ผูสนใจสามารถ

เขาถึงไดทาง

ระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต

จัดทํา 

ปรับปรุง และ

เชาพื้นที่เก็บ

ขอมูลเว็บไซต

เทศบาลตําบล

ทุงฝนจํานวน 

1 เว็บ

-             40,000      10,000      10,000      จํานวน

เว็บไซตที่

จัดทํา

หนวยงานมี

เว็บไซตเปน

ของตนเอง ตาม

 พรบ. ขอมูล

ขาวสารของ

ทางราชการ

กอง

วิชาการฯ

3 โครงการจัดทํา

สื่อ

ประชาสัมพันธ

การดําเนินงาน

ของเทศบาล

เพื่อใหประชาชน

ไดรับทราบ

ขอมูลการ

ดําเนินงานตางๆ

ของเทศบาลตาม

โครงการตางๆ

จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ

การ

ดําเนินงานของ

เทศบาล 

ตลอดป

100,000    100,000    จํานวนสื่อ

ประชาสัมพั

นธที่จัดทํา

ขึ้น

ประชาชน

เขาใจบทบาท

การดําเนินงาน

ของเทศบาลใน

ดานตางๆมาก

ขึ้น

กอง

วิชาการฯ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4 โครงการจัดเวที

ประชาคม

หมูบาน/

ประชาคมระดับ

ตําบลและอื่นๆ

เพื่อเปนเวที

แสดงความ

คิดเห็นตอการ

ดําเนินงานของ

เทศบาลฯ และ

เสนอปญหา

ความตองการ

ของประชาชน

เพื่อเปนขอมูลใน

การจัดทํา

แผนพัฒนาตอไป

จัดโครงการฯ 

ปละ 1 ครั้ง

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

ประชาชนที่

เขารวม

ประชาคม

เทศบาลฯได

ทราบปญหา

ความตองการ

จริงของ

ประชาชนเพื่อ

เปนแนวทางใน

การจัดทํา

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

กอง

วิชาการฯ

5 โครงการศูนย

ปฏิบัติการรวม

ขององค

ปกครองสวน

ทองถิ่น/

โครงการศูนย

ขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ

เพื่ออุดหนุนการ

ดําเนินงานตาม

โครงการศูนย

ปฏิบัติการรวม

ขององคปกครอง

สวนทองถิ่น/

โครงการศูนย

ขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ

จัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการรวม

ขององค

ปกครองสวน

ทองถิ่น/ศูนย

ขอมูลขาวสาร

ของทาง

ราชการ 

จํานวน 1 ศูนย

40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน

ศูนยที่จัดตั้ง

อปท.ในเขต

อําเภอทุงฝนมี

ศูนยปฏิบัติการ

รวมขององค

ปกครองสวน

ทองถิ่นสําหรับ

บริการประชา

ขนและ

ดําเนินงานตางๆ

 ตามอํานาจ

หนาที่

สํานัก

ปลัดฯ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

     6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

          6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอย

ศาลาไทย (ชวงที่ 2)

 บานทุงฝน หมูที่ 8

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 3.0 เมตร ยาว

 350.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ 

คสล. ไมนอยกวา 

1,050  ตารางเมตร

525,000       ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนสี

เลาพัฒนา บานทุง

ฝน หมูที่ 8

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. 

หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 350.00 เมตร

 หรือใหไดพื้นผิว

จราจรไมนอยกวา  

1,050 ตร.ม.

525,000       ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ               

วัฒนธรรม



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ทาง

เชื่อมหนองแลง 

บานทุงฝน หมูที่ 1

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. 

หนา  0.15 เมตร 

กวาง 4.00 ม. ยาว

 30.00 ม. หรือให

ไดพื้นผิวจราจรไม

นอยกวา 120.00 

ตร.ม.

120,000       ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

4 โครงการกอสราง

ถนน  คสล. ซอยแสง

เงิน บานทุงพัฒนา 

หมูที่ 12

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 4.00 ม. ยาว 

120.00 เมตร หรือ

ใหไดพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 

120.00 ตร.ม.

215,900       ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

5 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอยแสง

ทอง  บานทุงพัฒนา

 หมูที่ 12

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 3.00 ม. ยาว 

257.50 เมตรไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 เมตร.

436,000       ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6 โครงการกอสราง 

ถนน คสล.ซอยราช

บํารุง 1 บานทุง

พัฒนา หมูที่ 12 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จง

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

 2.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

43.00 เมตร หรือ

ใหไดพื้นที่ผิวจราจร 

คสล. ไมนอยกวา 

107.50 ตร.ม.

60,000         ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

7 กอสราง ถนน คสล.

ซอยสุขาพัฒนา 4 

บานธาตุนอย หมูที่ 

3 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จงอุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. 

หนา  0.15 เมตร 

กวาง 2.50 ม. ยาว

 200.00 ม. ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.30 เมตร

288,700       ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

8  โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

พรมภิมลนุสรณ1 

บานโนนสะอาด หมู

ที่ 2,9 ต. ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 4.00 ม. ยาว 

680.00 เมตร ไหล

ทางหินเดิมขางละ 0

 - 0.30 ม.

1,410,000    -               -               ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

9 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอย

พิทักษประชาราษ 1

 บานทุงฝน หมูที่  

11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล.

ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

 3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 309 

เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0 - 0.50 

เมตร ซอยพิทักษ

ประชาราษ 1 บาน

ทุงฝน หมูที่  11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               540,000      ความยาว

ของถนน 

คสล./

พื้นที่เท 

ค.ส.ล.

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

10 โครงการกอสราง

ถนนลูกรังถนน

ทางเขาปาชา

สาธารณประโยชน 

บานธาตุนอยหมูที่ 3

เพื่อกอสรางถนน

 ลูกรังให

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนนลูกรัง 

หนา 0.15 เมตร 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 400.00 เมตร

 หรือใหไดพื้นผิว

จราจรไมนอยกวา  

1,200 ตร.ม.

108,000       ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

11 โครงการกอสราง

ถนนลูกรัง ถนน

สาธารณะ (ซอย

ศาลาไทย 1) บาน

ทุงฝน หมูที่ 8

เพื่อกอสรางถนน

 ลูกรังให

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนนลูกรัง 

หนา 0.15 เมตร 

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 400.00 เมตร

 หรือใหไดพื้นผิวจา

จรไมนอยกวา 

1,200  ตร.ม.

150,000       ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

12 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง สาย

แยก ถนน ทช. สวน

สาธารณหนองแลง 

(สาย 2)

เพื่อกอสรางถนน

 ลาดยางใหได

มาตรฐาน

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสราง

ถนนลาดยางแบบ 

Asphaltic  

concrete หนา 

0.05 เมตร กวาง 

6.00 เมตร ยาว 

1,900 เมตร พื้นผิว

จราจรไมนอยกวา 

11,400 ตร.ม.

5,000,000    ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

13 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง ถนน

เสนทางลัด บานโนน

สะอาด-ธาตุนอย 

(สาย 2)

เพื่อกอสรางถนน

 ลาดยางใหได

มาตรฐาน

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสราง

ถนนลาดยางแบบ  

CEPE  SEAL ผิว

จราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 700.00 

เมตร พื้นผิวจาจรไม

นอยกวา 3,500 

ตร.ม.

1,500,000    ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

14 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแบบ 

Asphaltic  

concrete  ถนนทุง

ฝนสามัคคี บานทุง

ฝน หมูที่ 1

เพื่อกอสรางถนน

 ลาดยางใหได

มาตรฐาน

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

กอสราง

ถนนลาดยางแบบ 

Asphaltic  

concrete   ยาว 

576 เมตร มีพื้นที่

รอบทั้งหมด 5,680

 ตร.ม. พรอมงานอื่นๆ

1,600,000    ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

15 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) ขยายผิว

จราจรคอนกรีต  

ถนนอารียพัฒนา 

บานทุงฝน หมูที่ 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. 0.40 ม. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 ม.

 ระยะทาง 149.00

 ม. ถนนอารียพัฒนา

 บานทุงฝน หมูที่ 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

280,000       280,000      ความยาว

ของราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

16 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนน

สุขาภิบาล  บานทุง

ฝน หมูที่ 8 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. 0.40 ม. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.50 ม.

ระยะทาง 233.00

 ม. ถนนสุขาภิบาล 

 บานทุงฝน หมูที่ 8 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

480,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

17 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนแสน

ภักดี (ชวงที่ 1 ) 

บานทุงฝน หมูที่ 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

x1.00 เมตร พรอม

บอพัก ยาวรวมไม

นอยกวา 326.00 

เมตร

349,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

18 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา  ถนนพิ

ลาพันธ  บานทุงฝน 

หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

ม. พรอมบอพัก  

หนา 0.10 ม. กวาง

 1.00 ม. หรือใหได

ความยาวรวมไม

นอยกวา  175.00 

 เมตร พื้นที่ขยายผิว

ไมนอยกวา  

127.00  ตร.ม.

320,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

19 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว 

จราจรคอนกรีต 

ถนนสุขสะอาด บาน

โนนสะอาด หมูที่ 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. 0.40 ม. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.50 ม.

 ระยะทาง 194.00

 ม. ถนนสุขสะอาด 

บานโนนสะอาด หมู

ที่ 2 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

390,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

20 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนน

กัญญารักษ บานกอ

สําราญ หมูที่ 4

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

เมตร พรอมบอพัก 

หนา 0.10 ม.กวาง 

 2 ม. หรือใหได

ความยาวยาวรวมไม

นอยกวา 138.00  

เมตร พื้นที่ขยายผิว

ไมนอยกวา 

524.00 ตร.ม.

450,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

21 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ซอยศาลา

ไทย บานทุงฝน หมูที่

 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

พรอมบอพัก ยาว

รวมไมนอยกวา 

200.00 เมตร

214,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

22 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนสันติ

สุข(ชวงที่ 1) บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ยาวรวมไมนอยกวา 

174.00 เมตร

       187,000 ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

23 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนแสน

เดชวงค (ชวงที่ 4) 

(ดานทิศตะวันตก) 

บานโนนสะอาด หมู

ที่ 2 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ยาวรวมไมนอยกวา 

174.00 เมตร

197,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

24 โครงการวางทอ

ระบายน้ําพรอม

ขยายผิวจราจร  

ถนนชัยพฤกษ  บาน

โนนสะอาด  หมูที่ 9

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. 0.40 ม. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 ม.

 ระยะทาง 171.00

 ม. ถนนชัยพฤกษ  

บานโนนสะอาด  

หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

310,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

25 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนบูรพา

 บานโนนสะอาด 

หมูที่ 2 บานโนน

สะอาด  ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล.พรอมขยายผิว

จราจร  ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ยาวรวมไมนอยกวา 

142.00 เมตร

205,600       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

26 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนแกน

คํามูล (ชวงที่ 1) 

บานโนนสะอาด หมู

ที่ 2,9

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

กอสรางรางระบาย

น้ําสําเร็จรูปตัวยู 

พรอมฝาปด ขนาด

ราง 0.40 X1.000

 ม. ความยาวรวมไม

นอยกวา 174.00 

 ม.

187,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

27 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนน

พรหมพิมลนุสร บาน

โนนสะอาด หมูที่ 

2,9  ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล.พรอมขยายผิว

จราจร ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ความยาวรวมไม

นอยกวา 676.00 

เมตร

2,500,000    ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

28 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ซอยพูน

สวัสดิ์ บานทุงพัฒนา

 หมูที่ 12  ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40x

 1.00 เมตร ความ

ยาวรวมไมนอยกวา 

400.00 เมตร

1,200,000    ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

29 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ซอยวัด

ทิพยวนาราม บาน

ทุงพัฒนา หมูที่ 12 

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ความยาวรวมไม

นอยกวา 300.00 

เมตร

321,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

30 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนทุง

พัฒนา-บานโพธิ์ 

บานทุงพัฒนา หมูที่

 12  ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ความยาวรวมไม

นอยกวา 600.00 

เมตร

642,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

31 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ซอยฟารม

เดนชัย  บานทุง

พัฒนา หมูที่ 12  

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ความยาวรวมไม

นอยกวา 100.00 

เมตร

107,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

32 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล.

ขยายผิวจราจร ถนน

 พิทักษ

ประชาราษฎร  บาน

ทุงฝน  หมูที่  11  

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. พรอมขยายผิว

จราจรขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ความยาวรวมไม

นอยกวา 400.00 

เมตร

460,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

33 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนน

สุขาภิบาล บานทุง

ฝน หมูที่  11 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ยาวรวมไมนอยกวา 

1,000.00 เมตร

1,070,000    ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

34 โครงการกอสรางรั้ว

สํานักงานเทศบาล

ตําบลทุงฝน

เพื่อใหเทศบาลมี

รั้วสํานักงาน

โดยรอบ

กอสรางรั้วรอบ

สํานักงานเทศบาล

ตําบลทุงฝน

500,000       ความยาว

ของรั้ว

สํานักงาน

สํานักงาน

เทศบาลฯ มี

รั้วรอบขอบ

ชิดแสดงจุด

ที่ตั้ง

สํานักงานที่

ชัดเจน

กองชาง

35 โครงการกอสราง

ปายประชาสัมพันธ

เพื่อเพิ่มชอง

ทางการ

ประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร

ตางๆของเทศบาล

กอสรางปาย

ประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร

เทศบาล ขนาด 

7.32x6.22 ม.

80,000         จํานวน

ปาย

ประชาสัม

พันธ

ประชาชน

รับทราบถึง

ผลการ

ดําเนินงาน

ตางๆของ

เทศบาล

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

36 โครงการกอสรางซุม

เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเปนการ

เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว

เนื่องในวโรกาส

ตางๆ

กอสรางซุมเฉลิมพระ

เกียรติภายในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

ขนาดกวาง 17 เมตร

1,500,000    จํานวนซุม

เฉลิมพระ

เกียรติ

เทศบาล

ตําบลทุงฝนมี

สัญลักษณที่

แสดงออกถึง

ความ

จงรักภักดีตอ

สถาบัน

กองชาง

37 โครงการกอสราง

ปรับปรุงซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน

 หมู 2 หมู 9 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหา

การขาดแคลน

น้ําประปาเพื่อ

อุปโภค-บริโภค

กอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซม ระบบ

ประปาหมูบาน หมู 

2 หมู 9

1,000,000    จํานวน

ประชา

ขนชนที่

ไดรับ

ประโยชน

ประชาชนมี

น้ําประปาใช

อยางทั่วถึง

กองชาง

38 โครงการกอสราง

และปรับปรุงสนาม

กีฬาอเนกประสงค 

พรอมปายโครงการ 

หมูที่  1 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อปรับปรุง

สนามกีฬาให

ประชาชนได

ออกกําลังกาย

กอสราง ปรับปรุง  

สนามกีฬา

เอนกประสงค ขนาด

กวาง  90  เมตร 

ยาว  168  เมตร

2,310,000    ความยาว

ปริมาณ

งาน

ประชาชนใน

เขตเทศบาล

ตําบลทุงฝนมี

สถานที่ออก

กําลังกาย

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

39 โครงการซอมบํารุง/

ซอมแซมถนนลูกรัง

ทุกหมูบานในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

เพื่อซอมแซม

ถนนลูกรังที่

ชํารุดใหอยูใน

สภาพที่ใชงานได

ซอมแซมถนนลูกรัง

ในหมูบานที่มีการ

ชํารุดทุกเสนทาง

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

ปริมาณ

งาน

ถนนลูกรังใน

เขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน

ไดรับการ

ซอมแซม

กองชาง

40 โครงการจางเหมา

ขุดถมดินตก

แตงหนาฝาย ซอม

พื้นที่ผนังดิน ตลิ่ง

รอบหนา-หลังฝาย

น้ําลนตามแนวลําหวย

เพื่อรักษาสภาพ

ฝายน้ําลนไมให

พังทลาย และ

ซอมบํารุงผนัง

ดินรอบฝาย

ตลอดตามแนว

ลําหวยสงคราม

ขุดถมดินตก

แตงหนาฝาย ซอม

พื้นที่ผนังดิน ตลิ่ง

รอบหนา-หลังฝาย

น้ําลนตามแนวลํา

หวยตามแนวลําหวย

 หมู 4 บานกอ

สําราญ ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

200,000       ปริมาณ

ดินขุด

ฝายน้ําลนใน

ลําหวย

สงครามไดรับ

การซอมบํารุง

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

41 โครงการขยายเขต

ระบบจําหนายไฟฟา

แรงต่ําไฟฟา

สาธารณะและ

โครงการระบบ

ประปาหมูบาน

เพื่อขยายพื้นที่

การใชไฟฟา

ภายในเขต

เทศบาลให

กระจายทั่วถึง

ทุกชุมชน,การ

ไดรับน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ตลอดป

อุดหนุนการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค

 ในการขยายเขต

ไฟฟาและหรือ

ติดตั้งสายดับ

ระบบน้ําประปา 

หมอ มิเตอร 

ไฟฟา อื่นๆ ใน

เขตพื้นที่เทศบาล

ตําบลทุงฝน

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

ครัวเรือน

ที่ไดรับ

ประโยชน

ทุกครัวเรือน

พื้นที่การใช

ไฟฟาภายใน

เขตเทศบาล

ใหกระจาย

ทั่วถึงทุก

ชุมชน,การ

ไดรับน้ํา

อุปโภค-

บริโภคตลอดป

กองชาง/

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

42  โครงการกอสรางฝา

เหล็กครอบราง

ระบายน้ําและฝา 

คสล. บริเวณตลาด

สด เทศบาลตําบล

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

1) เพื่อแกไข

ปญหาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนในการ

ใชทางเทา

สาธารณะ

บริเวณตลาดสด

เทศบาล    2)  

เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหตุในแขต

เทศบาล

กอสรางฝาเหล็ก

ครอบรางระบาย

น้ําและฝา คสล.

80,200         -               -              -               -                ฝาครอบ

ราง

ระบาย

น้ําที่

กอสราง

ประชาชนใน

เขตเทศบาลมี

ความ

ปลอดภัยใน

การใชทาง

เทาสารธารณะ

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

43 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

กลางสวนสาธารณะ

หนองแลง

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 12..00  ยาว 1 

กิโลเมตร ใหลทาง

ลูกรังขางละ 0-0.5 

เมตร

-               -               -              -               6,620,000    ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

44 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

แสนภักดี (ชวงที่ 1

 ,2) 1 บานทุงฝน 

หมูที่ 1 ต. ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 4.00 และ 5.5  ม.

 ยาว 330.00 เมตร

817,000       -               -              -               -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

45  โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอยรวม

ใจพัฒนา 1 บานทุง

ฝน หมูที่ 8 ต. ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 3.00 ม. ยาว 

648.00 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 0 -

 0.50 เมตร

-               -               1,114,000    -               -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

46 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) และขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ซอยสุขาภิบาล 3 

บานทุงฝน หมู 11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

เมตร พรอมบอพัก 

(ฝาเหล็ก) + ขยาย

ผิวจราจรคอนกรีต  

กวางเฉลี่ย 1.00 ม.

 หรือใหไดความยาว

ยาวรวมไมนอยกวา 

229.00  เมตร 

พื้นที่ขยายผิวไมนอย

กวา 213.64 ตร.ม.

423,000       - - - -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

47 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนทุง

ฝนสามัคคี บานทุง

ฝน หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

4.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

5.00 ม.

12,000         - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

48 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

รอบสวนสาธารณะ

หนองแลง (จุดที่ 1) 

บานทุงฝน หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

3.00 ม.

3,500           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

49 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

รอบสวนสาธารณะ

หนองแลง (จุดที่ 2) 

บานทุงฝน หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

3.00 ม.

3,500           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

50 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

รอบสวนสาธารณะ

หนองแลง (จุดที่ 3) 

บานทุงฝน หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

3.00 ม.

3,500           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

51 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

รอบสวนสาธารณะ

หนองแลง (จุดที่ 4) 

บานทุงฝน หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

3.00 ม.

4,100           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

52 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

รอบสวนสาธารณะ

หนองแลง (จุดที่ 5) 

บานทุงฝน หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

3.00 ม.

5,200           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

53 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนวุฒิ

เดช (จุดที่ 1)   บาน

โนนสะอาด หมู 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

5.00 ม.

8,900           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

54 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนวุฒิ

เดช (จุดที่ 2)  บาน

โนนสะอาด หมู 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

5.00 ม

8,900           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

55 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนศรี

ฤทธิ์วงศ (จุดที่ 1) 

บานโนนสะอาด หมู

 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

1.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

1.90 ม.

1,200           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

56 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนศรี

ฤทธิ์วงศ (จุดที่ 2) 

บานโนนสะอาด หมู

 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.50 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

4.00 ม.

8,200           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

57 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

สุขาภิบาล (จุดที่ 1)

 บานทุงฝน หมู 8 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

5.00 ม.

6,100           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

58 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

สุขาภิบาล (จุดที่ 2)

บานทุงฝน หมู 8 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

5.00 ม.

6,100           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

59 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนโนน

สะอาด-อีสานเขียว  

   บานโนนสะอาด 

หมู 9 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

6.00 ม.

10,700         - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

60 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนทุง

ฝน-โนนสะอาด (จุด

ที่ 1) บานโนน

สะอาด หมู 9 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

6.00 ม.

10,800         - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

61 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนทุง

ฝน-โนนสะอาด (จุด

ที่ 2)  บานโนน

สะอาด หมู 9 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

6.00 ม.

10,800         - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

62 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

สันติภาพ (จุดที่ 1) 

บานโนนสะอาด หมู

 9  ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

4.00 ม

4,700           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

63 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนน

สันติภาพ (จุดที่ 2) 

บานโนนสะอาด หมู

 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

4.00 ม

4,700           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

64 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ถนนนนท

เจดีย บานทุงฝน หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

5.00 ม.

6,100           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

65 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอยพิ

ทักประชาราษ บาน

ทุงฝน หมู 11 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

2.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

4.00 ม.

4,700           - - - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

66 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพัก ฝา 

(คสล.) ถนนธาตุ

นอย-หนองผือ บ.

ธาตุนอย หมู 3 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําพรอม

บอพักใหได

มาตรฐาน 

แกปญหาน้ํา

ทวมขังตามถนน

ที่ใชสัญจรไปมา

ของประชาชน

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

ม. พรอมบอพัก (ฝา

 คสล.) ใหไดความ

ยาวรวมไมนอยกวา 

120.00 ม.

145,000       - - - -                1.ความ

ยาวราง

ระบายน้ํา

 2.รอย

ละ

ครัวเรือน

ที่ไมมี

ปญหาน้ํา

ทวมขัง

1. ลดปญญ

หาน้ําเนาเสีย

 มลภาวะทาง

กลิ่น

2. ลดปญหา

น้ําทวมขัง

บานเรือน

และกัดเซาะ

หนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

67 กอสรางถนน คสล. 

ถนนโพธิ์ศรีสุขสบาย

 บานทุงฝน หมูที่ 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. 

ถนนโพธิ์ศรีสุขสบาย

 บานทุงฝน หมูที่ 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี ผิวจราจร

กวาง 1.00 - 3.80 

 ม. หนา 0.15 ม. 

ระยะทางรวม 143

 ม. ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0-0.50 ม.

-               235,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

68 กอสรางถนน คสล. 

ซอยแสงทอง 1 

บานทุงพัฒนา หมูที่

 12 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. 

ซอยแสงทอง บาน

ทุงพัฒนา หมูที่ 12 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี ผิวจราจร

กวางเฉลี่ย 3.00 ม.

 หนา 0.15 ม. 

ระยะทางรวม 111

 ม. ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0-0.50 ม.

-               191,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

69 กอสรางถนน คสล. 

ซอยพูลสวัสดิ์ 1 

บานทุงพัฒนา หมูที่

 12 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. 

ซอยพูลสวัสดิ์ 1 

บานทุงพัฒนา หมูที่

 12 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ระยะทางรวม 

94 ม. ไหลทาง

ลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

-               162,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

70 กอสรางถนน คสล. 

ซอยวิฆเนศร บาน

ทุงฝน หมูที่ 11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. 

ซอยวิฆเนศร บาน

ทุงฝน หมูที่ 11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี ผิวจราจร

กวางเฉลี่ย 3.00 ม.

 หนา 0.15 ม. 

ระยะทางรวม 190

 ม. ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0-0.50 ม.

-               326,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

71 กอสราง ถนนลูกรัง 

ซอยสีเลาพัฒนา  

บานทุงฝน  หมูที่ 1 

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนนลูกรัง ให

การสัญจรไปมา

สะดวก

กอสราง ถนนลูกรัง 

ซอยสีเลาพัฒนา ผิว

จราจรเฉลี่ยกวาง 

3.00-6.00 ม. หนา

 0.15 เมตร 

ระยะทางรวม ไม

นอยกวา 1,390.00

 ม. บานทุงฝน  หมูที่

 1  ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

200,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

72 กอสราง ถนน ค.ส.ล.

 ซอยทางลัดบาน

โนนสะอาด-บาน

ธาตุนอย บานโนน

สะอาด หมูที่ 2 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

116.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

200,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

73 กอสราง ถนน ค.ส.ล.

 ซอยบานโนน

สะอาด-บานธาตุนอย

 บานโนนสะอาด 

หมูที่ 2 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

81.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

185,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

74 โครงการกอสราง 

ถนน คสล. ทางเขา

วัดปาบานธาตุนอย 

 บานธาตุนอย  หมูที่

 3  ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

116.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

-               200,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

75 โครงการกอสราง 

ถนน คสล. ทางเขา

วัดปาบานธาตุนอย 

(ชวงที่ 2) บานธาตุ

นอย  หมูที่ 3  ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

285.00 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

-               500,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

76 โครงการกอสราง 

ถนน คสล. ซอยสุธ

เทวี บานกอสําราญ 

หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

115.00 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

-               200,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

77 ขยายผิว คสล. ซอย

สุขาภิบาล 8 บาน

ทุงฝน หมูที่ 8 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ขยายผิว คสล. ซอย

สุขาภิบาล 8 ผิว

จราจรกวาง 

0.70-2.70 ม. หนา

 0.10 ม. ระยะทาง

รวม 250.00 ม. 

บานทุงฝน หมูที่ 8 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

140,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

78 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอย

บานทุงฝน – บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

116.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

200,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

79 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอย

ประชารวมใจ บาน

ทุงฝน หมูที่ 11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

116.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

200,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

80 กอสรางถนน คสล. 

ซอยทางเขาวัดทิพยฯ

 (ประตู 2) บานทุง

พัฒนา หมูที่ 12 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

109.00 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

189,000       -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

81 กอสรางถนน คสล. 

ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 3

บานทุงฝน หมูที่ 11

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

46.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 0-

 0.50 ม.

76,900         -               -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

82 จางเหมาดําเนินงาน

ประตูรั้วโรงเรียน

อนุบาลเทศบาล

ตําบลทุงฝน หมูที่ 

11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ประตูรั้ว

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล

ทุงฝน ใหได

มาตรฐาน

ดําเนินงานสราง

ประตูรั้วสแตนเลส  

ขนาด 1.80x4.90 

เมตรโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล

85,000         -               -              -               -               ขนาดของปรโรงเรียน

อนุบาล

เทศบาล

ตําบลทุงฝนมี

ประตูรั้วที่

มั่นคง 

ปลอดภัย

กองชาง

83 จางเหมาดําเนินงาน

ฝา ค.ส.ล.ราง

ระบายน้ํา ถนนนนท

เจดีย (ชวงที1่ ทิศ

เหนือ)  หมูที่ 8  ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา ใหได

มาตรฐาน

จางเหมาดําเนินงาน

ฝา ค.ส.ล.ราง

ระบายน้ํา ขนาด 

0.50x0.50 เมตร 

ถนนนนทเจดีย (ชวง

ที่1 ทิศเหนือ)  หมูที่

 8  ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

17,800         -               -              -               -               ขนาดของ

ราง

ระบายน้ํา

ถนนมีฝาราง

ระบายน้ํา

เพื่อความ

ปลอดภัยของ

ประชาชน

กองชาง

84 โครงการปรับปรุง

ถนนทางไปแมน้ํา

สงคราม หมู 8 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว 

ลดความเสี่ยงใน

การเกิดอุบัติเหตุ

กอสรางถนนทางไป

แมน้ําสงคราม

                 -   -               -              -               500,000       ความยาว

ถนน

ประชาชน

สามารถ

สัญจรไปมา

ไดสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง/

อบจ.

อุดรธานี



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

85 โครงการขยายไฟฟา

สองสวางตามถนน/

จุดเสี่ยง/จุดอันตราย

ที่เกิดอุบัติเหตุ

บอยครั้ง

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวางตาม

ถนนชวยลด

อุบัติเหตุ/การ

กออาชญากรรม

ขยายไฟฟาสองสวาง

ตามถนน/จุดเสี่ยง/

จุดอันตรายที่เกิด

อุบัติเหตุบอยครั้ง 

ทุกหมูบาน

200,000   200,000    จํานวนจุด

ไฟฟาสอง

สวางที่

ไดรับการ

ติดตั้ง

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

86 โครงการปรับปรุง

ไฟฟาสองสวางสวน

สาธารณหนองแลง

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวางชวย

ลดอุบัติเหตุ/

การกอ

อาชญากรรม

ปรับปรุงไฟฟาสอง

สวางสวนสาธารณ

หนองแลงทุกจุด

100,000   100,000    จํานวนจุด

ไฟฟาสอง

สวางที่

ไดรับการ

ติดตั้ง

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

87 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนคุม

โพธิ์แกว บานธาตุ

นอย หมูที่ 3 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ถนนคุมโพธิ์แกว 

บานธาตุนอย หมูที่ 3

400,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

เนาเสีย 

มลภาวะทาง

กลิ่น

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

88 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนน

วิเศษสินธุ บานกอ

สําราญ หมูที่ 4 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

เมตร กวางเฉลี่ย 

2.00 ม. ระยะทาง 

165.00 ม. พรอม

บอพัก (ฝาเหล็ก) + 

ขยายผิวจราจร

คอนกรีตถนนวิเศษ

สินธุ บานกอสําราญ

 หมูที่ 4

380,000       380,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

เนาเสีย 

มลภาวะทาง

กลิ่น

กองชาง

89 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ซอยวัด

สามัคคีธรรม บาน

กอสําราญ หมูที่ 4 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ซอยวัดสามัคคีธรรม

 บานกอสําราญ หมู

ที่ 4

400,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

90 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา 

ถนนพัฒนภูมิ บาน

กอสําราญ หมูที่ 4

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ถนนพัฒนภูมิ บาน

กอสําราญ หมูที่ 4

1,600,000    1,600,000    ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

91 โครงการกอสราง

ถนนลูกรัง (ทางไป

แปลงเกษตร)บานทุง

ฝน หมูที่ 8

เพื่อใหการสัญจร

ไปมามีความ

สะดวกรวดเร็ว 

ลดความเสี่ยงใน

การเกิดอุบัติเหตุ

กอสรางถนนลูกรัง 

หนา 0.15 เมตร 

ถนนลูกรัง (ทางไป

แปลงเกษตร) บาน

ทุงฝน หมูที่ 8

10,000         10,000        ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

92 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอยฟ

ชชิ่ง (ตกปลา)  หมูที่

 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน ค.ส.ล.

 ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

 3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ซอยฟ

ชชิ่ง (ตกปลา)  หมูที่

 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

-               350,000      -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

93 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ถนนศรีฤทธิวงศ 

บานโนนสะอาด หมู

ที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. 0.40 ม. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) +ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 2.00 ม.

ระยะทาง 113.00

 ม. ถนนศรีฤทธิวงศ 

 บานโนนสะอาด 

หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

260,000       260,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

94 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนศรีฤ

ทธิวงศ (เฟส 1) บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ําตัวยู

 กวาง 0.40 ม. +

บอพัก 0.80 * 

0.80 ม. (ฝา

ตะแกรงเหล็ก) ถนน

ศรีฤทธิวงศ (เฟส 1)

 บานโนนสะอาด 

หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

300,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

95 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ถนนศรีฤ

ทธิวงศ (เฟส 2) บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ําตัวยู

 กวาง 0.40 ม. +

บอพัก 0.80 * 

0.80 ม. (ฝา

ตะแกรงเหล็ก) ถนน

ศรีฤทธิวงศ (เฟส 2)

 บานโนนสะอาด 

หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

270,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

บานเรือน

และน้ํากัด

เซาะหนาถนน

กองชาง

96 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล. ถนนศรี

ฤทธิ์วงศ บานโนน

สะอาด หมู 2 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อปรับปรุง

ถนน คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

ปรับปรุงถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 

1.00 ม. หนา 0.15

 ม.

- 3,450,000    -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

97 โครงการกอสรางลาน

เอนกประสงค คสล.

 ลานตลาดนัด

เทศบาลตําบลทุงฝน

 หมู 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางลาน

เอนกประสงค

สําหรับเปนจุด

ผอนผันให

ประชาชนมีที่

ขายสินคาโดยไม

รุกล้ําพื้นที่ทาง

เทาสาธารณะ

กอสรางลาน

เอนกประสงค คสล. 

ผิวจราจรเฉลี่ย 

5.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

ระยะทางรวม 161 

เมตร ลานตลาดนัด

เทศบาลตําบลทุงฝน 

 หมู 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

374,000       ความ

กวางและ

ความยาว

ของลาน

เอนกประส

งคที่

กอสราง

ประชาชนมีที่

ขายสินคาโดย

ไมรุกล้ําพื้นที่

ทางเทา

สาธารณะ

กองชาง

98 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล. ถนน

สุขาภิบาล หมู 11

และซอยกํานัน หมู 

1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อปรับปรุง

ถนน คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ปรับปรุงถนน คสล. 

ถนนสุขาภิบาล หมู 

11 กวาง 5.00 ม.

หนา 0.15 ม. 

ระยะทางรวม 6.00

 ม. และซอยกํานัน 

หมู 1 กวางเฉลี่ย 3 

ม. หนา 0.15 ม. 

ระยะทางรวม 

10.00 ม. ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

35,000         ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

99 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ซอยวัด

สุขสะอาด  หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 

0.40x1.00 เมตร 

ซอยวัดสุขสะอาด

หมูที่ 9

990,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง

100 โครงการกอสรางวาง

ทอระบายน้ําพรอม

บอพัก (ฝาเหล็ก) 

ซอยทางเกวียน บาน

ทุงฝน หมูที่ 8 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา

 ค.ส.ล. 0.40 ม. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยาย

ผิวจราจร

คอนกรีต กวาง

เฉลี่ย 0.80 เมตร

 ซอยทางเกวียน 

บานทุงฝน หมูที่ 

8 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

500,000      ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

101 กอสราง ถนน ค.ส.ล.

 ซอยบานโนน

สะอาด-บานธาตุนอย

 บานธาตุนอย หมูที่

 3 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ผิว

จราจรกวางเฉลี่ย 

4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

210.00 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม.

490,000       -              -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

102 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา พรอมบอ

พัก (ฝาเหล็ก) + 

ขยายผิวจราจร

คอนกรีต ถนนพิลา

พันธ, ถนนประชา

อุทิศ และถนน

สันติภาพ ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 

เมตร พรอมบพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 

เมตร ถนนพิลาพันธ

ระยะทาง 7 เมตร, 

ถนนประชาอุทิศ

ระยะทาง 4 เมตร  

และถนนสันติภาพ 

ระยะทาง 3 เมตร 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

19,000         ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

103 โครงการกอสราง

ปายถนนเฉลิมพระ

เกียรติ บริเวณหนา

ซุมประตูเฉลิมพระ

เกียรติ ถ.ทุงใหญ-   

ทุงฝน ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อแสดงออก

ถึงความ

จงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

กอสรางปายถนน

เฉลิมพระเกียรติ 

บริเวณหนาซุมประตู

เฉลิมพระเกียรติ ถ.

ทุงใหญ-   ทุงฝน ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

80,000         ความยาว

ของปาย

เทศบาลมี

สัญลักษณที่

แสดงออกถึง

ความ

จงรักภักดีตอ

สถาบันพระ

มหากษัตริ

กองชาง

104 โครงการปรับปรุง

อาคาร

เอนกประสงคศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัด

โพธิ์ศรีทุง (เดิม) 

เทศบาลตําบลทุงฝน 

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อปรับปรุง

อาคาร

เอนกประสงค

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดโพธิ์ศรีทุง 

(เดิม) ใหเปน

พื้นที่ประกอบ

ธุรกิจ

ปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดโพธิ์ศรีทุง 

(เดิม) เทศบาล

ตําบลทุงฝน  ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

374,000       อาคารที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

เทศบาลมี

รายไดเพิ่มขึ้น

กองชาง

105 โครงการซอมแซม/

บูรณะผิวจราจรอัด

ดวยหินลูกรังพรอม

บดอัดซอยสุธเทวี  

หมู 4 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อซอมแซม

ถนนลูกรังที่

ชํารุดใหอยูใน

สภาพที่ใชงานได

ซอมแซม/บูรณะ

ผิวจราจรอัดดวย

หินลูกรังพรอม

บดอัดซอยสุธเทวี

ซอย 1 หมู 4 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

                 -   -               90,000        ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

106 โครงการกอสราง

ถนน ค.ส.ล.  ซอย

ทุงฝน-โนนสะอาด 

(ซอยบานฝรั่ง) บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ตําบลทุงฝน อําเภอ

ทุงฝน จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. 

ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

 3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 

285.50 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 

0-0.50 เมตร ซอย

ทุงฝน-โนนสะอาด 

(ซอยบานฝรั่ง) บาน

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               499,000      -               -               ระยะทาง

ถนนที่

กอสราง

การเดินทาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

107 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําตัวยู ความ

กวาง 0.40 เมตร +

 บอพัก 0.80*0.80

 เมตร (ฝาตะแกรง

เหล็ก) ความยาวรวม

 83 เมตร ถนนศรีฤ

ทธิวงศ (เฟส3) บ.

โนนสะอาด หมูที่ 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําตัวยู 

ใหไดมาตรฐาน

กอสรางรางระบาย

น้ําตัวยู ความกวาง 

0.40 เมตร + บอ

พัก 0.80*0.80 

เมตร (ฝาตะแกรง

เหล็ก) ความยาวรวม

 83 เมตร ถนนศรีฤ

ทธิวงศ (เฟส3) บ.

โนนสะอาด หมูที่ 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               293,000      -               -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

108 โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 2.00 

เมตร ระยะทาง 

114 เมตร ถนน

พิทักษประชาราษฎร

 บ.ทุงฝน หมูที่ 11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

กอสรางวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

0.40 เมตร พรอม

บอพัก (ฝาเหล็ก) + 

ขยายผิวจราจร

คอนกรีต กวางเฉลี่ย

 2.00 เมตร 

ระยะทาง 114 

เมตร ถนนพิทักษ

ประชาราษฎร บ.ทุง

ฝน หมูที่ 11 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               280,000      -               -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

109 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) กวาง

 6 เมตร ยาว 

148.5 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหล

ทางหินคลุกเดิม 2 

ขาง ขางละ 0 – 0.5

 เมตร ถนนบานทุง

ฝน หมูที่ 1-บาน

โนนสะอาดหมู 9 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวาง 6 

เมตร ยาว 148.5 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางหิน

คลุกเดิม 2 ขาง ขาง

ละ 0 – 0.5 เมตร 

ถนนบานทุงฝน หมูที่

 1-บานโนนสะอาด

หมู 9 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

-               499,000      -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

110 โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว 

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 

เมตร ระยะทาง 

114 เมตร ถนน

สุขาภิบาล บ.ทุงฝน 

หมูที่ 11 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

กอสรางวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

0.40 เมตร พรอม

บอพัก (ฝาเหล็ก) + 

ขยายผิว จราจร

คอนกรีต กวางเฉลี่ย

 1.00 เมตร 

ระยะทาง 114 

เมตร ถนนสุขาภิบาล

 บ.ทุงฝน หมูที่ 11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               210,000      -               -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง

111 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย

ทางลัดบานโนน

สะอาด-บานธาตุนอย

 (ชวงที่ 2) หมู 2 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) ซอยทางลัด

บานโนนสะอาด-

บานธาตุนอย (ชวงที่

 2) หมู 2 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

 3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทางรวม 116 

เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0-0.50 เมตร

-               191,000      -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

112 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ถนน

บานทุงฝน หมูที่ 1- 

บานโนนสะอาดหมู 

9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวาง 6 

เมตร ยาว 147.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางหิน

คลุกเดิม 2 ขาง ขาง

ละ 0 – 0.5 เมตร 

ถนนบานทุงฝน  หมู

ที่ 1- บานโนน

สะอาดหมู 9 (ชวงที่

 2)  ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

-               493,000      -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

113 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ถนน

บานทุงฝน หมูที่ 1- 

บานโนนสะอาดหมู 

9 (ชวงที่ 2) ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวาง 6 

เมตร ยาว 147.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางหิน

คลุกเดิม 2 ขาง ขาง

ละ 0 – 0.5 เมตร 

ถนนบานทุงฝน  หมู

ที่ 1- บานโนน

สะอาดหมู 9 (ชวงที่

 2)  ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

-               493,000      -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

114 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย

พิทักษประชาราษฎร

 1 (ชวงที่ 2) หมูที่ 

11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวาง 3 

เมตร ยาว 147.50 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรัง 

2 ขาง ขางละ 0 – 

0.5 เมตร ซอย

พิทักษประชาราษฎร

 1 (ชวงที่ 2) หมูที่ 

11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

-               252,000      -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

115 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย

วิฆเนศร 3 หมูที่ 11

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวาง 2.50

 เมตร ยาว 64 เมตร

 หนา 0.15 เมตร 

ไหลทางลูกรัง 2 ขาง

 ขางละ 0 – 0.5 

เมตร ซอยวิฆเนศร 3

  หมูที่ 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

-               90,000        -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

116 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา พรอมบอ

พัก) (ฝาเหล็ก) + 

ขยายผิวจราจร

คอนกรีต ถนนเวียง

สะอาด (ดานทิศ

ตะวันออก) บานโนน

สะอาด หมูที่ 2 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อวางทอ

ระบายน้ํา ใหได

มาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา 

พรอมบอพัก) (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต ถนน

เวียงสะอาด (ดาน

ทิศตะวันออก) บาน

โนนสะอาด หมูที่ 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               148,000      -               -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

กองชาง

117 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ถนน

ทุงฝน-โนนสะอาด

และโนนสะอาด-

โพนสูง ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล. ใหได

มาตรฐาน

ปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวาง 3-6 

เมตร ระยะทางรวม

 58 เมตร หนา 

0.15 เมตร ถนนทุง

ฝน-โนนสะอาดและ

โนนสะอาด-โพนสูง 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               110,000      -               -               ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

118 โครงการเสริมผิว

ลาดยางแอสฟลติ

กคอนกรีต ถนนทุง

ฝนสามัคคี ชวงที่ 

1+2  ม.1,8,11

เพื่อเสริมผิว

จราจรถนนทุง

ฝนสามัคคีให

สามารถสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกยิ่งขึ้น

เสริมผิวลาดยางแอส

ฟลติกคอนกรีต 

ถนนทุงฝนสามัคคี 

ชวงที่ 1+2  ม.

1,8,11 กวาง 7-9 

เมตร ระยะทาง 

0.489 กม. หนา 

0.04 ม.

930,000.00  ความยาว

ถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

119  โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ํา 

ซอยรวมใจพัฒนา  

บานทุงฝน หมูที่ 8 

ต. ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ําใหได

มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การระบายน้ํา

บนถนนไดดี

วางทอระบายน้ํา 

ซอยรวมใจพัฒนา  

บานทุงฝน หมูที่ 8 

ต. ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

350,000       ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

กองชาง

120  โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย

พิทักษประชาราษฎร

 4 บานทุงฝน หมูที่

 11 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 4 

บานทุงฝน หมูที่ 11

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี กวาง 

3.00 เมตร ยาว 

298.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร

499,000       ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

121 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยสี

เลาพัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 1+2) 

บานทุงฝน หมูที่ 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุงสวาง 

(ชวงที่ 1+2) บาน

ทุงฝน หมูที่ 1 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 

3.00-4.00 เมตร 

ยาวรวม 255.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรัง

กวาง 0.00-0.50 

เมตร

495,000       ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

122 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต ซอย

วัดทิพยวนาราม บ.

ทุงพัฒนา หมูที่ 12 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 

เมตร ความยาวไม

นอยกวา 159.00 

เมตร และพื้นที่

ขยายผิว ค.ส.ล. ไม

นอยกวา 148.76 

ตารางเมตร ซอยวัด

ทิพยวนาราม บ.ทุง

พัฒนา หมูที่ 12 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               290,000.00  -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

123 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ถนนชัยพฤกษ บ.

โนนสะอาด หมูที่ 9 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.00 

เมตร ความยาวไม

นอยกวา 136.00 

เมตร 

 และพื้นที่ขยายผิว 

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 

125.76 ตาราง

เมตร ถนนชัยพฤกษ

 บ.โนนสะอาด หมูที่

 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

-               260,000.00  -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

124  

โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ถนนปญจะมาศ บ.

กอสําราญ หมูที่ 4 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.50 

เมตร ความยาวไม

นอยกวา 134.00 

เมตร และพื้นที่

ขยายผิว ค.ส.ล. ไม

นอยกวา 192.04 

ตารางเมตร 

ถนนปญจะมาศ บ.

กอสําราญ หมูที่ 4 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               275,000.00  -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

125 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ถนนสุขสะอาด บ.

โนนสะอาด หมู 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 

1.50-2.00 เมตร 

ความยาวไมนอยกวา

 190.00 เมตร 

และพื้นที่ขยายผิว 

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 

321.82 ตาราง

เมตร ถนนสุขสะอาด

 บ.โนนสะอาด หมูที่

 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

-               395,000.00  -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

126 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ซอยสุขาภิบาล 1 บ.

ทุงฝน หมูที่ 11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 0.70 

เมตร ความยาวไม

นอยกวา 174.00 

เมตร และพื้นที่

ขยายผิว ค.ส.ล. ไม

นอยกวา 100.42 

ตารางเมตร ซอย

สุขาภิบาล 1 บ.ทุง

ฝน หมูที่ 11 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               282,000.00  -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

127 โครงการวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

ถนนสุขาภิบาล บ.

ทุงฝน หมูที่ 8 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

ใหไดมาตรฐาน

วางทอระบายน้ํา ค.

ส.ล. 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก (ฝา

เหล็ก) + ขยายผิว

จราจรคอนกรีต 

กวางเฉลี่ย 1.50 

เมตร ความยาวไม

นอยกวา 242.00 

เมตร และพื้นที่

ขยายผิว ค.ส.ล. ไม

นอยกวา 345.00 

ตารางเมตร ถนน

สุขาภิบาล บ.ทุงฝน 

หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

-               495,000.00  -               ความยาว

ราง

ระบายน้ํา

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง

128 โครงการกอสราง/

ปรับปรุงถนนทุงฝน

สามัคคี ม.8-ม.11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง/

ปรับปรุงถนน

ถนนทุงฝน

สามัคคี ม.8-ม.

11 ใหได

มาตรฐาน

กอสราง/ปรับปรุง

ถนนถนนทุงฝน

สามัคคี ม.8-ม.11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

500,000.00  ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

129  โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอยรวม

ใจพัฒนา 2 บานทุง

ฝน หมูที่ 8 ต. ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน

 คสล.ใหได

มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกดี

 กอสรางถนน คสล.

 หนา 0.15 ม. กวาง

 3.00 ม. ยาว 

60.00 เมตร ไหล

ทางลูกรังขางละ 0 -

 0.50 เมตร

-               -               110,000       -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

     3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          3.2 แผนงานการเกษตร

2561 

(บาท)

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

1 โครงการ

กอสรางรองน้ํา

จากหนองแลงสู

ที่นาและแปลง

เกษตร

เพื่อใหเกษตรกรมี

น้ําสําหรับทํา

การเกษตรอยาง

เพียงพอในฤดูแลง

และในยามที่ฝนทิ้ง

ชวง

กอสรางรอง

น้ําจากหนอง

แลงสูแปลง

เกษตร

5,000,000  ความยาว

ของรองน้ํา

เกษตรกรมีน้ํา

สําหรับทํา

เกษตรกรรมใน

ฤดูแลงและใน

ยามที่ฝนทิ้งชวง

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

2 โครงการขุดลอก

หวยเลิงบอหมู 

(ชวงที่ 1) หมู 3

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหวย

เลิงบอความลึก

เฉลี่ย 2.50 ม.

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)



2561 

(บาท)

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

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

3 โครงการขุดลอก

ลําหวยลึก

ตอนลาง (ชวงที่

 1) หมู 3 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

ลึกตอนลาง 

(ชวงที่ 1) 

ความลึกเฉลี่ย

 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

4 โครงการขุดลอก

ลําหวยรอบเกาะ

แกว หมู 3 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

รอบเกาะแกว 

ความลึกเฉลี่ย

 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

5 โครงการขุดลอก

ลําหวยลึก

ตอนบน หมู 3 

บานธาตุนอย ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

ลึกตอนบน หมู

 3 บานธาตุ

นอยลึกความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ



2561 

(บาท)

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

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

6 โครงการขุดลอก

ลําหวยลึก หมู 2

 บานโนนสะอาด

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

ลึก หมู 2 บาน

โนนสะอาด 

ความลึกเฉลี่ย

 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

7 โครงการขุดลอก

ลําหวยโคนตอน

บน หมู 11 

บานทุงฝน  ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

โคนตอนบน 

หมู 11 ความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

8 โครงการขุดลอก

ลําหวยโคนตอน

กลาง หมู 11 

บานทุงฝน ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

โคนตอนกลาง

 หมู 11 

ความลึกเฉลี่ย

 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

9 โครงการขุดลอก

ลําหวยโคนตอน

ลาง หมู 11 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

โคนตอนลาง 

หมู 11 ความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ



2561 

(บาท)

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

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

10 โครงการขุดลอก

ลําหวยโคน หมู 

8 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

โคนหมู 8

ความลึกเฉลี่ย

 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

11 โครงการขุดลอก

หวยวังหมื่น 

ตอนบน หมู 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

วังหมื่นตอนบน

 หมู 1  ความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

12 โครงการขุดลอก

หวยวังหมื่น

ตอนลาง หมู 1 

บานทุงฝน ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกลําหวย

วังหมื่น

ตอนลาง หมู 1

  ความลึก

เฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

13 โครงการขุดลอก

รอบหนองแลง 

หมู 1 บานทุงฝน

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกรอบ

หนองแลง หมู

 1 ความลึก

เฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ



2561 

(บาท)

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

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

14 โครงการขุดลอก

รอบหนองแลง 

(วัดสุสานฯ) หมู

 1 บานทุงฝน 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกรอบ

หนองแลง (วัด

สุสานฯ) หมู 1

 ความลึกเฉลี่ย

 2.5 เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

15 โครงการขุดลอก

รอบหนองแลง  

หมู 4 บานกอ

สําราญ ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกรอบ

หนองแลง  หมู

 4 บานกอ

สําราญ ความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

16 โครงการขุดลอก

รอบหนองแลง  

หมู 9 บานโนน

สะอาด ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกรอบ

หนองแลง  หมู

 9 บานโนน

สะอาด ความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ



2561 

(บาท)

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

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

17 โครงการขุดลอก

รอบหนองแลง  

หมู 2 บานโนน

สะอาด ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกรอบ

หนองแลง  หมู

 2 บานโนน

สะอาด ความ

ลึกเฉลี่ย 2.5 

เมตร

499,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

18 โครงการขุดลอก

หนองแลง

สาธารณประโยช

นดานทิศเหนือ 

บ.ทุงฝน  ม.1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร

ขุดลอกหนอง

แลง

สาธารณประโย

ชนดานทิศ

เหนือ บ.ทุงฝน

 กวาง 195 

เมตร ยาว 

350 เมตร 

หรือปริมาตร

ดินขุดไมนอย

กวา 

170,625 

ลบ.ม.  ม.1 

ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

7,500,000  ปริมาณ

ดินขุด

มีพื้นที่กักเก็บน้ํา

สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองชาง/

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

          4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการจัดงาน

ประเพณีลอย

ประทีปบูชา

นมัสการองค

ปฏิมาหลวงพอ

ทองคําสืบสาน

วัฒนธรรมทุงฝน

เพื่ออนุรักษ

และสืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณีของ

ชาติและของ

ทองถิ่นใหคง

อยูสืบไป

จัดงานประเพณี

ลอยกระทง การ

แขงขันแขงเรือพาย

 การจัดทํากระทง

ของชุมชน การ

ประกวดกระทง 

การประกวดนาง

นพมาศของแตละ

ชุมชน กิจกรรมอื่นๆ

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

ผูเขารวม

โครงการ

ประเพณีอันดี

งามของไทย

ไดรับการสืบ

สานและปฏิบัติ

ตอไปยังรุน

ลูกหลาน

กอง

การศึกษาฯ

เทศบาล

ตําบลทุง

ฝน/อบจ.

อุดรธานี

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและ

ศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

     4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

          4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 

(บาท)

2565 (บาท)

1 โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนถนน

ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบลทุง

ฝน เพื่อเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องใน

พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินท

รมหาวชิราลง

กรณ พระวชิร

เกลาเจาอยูหัว 

เปน

พระมหากษัตริย 

รัชกาลที่ 10

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนถนนภายใน

เขตพื้นที่เทศบาล

ตําบลทุงฝน และ

เพื่อเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องใน

พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินท

รมหาวชิราลง

กรณ พระวชิร

เกลาเจาอยูหัว 

เปน

พระมหากษัตริย 

รัชกาลที่ 10

ปรับปรุงภูมิทัศนถนนใน

เขตเทศบาลตําบลทุงฝน
-        -          39,000,000  -           -             ถนนที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีถนนที่มี

ภูมิทัศนสวยงาม

กองชาง/

หนวยงาน

อื่นๆ ที่

เกี่ยวของ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลตําบลทุงฝน

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณ

และศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.1 แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน

2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการติดตั้งระบบ

เฝาระวังและแจง

เตือนเหตุฉุกเฉิน

ระยะไกลอัตโนมัติ 

เพื่อดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของชุมชน

และนักทองเที่ยว

 เพื่อดูแลรักษา

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ของชุมชนและ

นักทองเที่ยวในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

มีระบบเฝา

ระวังและแจง

เตือนเหตุ

ฉุกเฉิน

ระยะไกล

อัตโนมัติ

9,400,000   จํานวนจุด

เฝาระวัง

และแจง

เตือนเหตุ

ฉุกเฉิน

ระยะไกล

อัตโนมัติ

ชีวิตและ

ทรัพยสินของ

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีความ

ปลอดภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

2 โครงการจัดตั้งศูนย

ประสานงานการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เพื่อใหเทศบาล

ตําบลทุงฝนมีศูนย

ประสานงานการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

กอสรางศูนย

ประสานงาน

การปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

5,000,000   จํานวนศุนย

ประสานงาน

การปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

เทศบาลตําบล

ทุงฝนมีศูนย

ประสานงานเพื่อ

เฝาระวัง ปองกัน

 และบรรเทาสา

ธารณภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลตําบลทุงฝน

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

     6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

          6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน

ทางเขาวัดบาน

ทาชวง เสน บาน

เชียง-ทุงฝน-

ออมกอ

เพื่อใหการ

สัญจรไปมามี

ความสะดวก

รวดเร็ว

ปรับปรุงถนน

ทางเขาวัด

บานทาชวง

500,000    500,000    ความยาว

ถนนที่

ปรับปรุง

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ไดรับความ

สะดวก

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ         

วัฒนธรรม



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

2 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนกลาง

สวนสาธารณ

หนองแลง (ชวงที่

 1) หมู 1 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนกลาง

สวนสาธารณ

หนองแลง (ชวงที่

 1) กวาง 6 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

3 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนกลาง

สวนสาธารณ

หนองแลง (ชวงที่

 2) หมู 9 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนกลาง

สวนสาธารณ

หนองแลง (ชวงที่

 2) กวาง 6 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 1 (ชวงที่ 1)

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 1 (ชวงที่ 1)

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

5 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 1 (ชวงที่ 2)

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 1 (ชวงที่ 2)

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

6 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 1)

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 1)

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

7 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 2

 ) หมู 4 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 2)

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

8 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 3)

 หมู 2 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 3)

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

9 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 4)

 หมู 9 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 4)

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 156.50 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

10 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 

1-2) หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 

1-2) หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

11 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 

1-2) หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 

1-2) หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี กวาง

 3-4 เมตร หนา

 0.15 เมตร ยาว

 266 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

12 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 3) 

หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 3) 

หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 4 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 

235.50 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

13 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยขาง

วัดทุงสวาง  หมู

 1 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยขางวัด

ทุงสวาง  หมู 1 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

14 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสุธเทวี

 (ชวงที่ 1) หมู 4

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสุธเทวี 

(ชวงที่ 1) หมู 4 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตรหนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

15 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยวัดปา

บานธาตุนอย-

บานโนนสะอาด 

(ชวงที่ 1) ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยวัดปา

บานธาตุนอย-

บานโนนสะอาด 

(ชวงที่ 1)  ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 

285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

16 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 

หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 

หมู 11 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 

285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

17 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอย

สุขาภิบาล 5 หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอย

สุขาภิบาล 5 หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

 กวาง 3 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 160 เมตร

-               - 281,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

18 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย

สาธารณประโยช

น (ขางวัดสุสาน

ไตรลักษณ) หมู 

4 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอย

สาธารณประโยชน

 (ขางวัดสุสาน

ไตรลักษณ) หมู 4

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

19 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยวัดปา

บานธาตุนอย-

บานโนนสะอาด 

(ชวงที่ 2) หมู 3

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยวัดปา

บานธาตุนอย-

บานโนนสะอาด 

(ชวงที่ 2) หมู 3 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

20 โครงการ

กอสราง

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยทาง

ลัดโนนสะอาด-

ธาตุนอย หมู 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยทางลัด

โนนสะอาด-ธาตุ

นอย หมู 2 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 226 

เมตร

-               - 396,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

21 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนบูรพา

 ซอย 1 หมู 2 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนบูรพา 

ซอย 1 หมู 2 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 35 เมตร

-               - 63,000         - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

22 โครงการ

กอสราง

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยขาง

โรงเรียนธาตุ

นอยกอสําราญ  

หมู 3 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยขาง

โรงเรียนธาตุนอย

กอสําราญ  หมู 3

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

23 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยสุธเทวี

 (ชวงที่ 2)  หมู 

4 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสุธเทวี 

(ชวงที่ 2)  หมู 4

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

24 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสุธเทวี

 ซอย 1  หมู 4 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสุธเทวี

 ซอย 1  หมู 4 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 200 เมตร

-               - 350,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

25 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยศาลา

ไทย-สีเลาพัฒนา

  หมู 8 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยศาลา

ไทย-สีเลาพัฒนา 

 หมู 8 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 225 

เมตร

-               - 394,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

26 โครงการ

กอสราง

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยโนน

สะอาด-โพนสูง 

1 หมู 9 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยโนน

สะอาด-โพนสูง 1

 หมู 9 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 105 

เมตร

-               - 185,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

27 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยโนน

สะอาด-โพนสูง 

2 หมู 9 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยโนน

สะอาด-โพนสูง 2

 หมู 9 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 80 

เมตร

-               - 142,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

28 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยหนอง

แลง 1 หมู 9 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยหนอง

แลง 1 หมู 9 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

29 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยทุงฝน-

โนนสะอาด 1 

หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยทุงฝน-

โนนสะอาด 1 หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

 กวาง 3 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 285.5 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

30 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยเรือน

แพ (ชวงที่ 2) 

หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยเรือน

แพ (ชวงที่ 2) หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

 กวาง 3 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 140 เมตร

-               - 246,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

31 โครงการ

กอสราง

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยบาน

ฝาง (ชวงที่ 2) 

หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยบาน

ฝาง (ชวงที่ 2) 

หมู 11 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 

285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

32 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยโนน

สะอาด-อีสาน

เขียว หมู 2 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยโนน

สะอาด-อีสาน

เขียว หมู 2 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 4 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 217 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

33 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยไปวัด

ปาดอนมวย หมู

 2 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยไปวัด

ปาดอนมวย หมู 

2 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี 

กวาง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 217 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

34 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยรวม

ใจพัฒนา หมู 8 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยรวมใจ

พัฒนา หมู 8 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี กวาง

 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว

 217 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

35 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 5)

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนหนอง

แลง 2 (ชวงที่ 5)

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 4 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 217 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

36 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 2

 หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 2

 หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตรหนา 0.15 

เมตร ยาว 

285.5 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

37 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 1

 หมู 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 1

หมู 11 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี กวาง 3 

เมตรหนา 0.15 

เมตร ยาว 272 

เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

38 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 

(ตอนปลาย) หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 

(ตอนปลาย) หมู 

11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

 กวาง 3 เมตร

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 285 เมตร

-               - 499,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

39 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 4

 (ตอนตน) หมู 

11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 4(

ตอนตน) หมู 11

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตรหนา 

0.15 เมตร ยาว

 167 เมตร

-               - 293,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

40 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย

พิทักษ

ประชาราษฎร 4

 (ตอนปลาย) หมู

 11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 

(ตอนปลาย) หมู 

11 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

 กวาง 3 เมตร

หนา 0.15 เมตร

 ยาว 167 เมตร

-               - 293,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

41 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยวัดทุง

สวาง-หวย

สงคราม 

(ตอนตน) หมู 1

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยพิทักษ

ประชาราษฎร 4 

(ตอนตน) หมู 11

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตรหนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5เมตร

-               - 247,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

42 โครงการ

กอสราง/

ปรับปรุงถนน 

คสล. ซอยวัดทุง

สวาง-หวย

สงคราม (ตอน

ปลาย) หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยวัดทุง

สวาง-หวย

สงคราม (ตอน

ปลาย) หมู 11 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง

 3 เมตรหนา 

0.15 เมตร ยาว

 285.5เมตร

-               - 247,000       - -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

43 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล.ถนนหนอง

แลง 1 บ.ทุงฝน

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล.ถนนหนอง

แลง 1 กวาง 5 

ม. ยาว 825 ม. 

หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่

จราจรคอนกรีต

รวมไมนอยกวา 

4,125 ตร.ม. บ.

ทุงฝน หมู 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

-               - 2,190,000    -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

44 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล.ถนนหนอง

แลง 2 บ.ทุงฝน

 หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล.ถนนหนอง

แลง 2 กวาง 4 

ม. ยาว 810 ม. 

หนา 0.15 ม. 

หรืมีพื้นที่จราจร

คอนกรีตรวมไม

นอยกวา 3,240

 ตร.ม. บ.ทุงฝน 

หมู 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

-               - 1,724,000    -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โ

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

45 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง บ.ทุงฝน ม.

 1 ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ซอยสีเลา

พัฒนา-วัดทุง

สวาง จํานวน 3 

ชวง ยาว 1,367

 ม. หนา 0.15 

ม. พรอมไหลทาง

ลูกรัง หรือมี 

พื้นที่ผิวจราจร

คอนกรีตรวมไม

นอยกวา 4,946

 ตร.ม.  ม. 1 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

-               - 2,850,000    -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

46 โครงการ

กอสรางถนน 

คสล. ถนนกลาง

สวนสาธารณ

หนองแลง หมู 1

 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสราง

ถนน คสล.ให

ไดมาตรฐาน 

ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกดี

กอสรางถนน 

คสล. ถนนกลาง

สวนสาธารณ

หนองแลง หมู 1

 กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,020 ม. 

หนา 0.15 ม. 

หรือมี พื้นที่ผิว

จราจรคอนกรีต

รวมไมนอยกวา 

6,120 ตร.ม.  ม.

 1 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

-               - 3,238,000    -               ความ

กวางและ

ความยาว

ของถนน

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง/

หนวยงานที่

เกี่ยวของ



2561 

(บาท)

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

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

โทรโขงอัดเสียงได เสียง

ไซเรน พรอมไมโครโฟน

 อื่นๆ จํานวน 2 เครื่อง

6,200 สํานักปลัด

2 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง สายยางสังเคราะห

ติดตั้งเชื่อมโยง

รถดับเพลิง

   52,800 สํานักปลัด

3 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อพัดลม

อุตสาหกรรมแบบ

แขวนผนัง/ติดผนัง 

ขนาดใบพัด 30 นิ้ว 

จํานวน 10 ตัว/ชุด

36,500 สํานักปลัด

4 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลม

อุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น

 ขนาดใบพัด 30 นิ้ว 

จํานวน 4 ตัว/ชุด

15,960 สํานักปลัด

เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

                                                                                     บัญชีครุภัณฑ                                                                            แบบ ผ.03

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561 

(บาท)

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

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตูลําโพงขยายเสียง

เอนกประสงคพรอม 

ไมคลอย 1 ชุด ขาตั้ง 1

 ชุด

   12,500 กองวิชาการฯ

6 สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตูลําโพงขยายเสียง

เอนกประสงคพรอม 

ไมคลอย 1 ชุด ขาตั้ง 1

 ชุด

   12,500 กองสวัสดิการฯ

7 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

 ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา 4,000 ซีซี 

รวมน้ําหนักบรรทุกไม

ต่ํากวา 8,000 

กิโลกรัม พรอมกระบะ

และเครื่องปรับอากาศ 

คุณสมบัติตาม

มาตรฐานครุภัณฑ

สํานักงบประมาณ 

จํานวน 1 คัน

      1,375,000 สํานักปลัด



2561 

(บาท)

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

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด

 4 ตัน 6 ลอ โดยมี

คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ ดังนี้

1. รายละเอียดทั่วไป เปน

หลังคาสําหรับติดตั้งบน

รถบรรทุกขนาด 6 ลอ ทําดวย

โลหะแข็งแรง มีเบาะนั่ง

ดานขาง 2 แถวและบันไดขึ้น

ลงทายรถแบบทหาร2. 

รายละเอียดทางเทคนิค 1) 

โครงสรางทําจากทอเหล็ก

กลมอาบสังกะสี ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ความ

หนา 2 มิลลิเมตร ทั้งหมด  2)

 ราวจับดานใน, ดานขาง, 

บันไดทายขึ้นตะแกงบน เปน

ทอเหล็กกลมอาบสังกะสี

ความหนา 2 มิลิเมตร  3) 

หลังคาบุดวยแผนสแตนเลส 

เบอร 25 ความหนา 0.5 

มิลลิเมตร  4) เบาะนั่ง พิง 

พรอมเบาะเสริมกลาง ปูดวย

ฟองน้ําลาย 1.5 นิ้ว พรอม

หุมดวยหนัง พีวีซี  5) มี

ตะแกรงบนหลังคา สําหรับ

บรรทุกของ และมีตะแกรงใต

หลังคาหองโดยสาร 6) ไฟหอง

โดยสาร เปนโคมไฟนีออน 3 

  ิ    โ

   

 

      

 

  

   

    

   

 

8 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

สํานักปลัด         150,000 150000



2561 

(บาท)

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

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

     

 

  

   

 

  

 

  

 

   

     

   

 

     

 

    

     

 

   

    

 

 

  

   

ดวง พรอมสวิทซ  7) โครง

บันไดทายแบบทหาร  8) ราว

กันชนขางทั้งสองดานทําดวย

ทอเหล็กกลมอาบสังกะสี 

ขนาด 1 ¼ นิ้ว ความหนา 2 

มิลลิเมตร พรอมทาสีขาวสลับ

แดง 9) ผาใบกันฝนขางพรอม

เจาะชองพลาสติกใส  10) 

ติดตั้งไฟสัญญาณดานหนาบน

 และดานทาย 3 ตัว ตาม

ระเบียบขนสง  11) ติด

สติ๊กเกอรตามแบบที่เทศบาล

กําหนดรอบคัน 

         



2561 

(บาท)

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

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อระบบกระจายขาวไร

สายประกอบดวยระบบ

ควบคุมการออกอากาศ

เครื่องรับสัญญาณเชน

เครื่องสงไรสายกําลังสง 1-5 

“ ปรับได UHF 420,200 

MH2 1 เครื่อง มิกเซอรขนาด

 8 ชองสัญญาณ 1เครื่อง, 

เครื่องรับวิทยุ 1 เครื่อง, 

เครื่องเลน DVD, VCD และ 

MP3 1 เครื่อง,ลําโพง

มอนิเตอร 1 ตู ไมคระบบ

ประกาศ 1 ชุด แผงอากาศ

ไดโฟน พรอมสายนําสง

สัญญาณ 1 ชุด ตูแร็คเก็บ

อุปกรณ ขนาด 13 U 1 ตู 

เครื่องรับสัญญาณไรสาย UHF

 420.200 MHZ 10 ชุด 

แผงรับสัญญาณขนาด 3 E 

พรอมสายขนาด RQ58 10 

ชุด ลําโพง 15 นิ้ว 60W ชุด

ละ 4 ตัว 10 ชุด ชุดปองกัน

ไฟฟาลัดวงจรพรอมกลองกัน

น้ํา จํานวน 10 ชุด อื่นๆ ที่

เกี่ยวของ

478,900 0 0 0 0 กองวิชาการฯ



2561 

(บาท)

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

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อเรือพายประเภท

ตางๆ ใชในกิจกรรม

โครงการสงเสริมสืบ

สานอนุรักษประเพณี

แขงเรือพาย ชวยเหลือ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย จํานวน 2 

รายการ 1. จัดซื้อเรือ

พาย/เรือพายขนาด 12

 ฝพาย (เรือไม) จํานวน

 2 ลํา พรอมอุปกรณ  

2. จัดซื้อเรือพาย/เรือ

พลาสติกโฟมขนาด7-8

 ฝพาย (เรือพลาสติก)

จํานวน 10 ลํา

330,000 กองการศึกษาฯ

11 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง

ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 

2 เครื่อง

        10,000 กองการศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

12 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลม

อุตสาหกรรมแบบตั้ง

พื้นขนาดใบพัด 30 นิ้ว

 จํานวน 3 เครื่อง

11,970 กองการศึกษาฯ

13 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

เครื่องจายน้ําหวาน

หรือน้ําดื่ม แบบ 4 หัว 

ขนาดความจุของโถไม

นอยกวา 9 ลิตร 360 

วัตต ตัวเครื่องทําจากส

แตนเลสแท 

Condenser ขนาดใหญ

 สามารถรักษาอุณหภูมิ

ของน้ําอยูที่ 7 – 12 

องศา c มีระบบ

ควบคุมความเย็น

อัตโนมัติและสวิทซแยก

ระบบทําความเย็น-

ระบบน้ําพุ มีระบบ

น้ําวนไมใหน้ําตกตะกอน

40,000 กองการศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

14 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสนามเด็กเลน

เสริมปญญา/สราง

ปญญา ประเภทตางๆ 

อื่นๆ

240,000 กองการศึกษาฯ



2561 

(บาท)

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

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

15 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

จัดซื้อตูทําน้ําเย็น 1 หัวกอก

 น้ํารอน 1 หัวกอก มีระบบ

ทําความเย็นอัตโนมัติ มีถัง

บรรจุน้ําเย็น 3 ลิตร/น้ํารอน

 2 ลิตร  ทําความเย็นต่ําสุด

ไมเกิน 3 องศา c ทําความ

รอนสูงสุดไมเกิน 95 องศา 

c กําลังไฟฟา 220 วัตต 

50 เฮิรต จํานวน 2 ตู  และ

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องจายน้ําหวานหรือน้ํา

ดื่ม แบบ 4 หัว จํานวน 1 

เครื่อง ขนาดความจุของโถ

ไมนอยกวา 9 ลิตร 360 

วัตต ตัวเครื่องทําจากสแตน

เลสแท Condenser ขนาด

ใหญ สามารถรักษา

อุณหภูมิของน้ําอยูที่ 7 – 

12 องศา c มีระบบ

ควบคุมความเย็นอัตโนมัติ

และสวิทซแยกระบบทํา

ความเย็น-ระบบน้ําพุ มี

ระบบน้ําวนไมใหน้ํา

ตกตะกอน

0 59,000 สํานักปลัด

16 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อรั้ว ประตูรั้ว 

สํานักงานเทศบาลตําบลทุง

ฝน

      200,000      200,000 สํานักปลัด



2561 

(บาท)

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

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

17 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้ออุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค 

(Smart Cart Reader)

1,400 1,400 สํานักปลัด/

กองคลัง/กอง

สวัสดิการฯ

18 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

เครื่องจายน้ําหวาน

หรือน้ําดื่ม แบบ 4 หัว 

ขนาดความจุของโถไม

นอยกวา 9 ลิตร 360 

วัตต ตัวเครื่องทําจากส

แตนเลสแท 

Condenser ขนาดใหญ

 สามารถรักษาอุณภูมิ

ของน้ําอยูที่ 7 – 12 

องศา c มีระบบ

ควบคุมความเย็น

อัตโนมัติและสวิทซแยก

ระบบทําความเย็น-

ระบบน้ําพุ มีระบบ

น้ําวนไมใหน้ําตกตะกอน

40,000 กอง

สาธารณสุข



2561 

(บาท)

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

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

19 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล

ฝอยขนาดบรรทุก 6 

ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 

6,000 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา 170 กิโลวัตต 

แบบเปดขางเททาย 1 

คัน

2,119,000 กอง

สาธารณสุข

20 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล

ฝอยขนาดบรรทุก 6 

ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 

6,000 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา 170 กิโลวัตต 

แบบอัดทายทาย 1 คัน

2,400,000 กอง

สาธารณสุข

21 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา

แบบขอแข็ง

40,000 กอง

สาธารณสุข



2561 

(บาท)

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

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

22 การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กายสาธารณะกลางแจง

 ประเภทตางๆ

400,000 กองการศึกษาฯ

23 การรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

จัดซื้อกลองวงจรปด 

CCTV พรอมอุปกรณ

ติดตั้ง จํานวน 10 ชุด

330,000 330,000 สํานักปลัด

24 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลม

อุตสาหกรรมแบบ

แขวนผนังขนาดใบพัด 

30 นิ้ว จํานวน 2 

เครื่อง และพัดลม

แขวนผนังขนาด 18 นิ้ว

 สําหรับติดตั้ง ณ 

หองเรียน ศพด. ทั้ง 2 

ศูนย

      60,000 กองการศึกษาฯ

25 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ

 พัสดุซุมเฉลิมพระ

เกียรติตางๆ รถยนต

สวนกลาง

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



2561 

(บาท)

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

ที่ งบประมาณแผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

26 การรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ

 พัสดุซุมเฉลิมพระ

เกียรติตางๆ รถยนต

สวนกลาง

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

27 การศึกษา ครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ

การศึกษาตางๆ อื่นๆ

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

28 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

บํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมครุภัณฑหรือ

ตอเนื่องพัสดุตางๆ

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

สาธารณสุข

29 อุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ

 ถนน อาคาร ตางๆ

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



๒๖๑ 

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

สวนท่ี 4 การตดิตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

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

๒๕๖๑ 

เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนน 

ตามท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

หกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย 

  ๑.๑ ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ คะแนน 

  ๑.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ คะแนน 

  ๑.๓ ยุทธศาสตร ๖๐ คะแนน 

(๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ คะแนน 

(๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 

(๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน 

(๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน 

(๕) กลยุทธ ๕ คะแนน 

(๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน 

(๗) จุดยินทางยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน 

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน 

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวา ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

       ประกอบดวย 

  ๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ คะแนน 

  ๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 

  ๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 

  ๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ คะแนน 

  ๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน 

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 

(๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ คะแนน 



๒๖๒ 

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

(๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง ๕ คะแนน 

(๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ คะแนน 

(๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ๕ คะแนน 

(๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 

(๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ คะแนน 

(๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ ๕ คะแนน 

(๙) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 

(๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     ๕ คะแนน 

(๑๒) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ 

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ 

    ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 

    ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 

    ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 

    ๓.๔ วิสัยทัศน (๕) 

    ๓.๕ กลยุทธ (๕) 

    ๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 

    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 

    ๓.๘ แผนงาน (๕) 

    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

          



๒๖๓ 

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

สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและ 

ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล/

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ

แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 
 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ 

ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุ

สัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 

แรงงาน ฯลฯ 

(๒)  

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 

ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง 

และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ 

การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ 

ประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหาปรึกษาหารือ 

แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะหสภาวการณ

และศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) การวิ เคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรของพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 

๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ

ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๒. การวิเคราะหสภาวการณ

และศักยภาพ 

(ตอ) 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 

ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลรายไดครัวเรือน การสงเสริม  

อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 

สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส่ิงแวดลอม พื้นที่ สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ

ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุด

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

Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 

๓ .๑ ยุทธศาสตรขององคก ร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

๓ .๒ ยุทธศาสตรขององคก ร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น 

ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชือ่มโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 

Thailand ๔.๐ 

(๖๐) 

(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของ

ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชือ่มโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 

Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ

แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร/ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา

รัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๓. ยุทธศาสตร (ตอ) 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 

 

๓.๕ กลยุทธ 

 

 

๓ .๖ เป าประสงค ของแต ละ

ประเด็นกลยุทธ 

 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร 

(P๐sitioning) 

 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

 

๓ .๙  ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง

ยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 (๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ตองทําตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน

ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ

พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย

ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชีว้ัด คา

เปาหมาย กลยุทธจุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นาํไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา

ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thiland ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา

กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

(๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
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๕. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  (๖๐) 

    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

    ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

    ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 

    ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 

    ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

          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 
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๖. แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ 

สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

๑.การสรุปสถานการณการ

พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

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

Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอการ

พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดาน

สังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑๐  

๒ .ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร นํ า

แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆเพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ

วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่

ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร 

จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตามหลัก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนด

ไว 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง

ปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓ . กา รประ เมิ นผลกา ร นํ า

แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิค

ตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆที่ดําเนินการในพื้นที่

นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่

หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มี

สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค

หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ

งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ

หนวยงาน 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง

คุณภาพ (Quantitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและยุทธศาสตร

การพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา

ทองถิ่นโดยใช   SWOT Analysis Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข ปญหา

ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี

ได 

๕.โครงการพัฒนา (ตอ) 

๕ .๑  ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง ชื่ อ

โครงการ 

 

 

 

๕ .๒  กํ า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค

สอดคลองกับโครงการ 

 

 

๕ .๓ เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู

การต้ังงบประมาณไดถูกตอง 

 

 

 

๕.๔ โครงการมีความสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตร ๒๐ ป 

 

 

 

๕ .๕ เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

ควรประกอบดวยขอมูลนี ้

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเร่ือง

ใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล

วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง

ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 

กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา

โครงการนี้จะทําที่ไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร ใครคือ

กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปามีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร

คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการ

แขงขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ

เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง

การพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย

อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๕ (๕) ยึดหลักการนําไปสูการปฏบิัติใหเกิดผล

สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว

ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุด

พนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย

และการปฏิรูประบบเพือ่สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความ

เหล่ือมลํ้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

(๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมีความสอดคลอง

กับ Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 

Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมทํานอย

ไดมากเชน (๑) เปล่ียนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

(๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการ

ขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจาก

การเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่

เติมเต็มดวยวิทยาการความคิดสรางสรรคนวัตกรรมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเชนดาน

เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๕.โครงการพัฒนา (ตอ) 

๕.๗ โครงการสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกาํหนดขึ้น เพือ่ขบัเคล่ือนการพัฒนาทองถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใด

สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน

โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได

กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

 

(๕) 
 

๕.๘ โครงการแกไขปญหา

ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร

เสริมสรางใหประเทศชาติ 

มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต

หลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพยีงที่ประชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได

เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืนซ่ึงมีลักษณะที่

จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวย

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

(๕) 
 

๕.๙ งบประมาณ มีความ

สอดคล องกั บ เป าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการใน

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

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

ความเหล่ือมลํ้าในการพัฒนาทองถิ่นนําไปสูความยุติธรรม (Equity) ๕) 

ความโปรงใส (Transparency) 

 

(๕) 
 

๕.๑๐ มีการประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลักวิธีการ

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ

ถูกตองตามหลักวิชาการทางชางหลักของราคากลางราคากลางทองถิ่น

มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

 

(๕) 
 

๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด  

(KPI) และ สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ีคาด

วาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) | 

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

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล

ของวัตถุประสงคที่เกิดขึ้นส่ิงที่ไดรับ (การคาดการณคาดวาจะไดรับ) 

 

(๕) 
 

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนส่ิงที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้น

จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซ่ึงการเขียน

วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจงในการดําเนนิงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล

ระดับของความสําเร็จได (๓) ระบุส่ิงที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผล

สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

 

(๕) 
 

รวมคะแนน                                ๑๐๐  
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๗. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใชรูปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง 

จาก   ๗.๑ ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(๑) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  

(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนหรือ Scorecard Model 

ของ  

Kaplan & Norton  

(๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) 

(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผลหรือ Logical Model  

Measurement System  

(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance (PPMS) ระบบการวัด 

กระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  

(๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem- 

solving Method 

(๗) ) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)  

(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  

(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 

(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  

(๑๑) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ  

(๑)-(๑๐)  หรือเปนแบบผสมก็ได 

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

(Time) เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม  

   ๗.๓ ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร  

   ๗.๔ วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs) 

   ๗.๕ ผลกระทบ (Impact) 
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       _____________________________________________________________________________ 
 

 

ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตอง

ผานกระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 3.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได   
2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน   
2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน 
3.  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
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