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ประวัติความเปนมาตําบลทาขอนยาง 

การตั้งถิ่นฐานทาขอนยาง 

ชาวญอมีถ่ินฐานตั้งอยูท่ีเมืองหงสา ตอนเหนือของลาวติดกับประเทศจีน ในปพ.ศ. 2351 (จ.ศ. 1170) ได

อพยพลงมาตอนใตอยูท่ีบริเวณหาดดอนทราย และลงมาปกหลักอยูท่ีเมืองไชยบุรี ตามความประสงคของเจาอนุวงศ เจา

เมืองเวียงจันทน 

 ป พ.ศ.2369 (จ.ศ.1188) เจาอนุวงศไดนําชาวญอเมืองไชยบุรีกลับคืนไปตั้งเมือองปุงลิง เมืองคําเกิดและ

เมืองคํามวน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ร.3) ทรงโปรดเกลาฯใหพระยา บดินทรเดชา ยกทัพไปปราบจน

สําเร็จ และในป 2375 (จ.ศ.1194) ไดกวาดตอนชาวญอจากเมืองคํามวน คําเกด และปุงลิง มาอยูท่ีทาอุเทนใหพระ

ยาประเทศธานีไปปฎิบัติหนาท่ีลาดตระเวนระหวางเมืองไชยบุรีและนครพนม 

 หลังจากนั้นไดจัดใหญออยูท่ีทาอุเทนบาง ไชยบุรีบาง และเดินทางมาโดยลําดับจนถึงบริเวณบึงกระดานตามท่ี

พระยาไชยสุนทร เจาเมืองกาฬสินธุอนุญาตใหอยู และไดสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือขยายท่ีอยู จนไดท่ีอยูเหมาะสมโดยมาอยูท่ีทา

ขอนยางในท่ีสุด 

 พ.ศ. 2388 (จ.ศ.1207) ไดรับโปรดเกลาฯ เปน “เมืองทาขอนยาง” และโปรดเกลาใหพระคํากอน เปนพระ

สุวรรณภักดี ตอมาพระคํากอนถึงแกกรรมจึงแตงตั้งอุปฮาตเปนพระสุวรรณภักดีคนท่ี 2 แตไมปรากฏนาม ปท่ีแตงตั้ง

เปนปท่ีถึงแกอนิจกรรม ตอมาไดแตงตั้งอุปฮาตหนูเปนพระสุวรรณภักดีคนท่ี 3  

 เม่ือป พ.ศ.2426 (จ.ศ. 1245) พระยาสุวรรณภักดี(หนู) คนท่ี 3 นี้เกิดไมพอใจกับเจาเมืองกาฬสินธุ จึงยาย

ไปทําราชการกับเมืองทาอุเทนคนทาขอนยางบางสวนก็อพยพตามไปดวยจึงโปรดเกลาฯใหเทาพรหมาเปนผูรักษาการ

แทน เม่ือถึงแกอนิจกรรมก็โปรดเกลาใหทางหงสเปนผูรักษาการแทนอีกจนถึงป 2444 (จ.ศ. 1253) จึงไดเปลี่ยน 

 

เมืองทาขอนยาง 

 ในป พ.ศ. 2388 ภายหลังชวงท่ี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงปรากบฏอนุวงศ ทรงมีนโยบาย

ลมเลิกอาณาจักรเวียงจันทน และไดกวาดตอนชาวเมืองคําเกิดมาสูทางดินแดนของไทยในภาคอิสานกลุมท่ีอพยพมาเปน

กลุมใหญ คือกลุมทาวคํากอนไดอพยพเขามาซ่ึงเปนกลุมญอ พระบาทสมเด็กพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯให

ชาวญอกลุมนี้ตั้งอยูท่ีทาขอนยางพระราชทานเมืองวา เมืองทาขอนยาง โปรดเกลาฯใหพระคํากอนเปนพระสุวรรณภักดี

เจาเมืองทาขอนยางคนแรกเปนเมืองจัตวา ข้ึนกับเมืองกาฬสินธุซ่ึงเปนเมืองเอก จากนั้นไดรวมกันกับชาวบานท่ีอพยพ
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มาสรางวัดข้ึนสองวัด ไดประกอบอาชีพทํามาหากินอยูฝงเหนือของแมน้ําชี ซ่ึงเปนแมน้ําสําคัญทางการขนสงและการคา

แลกเปลี่ยนของเมืองทาขอนยางเพราะเนื่องจากฝงใตเปนเขตของเมืองรอยเอ็ดจึงไมมีการใชพ้ืนท่ีทางฝงนั้นทํามาหากิน 

 หลังจากนั้นอีก 20 ปตอมา พ.ศ. 2408 จึงมีการตั้งเมืองสารคามข้ึนตั้งแตนั้นมาเขตฝงใตของแมน้ําชีก็เปน

เขตของเมืองสารคาม ตอมาในป พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯตั้งเมืองกันทรวิชัย

ข้ึนอีกท่ีบริเวณบานคันธาร จากหลักฐานพบวาพระยาสุวรรณภักดี (คํากอน) เจาเมืองคนแรกถึงแกอนิจกรรมเม่ือ พ.ศ. 

2396 จึงไดใหอุปฮาต(ไมทราบชื่อ) เปนสุวรรณภักดีคนท่ี 2 แทนใหทาวหนูบุตรสุวรรณภักดี(คํากอน) เปนอุปฮาตเม่ือ

พระสุวรรณภักดีคนท่ี 2 ถึงแกอนิจกรรมไมปรากฏปท่ีแนชัด พระบามสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯให

อุปฮาต(หนู) ข้ึนเปนสุวรรณภักดีคนท่ี 3 เลื่อนราชวงศข้ึนเปนอุปฮาต ใหทาวพรหมาเปนราชวงศ 

พระสุวรรณภักดี(หนู) ปกครองตอมาจนถึงป พ.ศ. 2426 เจาเมืองทาขอนยางคนท่ี 3 ไดอพยพครอบครัวและ

ผูคนจํานวนหนึ่งจากเมืองทาขอนยางไปทําราชการข้ึนกับเมืองทาอุเทน “จากการเกิดไมพอใจกับเจาเมืองกาฬสินธุ”  

จากนั้นเปนตนมาเมืองทาขอนยางจึงไมมีเจาเมืองปกครองและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯให

ทาวพรหมาเปนผูรักษาราชการเมืองทาขอนยางแทน ตั้งแตนั้นเปนตนมาเมืองทาขอนยางก็ไดลดความสําคัญลง 

 

 

ตํานานจระเขทาขอนยาง 

 ทางวัดไดรับเอาจระเขมาเลี้ยงไวโดยมอบหมายใหเณรรูปหนึ่งมีหนาท่ีเลี้ยงดู จระเขเริ่มเติบโตตัวใหญข้ึนและ

เชื่อฟงผูเลี้ยงดูเปนอยางดี เม่ือจระเขเริ่มตัวโตข้ึนและออกหากินโดยไมเชื่อฟงผูเลี้ยงดู วันหนึ่งเณรผูรับเลี้ยงดูจระเขาพา

จระเขไปเลนน้ําพอจะใหเจาจระเขพาข้ึนฝงก็ปรากฏวาจระเขไมเชื่อฟงและสลัดตกหลังแลวกินเณรผูเลี้ยงดูเปนคนแรก 

จระเขวายน้ําหนี้ไปอยูทางวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีพอชวงออกพรรษาจระเขก็กลับมากินชาวบานท่ีลงเลนน้ําชีและ

ไดกินลูกของเจาเมืองไปสองคนเจาเมืองจึงออกประกาศใหหมอจระเขออกตามปราบเจาจระเขกลับไปหากินทางวังสาม

หมออีกครั้งและกินหมอปราบจระเขท่ีวังสามหมอไปถึงสามคน(จึงเปนท่ีมาของอําเภอวังสามหมอในปจจุบัน) ในท่ีสุดก็

สามารถปราบจระเขไดโดยแมชีจากประเทศลาว โดยนั่งสวดมนตใหจระเขนอนเกยฝงและอาปากแลวใหลูกชายเจาเมือง

เปนผูยิงตอมาไดนําซากกระดูกของจระเขตัวนี้ไปไวในสถานท่ีสําคัญตาง ๆ เชน วัด 

 

 

ประวัติชาวญอบานทาขอนยาง 
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 แรกเริ่มเดิมทีนั้นชาวญอมีถ่ินฐานเดิมอยูท่ีเมืองหงสสาตอนเหนือของลาวติดกับประเทศจีนทในปพ.ศ. 2351 

ไดอพยพมาทางใตตามลุมแมน้ําโขง โดยเขามาสวามิภักดิ์ตอเจาอนุวงศเจาเมืองเวียงจันทนท่ีบริเวณหาดดอนทราย 

ตอมาอีกไมนานเจาอนุวงศไดใหชาวญอกลุมนี้ขามาอยูทางฝงขวาของแมน้ําโขงตั้งหลักปกฐานอยูท่ีเมืองไชยบุรีปากน้ํา

สงครามและข้ึนตรงตอเจาอนุวงศ 

 ตอมาในป พ.ศ. 2369 เจาอนุวงศเกิดกบฏตอไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 

ไดชาวญอท่ีอยูฝงขวาแมน้ําโขงอพยพกลับไปอยูทางฝงซายของแมน้ําโขงมาตั้งเมืองใหมจํานวน 3 เมืองประกอบดวย 

เมืองปุงลิง เมืองคําเกิด เมืองคํามวน โดยมีทาวหมอเปนผูนําชาวญอโดยข้ึนตรงตอเจาอนุวงศเจาเมืองเวียงจันทน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 พอทราบขาว จึงโปรดเกลาฯใหเจาพระยาบดินทรเดชาแมทัพไทยยก

ทัพไปปรากบฏเจาอนุวงศสวนเจาอนุวงศไดพาครอบครัวอพยพไปอยูประเทศญวนและเสียชีวิตอยูท่ีนั้น 

 หลังสงครามสงบลงในป พ.ศ. 2375 พระยาบดินทรเดชาแมทัพไทยไดกวาดตอนชาวญอจากเมืองคํามวน คํา

เกิด และปุงลิง กลับคืนมาทางฝงขวาแมน้ําโขงอีกครั้งหนึ่งโดยใหไปอยูท่ีทาอุเทน สวนพระยาประเทศธานีไดปฏิบัติ

หนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยโดยลาดตระเวนท่ีเมืองไชยบุรีและนครพนมมิไดขาด และในการกวาดตอนผูคนในครั้งนี้

เปนการกวาดตอนท่ีใหญและสําคัญมากเพราะมีผูคนจํานวนมากมายสวนใหญเปนครอบครัวชาวญอมาจากเมืองคําเกิด

เปนสวนใหญนอกจากนั้นยังมีกลุมอ่ืนอีกเชน ชาวผูไท ไทดํา กะโส และแสก เปนตน 

หลังจากการกวาดตอนชาวญอมาจากเมืองทาอุเทนฝงขวาแมน้ําโขงไดจัดชาวญอลงท่ีทาอุเทนบาง ไชยบุรีบาง 

และเอาพวกกะโสลงไวตามเสนทางทาอุเทนจนถึงกุสุมาลย และใหอยูตามความสมัครใจแตก็ยังมีผูคนอีกจํานวนมากพอ

ถึงเมืองสกลนครแลวจึงไดจัดเอาพวกผูไทไวสวนหนึ่ง 

 จากนั้นไดเดินทางลงมายังเมืองกาฬสินธุมีพระยาไชยสุนทรเปนเจาเมืองกาฬสิรธุ เปนผูจัดหาท่ีอยูใหเพราะ

เมืองกาฬสินธุมีบริเวณกวางขวางมากแตการเดินทางมีความลําบากมาก เพราะมีแตภูเขาและมีไขปาตลอดจนความเชื่อ

ของคนสมัยนั้นซ่ึงมีความเชื่อเรื่องผีปาผีภู จึงเดินทางออมภูเขาไปทางพันนานิคม ซ่ึงมีชาวญอพวกหนึ่งมีความสมัครใจท่ี

จะตั้งบานอยูบริเวณนี้ ไดแก บานหนามแทง บานกุดนางแดง และบานดอกนอก จากนั้นสวนหนึ่งท่ีเหลือเดินทางเขา

เขตวาริชภูมิ แลวลงมาเขาเขตวังสามหมอ เมืองอุดรธานีในปจจุบัน ญออีกพวกหนึ่งลงท่ีบานยุง สวนท่ีเหลือเดินทางตอ

เขาเขตเมืองกาฬสินธุ แลวมาหยุดพักท่ีบึงกระดาน ซ่ึงมีทาวคํากอนท่ีเปนหัวหนาญอโดยมาอาศัยอยูบริเวณนี้นาน

พอสมควร 

 หลังจากชาวญอโดยม้ีทาวคํากอนเปนผูนําไดมาอยูบริเวณบึงกระดานตามท่ีพระยาไชยสุนทรเจาเมืองกาฬสินธุ

ไดอนุญาตแลวนั้น ขณะท่ีมาอยูท่ีบึงกระดานไดทําการสํารวจพ้ืนท่ีท้ังหมดตามท่ีพระยาไชยสุนทรกําหนดใหอยู เม่ือทํา

การสํารวจแลวปรากฏวา ท่ีทําอยูทํากินไมพออยูพอกินกับจํานวนชาวญอของครัวคําเกิดและครัวคํามวนถาอยูกัน

ท้ังหมดก็คงจะเดือดรอน จึงไดแบงคนออกเปนสองกลุมใหผูไทอยูท่ีเดิมเพราะชาวผูไทไมชอบทํานา เขาชอบทําไรจึง
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เหมาะสมกับผูไทมากกวาโดยลักษณะพ้ืนท่ีมีปาดงและภูเขา เหมาะแกการทําไรจึงใหผูไทอยูตั้งแตคํามวนถึงกุฉินารายณ

และก็มีญอลงมาอยูท่ีบานอู บานแซงกระดาน บานมหาชัย บานเหลาภูพาน ซ่ึงอยูในจังหวัดกาฬสินธุในปจจุบัน 

 สวนทาวคํากอนผูนําชาวญอ ไดไปเรียนตอพระยาไชยสุนทรเจาเมืองกาฬสินธุเพ่ือขอตั้งเมืองใหมข้ึนอีกเพ่ือหา

ท่ีอยูใหมเพราะผูคนในครัวคํากอนจํานวนมาก เจาเมืองกาฬสินธุไมขัดของเพราะเมืองกาฬสินธุเปนเมืองท่ีอุดมสมบูรณมี

พ้ืนท่ีกวางมากพอจึงอนุญาตใหครัวคํากอนยายมาอยูท่ีเมืองคันธาธิราษฎร ทาวคํากอนไดอพยพเคลื่อนยายชาวญอลงมา

ตามคําสั่งของเจาเมืองกาฬสินธุไดเดินทางลงมาทางภุแลนชางในขณะท่ีเดินทางมานั้นมีชาวญอจํานวนหนึ่งมีความสมัคร

ใจท่ีจะอาศัยอยูตามจุดตาง ๆ ไดแก บานโพนสิม บานสา บานแก และบานหนองแวงในเขตอําเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุในปจจุบัน 

 ญอสวนใหญไดเดินทางมาถึงเมืองคันธาราษฎร โดยไดมาหยุดพักในบริเวณพ้ืนท่ีโลงกวางใกลแหลงน้ําปจจุบัน

เปนโรงเรียนคันธาราษฎณและหนองบัว ทาวคํากอนไดจัดผูคนลงตามจุดตาง ๆ ประกอบดวย บานสระ บานโนน บาน

หนองขอน บานหลักดาน บานยาง บาน้ําใส ลงมาถึงลุมน้ําชี บานดอนเวียงจันทร 

 หลักจากทาวคํากอนผูนําชาวญอกลุมนี้ไดมาพักอาศัยอยูท่ีเมืองคันธาธิราษฎร ผลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนท่ี

พบวาเขคพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีสํารวจมาไมมีพ้ืนท่ีใดท่ีเหมาะสมเทากับพ้ืนท่ีทาขอนยางเพราะเปนทาน้ําติดน้ําชี มีพ้ืนท่ีราบลุม 

ดินอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเกษตรและมีปู ปลา เปนอาหารมากมายดวยความมีวิสัยทัศน มองการไกลของทาวคํา

กอนไดยึดหลักสําคัญในการตัดสินใจเลือกบานแปลงเมืองท่ีจะทําใหบานท่ีอุดมสมบูรณ ใหลูกใหหลานอยูดีกินดี มี

ความสุขนั้น ทานไดใชหลักในการพิจารณาตั้งบานตั้งเมืองเอาไว 3 ประการ คือมีน้ํา ปา และทุง บานเมืองใดก็ตามหาก

มีองคประกอบ 3 ประการนี้แลวจะเจริญรุงเรือง หลังจากไดพบขอมูลเพียงพอแลวทาวคํากอนจึงไดเขาพบเจาเมือง

กาฬสินธุขอตั้งเมืองใหมท่ีทาขอนยาง โดยใหเหตุผลหลายประการดังนี้ ประการแรกเมืองคันธาธิราษฎรเปนเมืองเกาของ

คนโบราณ มีหลักฐานไวหลายอยางมีคุเมืองสองชั้น มีกําแพงดินกวาง พระพุทธรูปเกาแก เปนเมืองเกาท่ียากพัฒนา

แกไขปรับปรุง ประการท่ีสอง แหลงน้ําไมเพียงพอตอความตองการเพราะน้ําท่ีมีอยูอาจไมเพียงพอ ทําใหผูคนเดือดรอน

ไดเม่ือแหงแลงและขาดน้ํา ประการท่ีสาม จาการสํารวจพบขอมูลใหมวาทาขอนยางเปนทําเลท่ีเหมาะสมเพราะ

ประกอบดวย น้ํา ปา และทุง 

 เม่ือพระยาใชยสุนทรไดรับฟงเหตุผลของทาวคํากอนผูนําชาวญอแลวนั้น นับวามีขอมูลเพียงพอท่ีเปนเหตุและ

ผล จึงใหการสนับสนุนไมขัดของ 

 ตอมาพระยาไชยสุนทร(โสมพมิตร) ไดตระหนักเห็นความสําคัญของทาขอนยางมีความเหมาะสมท่ีจะตั้งเปน

เมืองได จึงไดทําหนังสือบอกทางกรุงเทพฯ ถึงสมุหนายกผูท่ีมีหนาท่ีดุแลหัวเมืองฝายเหนือแจงขอหมูบานข้ึนเปนเมือง

พอเจาเมือง คณะกรรมการสมุหนายกรับแลว จึงนําทูลเกลาฯตอพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯให



5 
 

ชาวญอกลุมนี้ จากบานทาขอนยางเปนเมืองทาขอนยาง และโปรดเกลาใหทาวคํากอนข้ึนเปนทาสุวรรณภักดี เปนเจา

เมืองคนแรก ซ่ึวเปนเมืองจัตวาข้ึนตรงตอเมืองกาฬสินธุซ่ึงเปนเมืองเอก 

 หลังจากท่ีหมูบานทาขอนยางไดพระราชทานนามใหเปน “เมืองทาขอนยาง” และมีผูปกครองเมืองคือ พระยา

สุวรรณภักดีไดปกครองบานเมือง ผูคนมีความรมเย็นผาสุขตลอดมาและติดตอสัมพันธกับชาวญอท่ีอยูหมูบานตาง ๆ 

เปนอยางดีและสงสวยไดใชผลเรว เอาผลเรว 40 หาบ คิดเปนหาบละ 5 ตําลึงหากคิดเปนเงินแทนผลเรว ปละ จ ชั่ง 

และพระราชทานเงินตรา 5 ตําลึงพรอมสิ่งของตามตําแหนงยศถาดหมาก คนโทน้ํา เงิน สัปทน แพรดัน  เสื่อเงินงาม 

กานแยง  ผาโพกแพรขลิบ 1 ผาปกทองมีชัย 1 ผาหม 1 ผาปม 1 พระราชทานอุปฮาต ราชวงศ ราชบุตร ใหแกเมือง

ทาขอนยางอยางเดียวกันกับเมืองภุแลนชาง (อําเภอยางตลาดในปจจุบัน)  

 พระยาสุวรรณภักดีจึงใหชาวญอบานดอนเวียงจันทรตลอดจนชาวญออ่ืนๆ ท่ีมีความประสงคจะมาอยูท่ีบานทา

ขอนยางโดยเฉพาะบานดอนเวียงจันทรกลุมหนึ่งมาอยูท่ีทาขอนยางเพ่ือใหมีคนมากข้ึน และรวมกันเปนปกแผนม่ันคง 

ในชวงนั้นการปกครองยังไมมีการแบงเปนหมู แตเรียกกันนามคําวา “คุม” มีจํานวน 4 คุม ดวยกัน ประกอบดวย คุม

เหนือ คุมใต คุมกลาง และคุมทา ปจจุบันคุมเหนือคือหมูท่ี 1 คุมใต คือ หมูท่ี 4  คุมกลางคือหมูท่ี 1  คุมทาคือหมูท่ี 2  

และตอมามีเพ่ิมอีก 1 หมูท่ี 1 คุมทาหมูท่ี 2  และตอมามีเพ่ิมอีก 1 หมู คือหมูท่ี 11  

 ชาวญอทาขอนยางมีความยึดม่ันในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  ถาจะสังเกตุจาการท่ีชาวญอมี

ความจงรักภักดีตอผูนํา ท้ังเจาเมืองทาขอนยาง และเจาเมืองกาฬสินธุ ซ่ึงเปนเมืองเอกและจงรักภักดีตอกษัตริยเมือง

สยามคือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ซ่ึงมีการสงสวยอยางตอเนื่องเสมอมา และไมเคยคิดทรยศ

ตอผูนําแตอยางใดเลย 

 พระยาสุวรรณภักดี (ทาวคํากอน) ไดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยตระหนักเห็นคุณคา ความสําคัญของพุทธ

ศาสนา ไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางกับผูคนชาวญอ  สังเกตงายๆ จากทาวคํา

กอนไดพาชาวบานชาวเมืองสรางข้ึนมาคูกับเมือง คือ วัดมหาผล (วัดเหนือ) และสรางวัดเจริญผล (วัดใต) ตลอดจน

ปฏิสังขและทํานุบํารุงอยางตอเนื่องเสมอมา 

 เม่ือป พ.ศ. 2396  ตรงกับ จ.ศ. 1215 พระยาสุวรรณภักดี ไดถึงแกกรรมนับเวลาในการปกครองเมืองทา

ขอนยางนาน 7 ป จึงไดแตงตั้งอุปฮาตข้ึนมาเปนพระยาสุวรรณภักดีคนท่ี 2 ซ่ึงไมปรากฏนาม ปท่ีโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

และปอนิจกรรม จึงโปรดเกลาใหอุปฮาต(หนู) เปนราชบุตรข้ึนเปนเจาเมือง เปนพระยาสุวรรณภักดีคนท่ี 3 ปกครอง

ตอมาจนถึง พ.ศ.. 2426  ตรงกับ จ.ศ. 1245  เกิดไมพอใจกับเจาเมืองกาฬสินธุ จึงอพยพครอบครัวไปทําราชการกับ

เมืองทาอุเทน ทําใหผูคนในทาขอนยางบางสวนอพยพตามเจาเมืองไปทาอุเทนแลว เมืองทาขอนยางจึงไมมีเจาเมือง

ปกครอง จึงโปรดเกลาใหทาวพรหมาเปนผูรักษาราชการเมือง ครั้นทาวพรหมาถึงแกกรรมแลว ทาวหงสจึงเปนผูรักษา

ราชการงานเมืองแทนหลังจากนั้นก็มีการยุบเมืองทาขอนยางเปนตําบลทาขอนยางตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 
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 หลังจากเมืองทาขอนยางถูกยุบเมืองสืบเนื่องจากประเทศไทยมีการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญในภาคอีสานป 

พ.ศ. 2444 ตรงกับ จ.ศ. 1253 ซ่ึงมีการจัดระเบียบการปกครองใหมใหคงเมืองสําคัญไวและใหยุบเมืองเล็กลงเปน

อําเภอ หรือตําบล เมืองทาขอนยางจึงถูกยุบเปนตําบลโดยปริยาย ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

 

เอกสารอางอิง 

 จํารูณ พัฒนศร. ประวัติเมืองอรัญ(ตอนท่ี 1 ) . ปราจีนบุรี : โรงพิมพประเสริฐศิริ , 2521 

เจมส อาร เชมเบอรเลน . ‘ความโทจากเมืองหมวน’ในรวมบทความประวัติศาสตร รสสุคนธ ขันธนภา, บรรณาธิการ . 

กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร, 2529 หนา 84 

ทองคูณ หงศพันธุ. ‘กลุมชาติและภาษาลุมน้ําโขงของประเทศไทย’ , มูนมังอีสาน. สกลนคร : โรงพิมพสกลนครการ

พิมพ , 2522 

แผนท่ีภาษาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัยทางภาษาไทยและภาษาพ้ืนเมืองถ่ินตางๆ สถาบันศูนย

ภาษาอังกฤษ ทบวงมหาวิทยาลัย , 2520 

เมธี ดวงสงค . ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทาอุเทน. นครพนม : โรงพิมพ ส. วัฒนา, 2514 

ศรีพิน ศิริวิศิษฐกุล . ลักษณะภาษาญอ ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี . วิทยานิพนธปริญญา

โท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 2526 

สุรจิตต จันทรสาขา. ‘ภาคอีสานในอดีต (ฉบับยอ)’ อีสานศึกษา. มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม , 2532. 

สุรัตน วรางครัตน. ‘คนอีสานมาจากไหน : ศึกษากรณีชนกลุมชาติพันทางภาษา, . อีสานศึกษา . มหาสารคาม : 

วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2532  
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สภาพและขอมูลพื้นฐานท่ัวสภาพและขอมูลพื้นฐานท่ัวไปไป  
1. ดานกายภาพ 

ท่ีตั้ง 

ท่ีตั้งสํานักงานเทศบาลตําบลทาขอนยาง  ตั้งอยูเลขท่ี - หมูท่ี 4  ถนนถีนานนท  ตําบลทาขอนยาง   
อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย  44150  เทศบาลตําบลทาขอนยางเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบเทศบาลตําบล  ประเภทสามัญ  ซ่ึงยกฐานะมาจากองคการบริหารสวนตําบลทาขอนยาง เม่ือวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2551 เทศบาลตําบลทาขอนยางตั้งอยูดานทิศใตสุดของอําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  และมีแนว
เขตติดตอกับอําเภอเมืองมหาสารคาม  โดยมีแมน้ําชีขวางก้ันเปนแนวแบงเขต  มีระยะทางหางจากตัวอําเภอกันทรวิชัย
ประมาณ 10  กิโลเมตร และหางจากตัวเมืองมหาสารคามประมาณ  6  กิโลเมตร 

เทศบาลตําบลทาขอนยาง  มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ  38  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  24,263  ไร เปน
เนื้อท่ีทางการเกษตร  ประมาณ  17,560  ไร  เปนท่ีอยูอาศัย  ประมาณ  1,917  ไร  เปนท่ีสาธารณประโยชนและ
อ่ืนๆ  ประมาณ  4,786  ไร 

อาณาเขต 
  ทิศเหนือ             ติดเขตพ้ืนท่ีตําบลคันธารราษฎร   อําเภอกันทรวิชัย 
  ทิศใต                 ติดเขตพ้ืนท่ีตําบลเก้ิง      อําเภอเมืองมหาสารคาม 
  ทิศตะวันออก       ติดเขตพ้ืนท่ีตําบลขามเฒาพัฒนา  อําเภอกันทรวิชัย 
  ทิศตะวันตก         ติดเขตพ้ืนท่ีตําบลขามเรียง     อําเภอกันทรวิชัย 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ตําบลทาขอนยางสวนใหญมีพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก  ไมมีภูเขา  อาณาเขตดานทิศ 

ใตติดกับเขตอําเภอเมือง  มีแมน้ําชีซ่ึงเปนแมน้ําสายหลักของจังหวัดมหาสารคามไหลผานก้ันเปนเขตแดน  ประมาณ  
30  กิโลเมตร  สวนพ้ืนท่ีปาเปนลักษณะปาโปรงตามหัวไรปลายนา  และปาสาธารณประโยชน  ซ่ึงมีประมาณรอยละ  
10.85  ของจํานวนเนื้อท่ีท้ังหมดของตําบล 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ตําบลทาขอนยางมีลักษณะภูมิอากาศเปนเขตมรสุม  3  ฤดู  คือ 

  -  ฤดูรอน  อยูในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ  -  เมษายน  ในชวงนี้จะมีอากาศคอนขางรอนจะมี 
อุณหภูมิสูงประมาณ  38 - 42  องศาเซลเซียส 

-  ฤดูฝน  อยูในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม  -  ตุลาคม  ในชวงนี้จะมีฝนตกและฝนตกชุกในชวง 
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม  มีปริมาณน้ําฝนท้ังหมดเฉลี่ยท้ังป  1,107.9  มิลลิเมตร 
  -  ฤดูหนาว  อยูในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม  ในชวงนี้จะมีอากาศหนาว  อุณหภูมิจะ 
ลดลงเหลือประมาณ  5 - 10  องศาเซลเซียส 
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2. ดานการเมือง/การปกครอง   

 
หมู
ท่ี 

ช่ือบาน ช่ือกํานัน/ผูใหญบาน ช่ือผูชวยผูใหญบานและสารวัตร
กํานัน 

ช่ือสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน
เน้ือท่ี/ไร 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

บานทาขอนยาง 
 
บานทาขอนยาง 
 
บานทาขอนยาง 
 
บานทาขอนยาง 
 
บานกุดรอง 
 
บานวังหวา 
 
บานดอนยม 
 
บานดอนเวียง
จันทร 
บานหัวขัว 

นายสุบัน   ชุมอภัย 
 
นายสุทิน  เทียมสุน 
 
นายสมนึก  สโีกสอน 
 
นายสุรยิา วิชาผง 
 
นางระเบียบ  จอดนอก 
 
นายทวีศักดิ์  อวนมี 
 
นายทองสุข  ชาภูคํา  
 
นายธวัชชัย  เหลาสมบัต ิ
 
นายสมาน  ศรีหาบุญ 

นายยุทธนา  เน่ืองวรรณะ (ผช.)
นางพิกุล  ภูผา (ผช.) 
นางพิสมัย ทัพภูมี (ผช.) 
นางขจร  จันทศิลป (ผช.) 
นายทิพวรรณ  จํารัสศรี (ผช.) 
นายยุทธจักร  อินหาญ (ผช.) 
นางลําดวน  น่ิมนวล (ผช.) 
นายอนันต  คงทง (ผช.) 
นายบุญเหลือ  ดีบุดดี (ผช.) 
นายทวี  ชัยงาม (ผช.) 
นายเติมศักดิ์  เน่ืองอุดม (ผช.) 
นางสาวนิภาภรณ เติมอินทร(ผช.) 

นายธงชัย  พุทลา (ผช.) 
นางสกุลไทย  ชาภูคาํ (ผช.) 
นายณัฐพงษ  คงนอย (ผช.) 
นายบุญเลิศ  จันทสุนีย (ผช.) 
นางสมปอง  เลหกล (ผช.) 
นายทองหลอ  แกววัง (ผช.) 

นายสมชาติ  บุตรราช 
(นายกเทศมนตรีตําบลทาขอนยาง) 
นายวิรัชชัย  อินศร 
นายทองลวน  เบิกบาน 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 
นางเพ็ชรรัตน  บุตรทุมพันธ 
(เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ) 
นายสิทธิพร ศรเีทพ ท่ีปรึกษาฯ 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
นายเรืองชัย  วิลาศ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวุฒิพงษ  ภวภูตานนท 
(รองประธานสภาฯ) 
นายกอบชัย  คําตัน 
(เลขานุการสภาฯ) 
นายคาน  เน่ืองอุดม 
นายเดชา  วิมูลอาจ 
นางทองปกษ  สบิุน 
นายเจตนา  จันทรเปลง 

2,850 
 

53 
 

2,279 
 

1,564 
 

1,115 
 

1,775 
 

2,274 
 

1,357 
 

1,850 

2427 
 

73 
 

672 
 

394 
 

44 
 

106 
 

227 
 

167 
 

206 

773 
 

118 
 

414 
 

342 
 

81 
 

162 
 

214 
 

228 
 

347 

775 
 

429 
 

429 
 

394 
 

79 
 

165 
 

248 
 

259 
 

341 

1,548 
 

 547  
 

 843  
 

 736  
 

 160  
 

 327  
 

 462  
 

 487  
 

 688 

 
ท่ีมา : ขอมลูประชากรจากสถิติประชากรจากทะเบียนบาน เดือน พฤษภาคม ป 2559  ( จํานวนครัวเรือนอางอิงจากสถิติบานจากทะเบียนบานเดือนพฤษภาคม 2559 ) 
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หมู
ท่ี 

ช่ือบาน ช่ือกํานัน/ 
ผูใหญบาน 

ช่ือผูชวยผูใหญบานและ 

สารวัตรกํานนั 

ช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 
 

จํานวน
เน้ือท่ี/ไร 

จํานวน 
ครัวเรือน 

 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 

บานใครนุน 
 
บานทาขอนยาง 
 
บานดอนสวน 
 
บานดอนเวียง
จันทร 
บานใครนุน 
 
บานหัวขัว 

นายสมพงษ  จันทจร 
 
นางเสาวนีย  กรมแสง 
 
นายสวาท  แกวสม 
 
นายมนัส วงษละคร 
 
นายทองคูณ  ระพล 
 
นางสาวมาลี  วิลาศ 

นายเพชรมณี  วิโทจิตร (ผช.) 
นายนรินทร  โยธาภักดี (ผช.) 
นางแสงสุรีย ระวิโรจน (ผช.) 
นายจีระติ  นครเรียบ (ผช.) 
นายมนตรี  อุทัยคู (ผช.) 
น.ส.วรกมล  ละอองคํา (ผช.) 
นายสมร  ศรีเวียงยา (ผช.) 
นางลําพูน  พัฒนสาร (ผช.) 
นายดิลก  ละอองคํา (ผช.) 
นางนันทนิตย ไชยศักดิ์ (ผช.) 
นางดวงจันทร  สุทธิปญโญ (ผช.) 
นายทองเหรียญ  รัฐเจรญิ (ผช.) 
นางเจียมจิตร  ทุมม ี
(แพทยประจําตําบล) 
นายศุภชัย   หาญฟาเลื่อน 
(สารวัตรกํานัน) 
นางสําราญ  ศรีเทพ 
(สารวัตรกํานัน) 

ด.ต.ทองด ี โฮมราช 
นายเสรี  วิลาศ 
นายพัฒนาการ  รัชโพธ์ิ 
นายเส็งทอง  เหลาพิเดช 
นายทองพูน  วิรุฬดก 

1,741 
 

739 
 

500 
 

1,392 
 

1,700 
 

1,738 

184 
 

284 
 

411 
 

241 
 

131 
 

176 

259 
 

188 
 

288 
 

276 
 

286 
 

250 

285 
 

184 
 

309 
 

328 
 

270 
 

280 

544  
 

 372  
 

 597  
 

 604  
 

 556  
 

 530  
 

รวม 24,263 5,763 4192 4,471 8,663 

 
ท่ีมา : ขอมลูประชากรจากสถิติประชากรจากทะเบียนบาน เดือน พฤษภาคม ป 2559  ( จํานวนครัวเรือนอางอิงจากสถิติบานจากทะเบียนบานเดือนพฤษภาคม 2559 ) 
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3. ขอมูลประชากร 
 

  หญิง ชาย หมายเหตุ 
จํานวนประชากรเยาวชน 868 854 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 2,963 2,864 อายุ 18-60 ป 
จํานวนประชากรผูสูงอายุ 640 474 อายุมากกวา 60 ป 

รวม 4,471 คน  4,192 คน  ท้ังสิ้น 8,663 คน  
 
 

หมูท่ี หมูบาน จํานวนครัวเรือน หญิง ชาย 

1 บานทาขอนยาง 2427 775 773 

2 บานทาขอนยาง 73 429 118 

3 บานทาขอนยาง 672 429 414 

4 บานทาขอนยาง 394 394 342 

5 บานกุดรอง 44 79 81 

6 บานวังหวา 106 165 162 

7 บานดอนยม 227 248 214 

8 บานดอนเวียงจนัทร 167 259 228 

9 บานหัวขัว 206 341 347 

10 บานใครนุน 184 285 259 

11 บานทาขอนยาง 284 184 188 

12 บานดอนสวน 411 309 288 

13 บานดอนเวียงจนัทร 241 328 276 

14 บานใครนุน 131 270 286 

15 บานหัวขัว 176 280 250 
 

ท่ีมา : ขอมลูประชากรจากสถิติประชากรจากทะเบียนบาน เดือน พฤษภาคม ป 2559  ( จํานวนครัวเรือนอางอิงจากสถิติบานจาก

ทะเบียนบานเดือนพฤษภาคม 2559 ) 
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4. สภาพทางสังคม 
 

ดานการศึกษา 
 -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     1      แหง 
 -  โรงเรียนผูสูงอายุตําบลทาขอนยาง   1      แหง 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา     4      แหง 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา     1      แหง 
 -  มหาวิทยาลัย      1      แหง 
 -  ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลทาขอนยาง  1      แหง 
 

สถาบันและองคกรทางศาสนา 
 - สภาองคกรชุมชนตําบลทาขอนยาง   60    คน 
 - สหกรณเครดิตยูเนียนเมืองทาขอนยาง   150  คน 

-  สํานักสงฆ      2      แหง 
 -  วัด       9      แหง 
 -  ศาลเจา/ดอนปูตา     18    แหง 

-  หมอพราหมณสูตรขวัญ              5       คน 
 -  หมอทําพิธีกรรมพ้ืนบาน    7       คน 
 

องคกรดานการสาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   2       แหง 

 -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน   15     แหง 
 -  แพทยประจําตําบล     1       คน 
 -  หมอนวดแผนไทย     3       คน 

-  หมอยาสมุนไพร     16     คน 
 

 ระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 -  สถานีตํารวจภูธรกันทรวิชัย (สถานียอยทาขอนยาง) 1      สถานี 
 -  ศูนย อปพร.และหนวยกูชีพกูภัยเทศบาลตําบลทาขอนยาง 1      ศูนย 
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ขอมูลดานการศึกษาในทองถ่ิน 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( ปการศึกษา 2559 ) 

 
ลําดับท่ี ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบาน 
จํานวนเน้ือท่ี จํานวนผูดูแลเด็ก  

รวม 
จํานวนนักเรียน นักเรียน

มาจาก 
ครอบครัว
ยากจน 

บานพัก
ครู/

อาจารย 

อาคาร
เรียน 

โรง
อาหาร 

หองนํ้า
/สวม 

ถังเก็บ
นํ้า 

คสล. 

สนาม
เด็กเลน 
(แหง) 

ไร งาน รวม 
(ไร) 

พนักงานคร ู พนักงานจาง ช ญ รวม 
ช ญ ช ญ 

1 เทศบาลตาํบล
ทาขอนยาง 

17 - 17 - 3 - 3 6 45 45 108 - - 
 

1 
 

1 
 

4 
 

- 
 

1 
 
 

 
ท่ีมา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาขอนยาง 

 

 2.  โรงเรียนประถมศึกษา (ปการศึกษา 2559) 

ท่ี ช่ือ 
โรงเรียน 

จํานวนครู/
อาจารย(คน) 

ภารโรง 
(คน) 

จํานวนนักเรียน(คน) นักเรียน 
รวม 

ท้ังหมด 
อนุบาล ประถม 

ศึกษา ปท่ี 1 
ประถม 

ศึกษา ปท่ี 2 
ประถม 

ศึกษา ปท่ี 3 
ประถม 

ศึกษา ปท่ี 4 
ประถม 

ศึกษา ปท่ี 5 
ประถม 

ศึกษา ปท่ี 6 
ช ญ รวม ช รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

1 
2 
 
3 
4 

บานทาขอนยาง 
บานดอนเวียง
จันทร 
บานหัวขัว 
บานใครนุน 

1 
2 
 

2 
3 

7 
7 
 

5 
4 

8 
9 
 

7 
7 

1 
1 
 

1 
1 

1 
1 
 

1 
1 

12 
7 
 

4 
8 

6 
 4 
 
12 
8 

18 
11 

 
16 
16 

6 
1 
 

3 
4 

3 
6 
 

1 
4 

9 
7 
 

4 
8 

13 
 8 
 

 5 
4 

11 
4 
 

5 
4 

24 
 12 

 
10 
8 

8 
6 
 

3 
3 

8 
5 
 

2 
7 

16 
11 

 
5 

10 

14 
5 
 

6 
3 
 

10 
7 
 

6 
8 

14 
 12 

 
12 
11 

6 
7 
 

4 
6 

12 
11 

 
4 
7 

18 
18 

 
8 

13 

9 
4 
 

5 
3 

9 
2 
 

6 
1 

18 
6 
 

11 
4 

100 
84 

 
66 
70 

 
ท่ีมา : โรงเรียนบานทาขอนยาง/โรงเรียนบานดอนเวียงจันทร/บานหัวขัว/บานใครนุน  ( มิถุนายน 2559  

3.  โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบล (ปการศึกษา 2559) 
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ลําดั
บที่ 

ชื่อ 
โรงเรียน 

จํานวนครู/อาจารย
(คน) 

ภารโรง 
(คน) 

จํานวนนกัเรียน(คน) นักเรียน 

รวม
ทั้งหมด 

 

รอยละ
ของ

นักเรียน 

ม.ตน 

รอยละ
ของ

นักเรียน 

ม.ปลาย 

มัธยมศึกษา 
 ปที่ 1 

มัธยมศึกษา 
 ปที่ 2 

มัธยมศึกษา 
 ปที่ 3 

มัธยมศึกษา 
 ปที่ 4 

มัธยมศึกษา 
 ปที่ 5 

มัธยมศึกษา 
 ปที่ 6 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

1 
 

ร.ร.ทาขอนยาง
พิทยาคม 

21 33 54 3 1 4 108 39 147 64 48 112 76 92 168 69 58 127 30 68 98 46 48 94 746 64.22 35.77 

 
 
 

ขอมูลดานการสาธารณสุข 
 

ช่ือโรงพยาบาล จํานวนบุคลากรเจาหนาท่ี หมูบานท่ีรับผิดชอบ จํานวนประชากร 
ท่ีรับผิดชอบ 

พยาบาล เจาหนาท่ี พสอ. ชาย หญิง รวม 

1. โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลทาขอนยาง 
2. โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล  บานหัวขัว 

2 
1 

5 
3 

3 
3 

1,2,3,4,5,6,10,11,14 
7,8,9,12,13,15 

1,887 
1,520 

2,035 
1,628 

3,922 
3,148 

เจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  มีครบทุกหมูบานจํานวน  137 คน 

 
หมายเหตุ  พสอ. หมายถึง  พนักงานผูชวยเจาหนาท่ีสถานีอนามัย 
ท่ีมา: โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขอนาง/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานหัวขัว 
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ขอมูลการเฝาระวังโรคท่ีมีอัตราการเสียชีวิตสูง 
สถิติการเสียชีวิต จากโรคท่ีมีการเฝาระวังของตําบลทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

สาเหตุการตาย  

2557 
 

2558 
 

2559 
รวม  

2557- 2559 
หมายเหตุ 

จํานวน  
(คน) 

อัตราตาย  
(k=1,000) 

จํานวน  
(คน) 

อัตราตาย 
 (k=1,000) 

จํานวน  
(คน) 

อัตราตาย  
(k=1,000) 

จํานวน 

1. โรคหวัใจ 3 0.35 2 0.023 9 0.69 11 โรคหวัใจ,หัวใจขาด
เลือด,หัวใจวาย,หัวใจ
ลมเหลว 

2. โรคไต 4 0.046 4 0.46 3 0.34 11 ไตวาย,ไตเสื่อม 

3. โรคมะเร็ง 6 0.07 7 0.08 6 0.69 19 มะเร็งสมอง,มะเร็ง
ตับ,มะเร็งปากมดลูก,
มะเร็งทอน้ําดี,มะเร็ง
ลําไส,มะเร็งเม็ดเลือด
ขาว 

4. โรคปอด - 0 - 0 3 0.34 3 ปอดติดเชื้อ,ปอด
อักเสบ 

5. วัณโรคปอด 1 0.11 - 0 - 0 1 - 

6. โรคตับแข็ง 1 0.11 - 0 - 0 1 - 
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สาเหตกุารตาย  

2557 
 

2558 
 

2559 
รวม  

2557- 2559 
หมายเหตุ 

จํานวน  
(คน) 

อัตราตาย  
(k=1,000) 

จํานวน  
(คน) 

อัตราตาย 
 (k=1,000) 

จํานวน  
(คน) 

อัตราตาย  
(k=1,000) 

จํานวน 

7. โรคหลอด
เลือดในสมอง 

5 0.58 5 0.57 2 0.023 12 หลอดเลือดในสมอง,เสน
เลือดในสมองแตก/ตีบ,
เลือดออกในสมอง,เลือด
คลั่งในสมอง 

8. ระบบ
ไหลเวียนเลือด
ลมเหลว 

1 0.11 - 0 - 0 1 - 

9. ติดเช้ือใน
กระแสเลือด 

- 0 1 0.11 1 0.11 2   

10. โรคเบาหวาน 2 0.23 4 0.46 1 0.11 7   
11. โรคความดัน
โลหิตสูง 

3 0.35 1 0.11 - 0 4   

12. โรคสมองฝอ - 0 6 0.69 4 0.46 10   
13. โรคพิษสุนัข
เรื้อรัง 

1 0.11 - 0 - 0 1   

14. โรคชรา 3 0.35 4 0.46 1 0.11 8   
15. ขาดอากาศ - 0 - 0 1 0.11 1   
16. จมนํ้า - 0 1 0.11 2 0.23 3   

รวม 30 3.58 35 4.04 30 3.45 95   
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ขอมูลดานการเกษตร 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยงาน/บุคคลากรดานการเกษตร จํานวนบุคลากร 
เจาหนาท่ี/คน 

จํานวนอาคาร
ท่ีทําการ 
(หลัง) 

จํานวนสถานีสูบ
น้ําท่ี  

รับผิดชอบ 
(แหง) 

จํานวนกลุมผู 
ใชน้ําทําการเกษตร 

จํานวนพ้ืนท่ีการใช
น้ําทําการ เกษตร

(ไร) ชาย หญิง รวม จํานวน 
กลุม 

จํานวน
สมาชิก/คน 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

ศูนยปฏิบัติการสูบน้ําดวยไฟฟา
มหาสารคาม 
 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจําตําบล 
 
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
 
นักวิชาการเกษตรประจําตําบล 
 
ผช.นักวิชาการเกษตร 

7 
 
 

7 
 
 

4 
 

1 
 
- 

- 
 
 

8 
 
 
- 
 
- 
 

1 

7 
 
 

15 
 
 
- 
 

1 
 

1 

1 
 
 

1 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 

4 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 

4 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 

700 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 

6,700 
 
- 
 
- 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
การคมนาคม  
 การคมนาคมทางบกโดยท่ัวไปใชถนนภายในหมูบาน  และถนนเชื่อมระหวางหมูบาน  ซ่ึงสวนใหญจะ

เปนถนนลูกรัง  จะมีถนนคอนกรีตและลาดยางเปนบางสวนเทานั้น  การสัญจรไปมาของประชาชนจึงยังไมมีความ
สะดวกสบายมากนัก  สวนการคมนาคมทางน้ํามีเพียง  1  สาย  คือทางลําน้ําชี 

ถนนสายหลัก 
-  ทางหลวงแผนดิน  หมายเลข  213  (ถนนถีนานนท)  มหาสารคาม - กาฬสินธุ 
-  ทางหลวงแผนดินสายบานทาขอนยาง – บานขี (สาย 2202) 
-   ถนนของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเดิม  (ขณะนี้ไดถายโอนใหเทศบาลตําบลดูแลรักษาบางสวน) 
 -  บานทาขอนยาง – ใครนุน (ลาดยาง) 
 -  บานทาขอนยาง – ดอนหนอง  (ลาดยาง) 
 -  บานดอนสวน – มะคา  (ลาดยาง) 
-   ถนนของสํานักงานโยธาธิการจังหวัดมหาสารคามเดิม (ปจจุบันถายโอนใหตําเทศบาลตําบลทาขอนยาง 

ควบคุมดูแลรักษา  ) 
 -  บานทาขอนยาง – บานมะกอก  (ลาดยาง) ถนนเชื่อมระหวางหมูบาน 
 -  บานทาขอนยาง – ดอนหนอง  (ลาดยาง) 
 -  บานทาขอนยาง - ดอนเวียงจันทร  (ถนนลูกรัง) 

-  บานดอนเวียงจันทร -  กิโลเมตร  8  (ถนนลูกรังและถนนคสล.บางสวน) 

 การใหบรกิารระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน 

 ไฟฟา   ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทาขอนยาง  มีระบบไฟฟาสวนภูมิภาคใชครบทุกหมูบานคิดเปนรอยละ 99 
และระบบไฟฟาสองสวางสาธารณะเขาถึงทุกหมูบานรวมถึงถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอก ซอย และจุดเสี่ยง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ 70 
   ตารางท่ี 3  ขอมูลระบบน้ําประปา   

 ระบบ ขนาด/ความจุ สถานท่ีตั้ง ป พ.ศ.ท่ีกอสราง หมายเหตุ 
ประปาผิวดิน  หมูท่ี 2  จายน้ําหมู ,2,3,4,11 
ประปาผิวดิน  หมูท่ี 5   
ประปาผิวดิน  หมูท่ี 6   
ประปาผิวดิน  หมูท่ี 7   
ประปาผิวดิน  หมูท่ี 8, 13   
ประปาผิวดิน  หมูท่ี 9, 15   
ประปาผิวดิน  หมูท่ี 10, 14   

ระบบประปาสวนภูมิภาคมีใชเฉพาะบางสวน เชน บานทาขอนยาง 5  หมูบาน  บานดอนยม  บานดอนสวน  
บานดอนเวียงจันทร  และบานหัวขัว 
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การส่ือสาร   
- ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลทาขอนยางมีระบบโทรศัพทเขาถึงครบท้ัง  15  หมูบาน 
- ทุกหมูบานมีระบบหอกระจายขาวประจําหมูครบท้ัง 15 หมูบาน 
- ตําบลทาขอนยางมีท่ีทําการไปรษณีย 1 แหง 
- เว็บไซตของเทศบาลตําบลทาขอนยาง www.thakonyang.go.th 
- วิทยุสื่อสารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยานความถ่ี  148530  MHZ   

 
           การจัดการส่ิงแวดลอม   
  การจัดการขยะในชุมชน 15 ชุมชน/หมูบาน   

- ปริมาณขยะประมาณ  13 ตัน/วัน  
- รถยนตบรรทุกขยะชนิดอัดทาย  ขนาด  12  ลบ.ม.  จํานวน   3  คัน 
- รถยนตบรรทุกขยะชนิดอัดทาย  ขนาด  6  ลบ.ม.  จํานวน   1  คัน 
- คาใชจายในการกําจัด 400 บาท/ตัน  

 
6. ดานเศรษฐกิจ   

การประกอบอาชีพ  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก เนื่องจากตําบลทา 
ขอนยางมีพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมดินเหนียวปนทราย  ดานทิศใตมีแมน้ําชีเปนแมน้ําสายหลักไหลผาน  ตั้งแตบานทาขอนยาง  
หมูท่ี  3  ผานบานทาขอนยางหมูท่ี  2  และหมูท่ี  4  ผานบานวังหวาหมูท่ี  6  บานใครนุนหมูท่ี  10  หมูท่ี  14  
และลงไปสุดทายของตําบลทาขอนยางท่ีบานกุดรองหมูท่ี  5 เปนระยะทางยาวประมาณ  30  กิโลเมตร  ทางดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนพ้ืนท่ีบานหัวขัวมีลําหวยสายคอซ่ึงไหลลงสูหวยกุดโคก  เปนระยะทางยาวประมาณ  10  
กิโลเมตร  ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือเปนพ้ืนท่ีบานหัวขัว  บานดอนยม  บานใครนุนและบานกุดรอง  มีลําหวยกุโคก 
ไหลผานเปนระยะทางยาวประมาณ 2  กิโลเมตร  นอกจากนั้น ตําบลทาขอนยางยังมีลําหวยสายสั้นๆ อีกหลายสาย  
และหนอง  บึง  อีกหลายแหง ตําบลทาขอนยางยังมีศูนยสูบน้ําชีดวยพลังไฟฟาถึง 4  แหง  จายน้ําไดท่ัวถึงคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด  7,100  ไร  ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญจึงประกอบอาชีพทางดานการเกษตร 
  อาชีพคาขายเปนอาชีพรอง  เนื่องจากตําบลทาขอนยางมีท่ีตั้งติดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  
213  ถนนถีนานนท  (  มหาสารคาม – กาฬสินธุ  )  ประกอบกับทางดานทิศตะวันตกติดกับเขตพ้ืนท่ีตําบลขามเรียง
ซ่ึงเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงทําใหตําบลทาขอนยางโดยเฉพาะบานทาขอนยางท้ัง  5  หมูบาน  เปน
ประตูแรกเขาสูมหาวิทยาลัย  จึงมีศักยภาพในดานพาณิชยกรรมโดยเฉพาะเกิดธุรกิจท่ีหลากหลายเชนรานคา  
รานอาหาร  และหอพัก  ท่ีรองรับ นิสิตนักศึกษา  จํานวนประมาณ  35,610 คน คณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัย
ตามแผนอัตรากําลังกวา 1,389 คน ( ขอมูล เดือนตุลาคม 2559 ) 
  อาชีพรับราชการ  เปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีมีความสําคัญ  เนื่องจากมีการเคลื่อนยายถ่ินฐานของประชากร
เขามาทํามาหากิน  ประกอบกับมีมหาวิทยาลัยขนาดใหญตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี  ทําใหอาชีพรับราชการมีการขยายตัวและมี 
จํานวนมากข้ึน 
  อาชีพรับจาง  เนื่องจากประชาชนชาวตําบลทาขอนยางอยูใกลกับตัวเมืองและเปนชุมชนเมืองท่ีมีการ
ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการกอสรางและคาขาย อาชีพรับจางในกิจการตางๆ ท้ังหนวยงานเอกชนและ

http://www.thakonyang.go.th/
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หนวยงานของรัฐ  จึงเปนอาชีพหนึ่งท่ีประชาชนใหความสนใจและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  นอกจากท่ีกลาวมาขางตนแลวยังมี
การประกอบอาชีพสวนตัว  อาชีพอิสระ  และอาชีพอ่ืนๆ   
  สภาพขอเท็จจริงปจจุบันพบวา  ประชากรมีการประกอบอาชีพท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนดวยเหตุ
ปจจัยอันมาเนื่องจากความเจริญเติบโตของสังคมชุมชนทองถ่ินท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  เพราะเปนพ้ืนท่ีอยูติดกับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และใกลตัวเมืองมหาสารคาม  ซ่ึงสามารถจําแนกใหเห็นกลุมอาชีพท่ีจําเปนของประชากรใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาขอนยางไดดังนี้ 

 
 

ตารางท่ี 1  ขอมูลการประกอบอาชีพของประชากร 
   

อาชีพ จํานวนเพศชาย (คน) จํานวนเพศหญิง (คน) จํานวนรวม (คน) คิดเปนรอยละ 
ไมมีอาชีพ 
นักเรียน 
นักศึกษา 
ทํานา 
ทําไร 

ทําสวน 
ประมง 
ปศุสัตว 

รับราชการ 
พนง.รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
รับจางท่ัวไป 

คาขาย 
ธุรกิจสวนตัว 

อ่ืนๆหรือไมระบุ 

4 
685 
120 

1,050 
- 
- 
- 
- 

135 
5 

170 
950 
250 
40 

171 

7 
725 
107 

1,170 
- 
- 
- 
1 

130 
9 

265 
760 
280 
51 

239 

11 
1,410 
127 

2,220 
- 
- 
- 
1 

165 
14 

435 
1,710 
530 
91 

410 

 

รวมท้ังหมด 3,580 3,744 7,324  
 
 หมายเหตุ   ขอมูลจากผลสํารวจการจัดเก็บขอมูล จปฐ 2 ป 2558 ( ประชากรท่ีอาศัยอยูจริงจากการ 
สํารวจ  ไม เทากับประชากรในทะเบียนบานจริง ) 
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การพาณิชยกรรม  (ขอมูล  มีนาคม  2559) 
 -  ปมแกส      2 แหง  -  คลินิกรักษาโรค/ทําฟน    2 แหง 

-  ปมน้ํามัน      2 แหง  -  รานอินเตอรเน็ต   23 ราน 
 -  โรงสีขาว     12 โรง  -  รานซักอบรีด    21 แหง 
 -  อูซอมรถยนต     10 แหง  -  รานเสริมสวย    32 แหง 
 -  รานซอมรถจักรยานยนต   14 แหง  -  บานใหเชา    45 แหง 
 -  รานคา/มินิมารท            295 แหง   -  รานทอง       2 แหง 
 -  รานอาหาร/อาหารตามสั่ง   90 แหง  -  คลีนิรักษาสัตว     1 แหง 
 -  หอพัก             336 หอ  -  รานขายยา/เภสัชฯ   15 แหง 
 -  ธนาคาร      4 แหง  -  โรงแรม     8 แหง 

-  รานสปา/นวดแผนไทย     4 แหง  -  โรงงานอุตสาหกรรม    19   แหง 
- อาคารพาณิชยใหเชา   119   แหง 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

      ตารางท่ี 2  ขอมูลแหลงน้ําตามธรรมชาติ                       
ช่ือแหลงน้ํา พ้ืนท่ีไหลผาน การใชประโยชน ประเภทแหลงน้ํา 

แมน้ําช ี หมู 3,2,4,6,10,14 และ 5 อุปโภค-บริโภค-เกษตรกรรม-ประมง แมน้ํา 
หวยสายคลอ 
หวยวังเลิง 
ชีหลงเหนือ 
ชีหลงใต 
กุดน้ําใส 

หมู 8, 9, 13 และ 15 
หมู 9, 15 
หมู 3 
หมู 6 
หมู 4 

เกษตรกรรม 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

ลําหวย 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

- - - บึง 
หนองตีนบาน หมู 3 - หนอง 

 
แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
 -  ฝาย                          6          แหง 
 -  บอน้ํา                       75          บอ 
 -  บาดาล                     12          บอ   
 -  สระ                          2          แหง 
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม   
- งานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา   
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- งานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธชินวร 
- งานประเพณีลอยกระทง 
- งานประเพณีสงกรานตและงานวันผูสูงอายุ 
- วนอุทยานชีหลงและมน้ําชี 
- ศิลปะและวัฒนธรรมไทญอบานทาขอนยาง 
- สักการะศาลเจาปูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง, ขุนสําราญ 

9. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น   
 ก.  ศักยภาพดานการบริหารของเทศบาลตําบลทาขอนยาง  ประกอบดวย 
  1.  จํานวนบุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบัน  มี  78  อัตรา  ดังนี้ 
       -  พนักงานเทศบาล  จํานวน                         33    อัตรา 
       -  พนักงานครูเทศบาล     4      อัตรา 
       -  ลูกจางประจํา                                         2     อัตรา 
       -  พนักงานจางท่ัวไป                                   15    อัตรา 
       -  พนกังานจางตามภารกิจ                            23    อัตรา  
 

2.  โครงสรางการบริหารงานเทศบาลตําบลทาขอนยาง 
 

 

 
                                                                                                       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลทาขอนยาง 

ฝายนติิบัญญัต ิประกอบดวย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

12 คน /2 เขตๆละ 6 คน 

ฝายบริหาร 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกฯ จํานวน 2 คน 

เลขานุการนายกฯ 1 คน / ท่ีปรึกษานายก 1 คน 

ปลัดเทศบาล 

สํานักปลดัฯ (22 คน) 
พนักงานเทศบาล 11 

คนลูกจางประจํา 1 คน
พนักงานจาง 10 คน 

 

 

กองคลัง (11 คน) 
พนักงานเทศบาล 6 คน

พนักงานจาง 5 คน 

 

กองชาง (11 คน) 
พนักงานเทศบาล 7 คน

พนักงานจาง 4 คน 
 

กองการศึกษา (10 คน) 
พนักงานเทศบาล 2 คน 

ครู ศพด. 4 คน 
ผดด. 3 คน   พนง. 1 คน 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม (9 คน) 
พนักงานเทศบาล 2 คน 

พนักงานจาง 7 คน 
 

กองสงเสริมการเกษตร (10 คน) 
พนักงานเทศบาล – คน 
พนักงานจาง 10 คน 

 

 

กองสวัสดิการสังคม (3 คน) 
พนักงานเทศบาล 3 คน 

พนักงานจาง 1 คน 
 

รองปลัดเทศบาล (1 คน) 



สวนที่ สวนที่ ๒๒  
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 
๑.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณ 
    ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 
 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา โดยมีลักษณะเปนแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงมีลักษณะเปน
การกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  โดยเทศบาลไดใชแผนพัฒนาสาม
ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอให
หนวยงานอ่ืนมาดําเนินงานให  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป  

 

ท้ังนี้ เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตามแผนพัฒนาซ่ึงสามารถ
สรุปไดดังนี้       

   
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ป ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการการ
ดําเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 77 32 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสรมิสรางเศรษฐกิจเพ่ือชุมชนและสงเสรมิใหเปนแหลงผลติ
และจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 

15 
10 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางชุมชนเขมแข็งและการพัฒนาคน 
และสังคมมีคณุภาพ 

26 
11 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
และศูนยกลางวัฒนธรรม 

10 
8 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

11 
6 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 7 5 

๗. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหารจดัการและพัฒนาบุคคลากร 17 10 

๘. ยุทธศาสตรตามแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และตามนโยบายรัฐบาล 

27 20 

รวมท้ังสิ้น 190 102 

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 154 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสาม
ป 

บรรจุในเทศบัญญัติ 
(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 77 32 42 
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสรมิสรางเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน
และสงเสรมิใหเปนแหลงผลิตและจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 

15 10 67 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางชุมชนเขมแข็งและการ
พัฒนาคนและสังคมมีคณุภาพ 

26 11 42 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
และศูนยกลางวัฒนธรรม 

10 8 80 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

11 6 55 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 7 5 71 
๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหารจดัการและพัฒนา
บุคคลากร 

17 10 59 

๘.  ยุทธศาสตรตามแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และตามนโยบายรัฐบาล 

27 20 74 

รวม 190 102 54 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ป ๒๕๕๘ 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการการ
ดําเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 169 43 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสรมิสรางเศรษฐกิจเพ่ือชุมชนและสงเสรมิใหเปนแหลงผลติ
และจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 

15 
9 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางชุมชนเขมแข็งและการพัฒนาคน 
และสังคมมีคณุภาพ 

25 
19 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
และศูนยกลางวัฒนธรรม 

11 
7 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

18 
10 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 8 6 

๗. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหารจดัการและพัฒนาบุคคลากร 25 11 

๘. ยุทธศาสตรตามแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และตามนโยบายรัฐบาล 

29 10 

รวมท้ังสิ้น 300 115 

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 38 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสาม
ป 

บรรจุในเทศบัญญัติ 
(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 169 43 25 
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสรมิสรางเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน
และสงเสรมิใหเปนแหลงผลิตและจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 

15 9 60 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางชุมชนเขมแข็งและการ
พัฒนาคน และสังคมมีคณุภาพ 

25 19 76 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
และศูนยกลางวัฒนธรรม 

11 7 64 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

18 10 56 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 8 6 75 
๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหารจดัการ 
และพัฒนาบุคคลากร 

25 11 44 

๘.  ยุทธศาสตรตามแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และตามนโยบายรัฐบาล 

29 10 34 

รวม 300 115 38 
 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ป ๒๕๕9 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการการ
ดําเนินงาน 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 239 39 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสรมิสรางเศรษฐกิจเพ่ือชุมชนและสงเสรมิใหเปนแหลงผลติ
และจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 

15 
8 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางชุมชนเขมแข็งและการพัฒนาคน  
และสังคมมีคณุภาพ 

29 
7 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
และศูนยกลางวัฒนธรรม 

15 
12 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

21 
9 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 10 6 

๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหารจดัการและพัฒนาบุคคลากร 28 7 

๘.  ยุทธศาสตรตามแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และตามนโยบายรัฐบาล 

31 20 

รวมท้ังสิ้น 388 108 

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 28 
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   ผลการดําเนินงาน  

(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  
การ

ดําเนินงาน 
แผนพัฒนา 

สามป 
๒๕๕๗ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๕๗ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๗ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 
จํานวน
โครงการ 

190 102 102 102 300 115 115 115 

 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ
ดําเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 
จํานวน
โครงการ 

300 115 115 115 388 388 108 108 

หมายเหตุ   สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสามป 
บรรจุในเทศบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 
คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 239 39 16 
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสรมิสรางเศรษฐกิจเพ่ือชุมชนและ
สงเสริมใหเปนแหลงผลิตและจําหนายสินคาเกษตรอินทรยี 

15 8 53 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางชุมชนเขมแข็งและการ
พัฒนาคน และสังคมมีคณุภาพ 

29 7 24 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
และศูนยกลางวัฒนธรรม 

15 12 80 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

21 9 43 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 10 6 60 
๗.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหารจดัการ 
และพัฒนาบุคคลากร 

28 7 25 

๘.  ยุทธศาสตรตามแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และตามนโยบายรัฐบาล 

31 20 65 

รวม 388 108 28 
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ผลการดําเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ดําเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๖๐ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๖๐ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๖๐ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 
จํานวน
โครงการ 

388 108 108 108 388 196 196 ยังไมได
ดําเนินการ 

 
 
๒. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแกไขปญหาใหกับ

ประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน ซ่ึงผลจากการ
ดําเนินงาน ของเทศบาลนั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
๔.  ปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดนอยลง 
5.  เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 
6.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน 
7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัย 
9. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล 
10. ปญหาไขเลือดออกลดลง 
๑1. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตองเพ่ิมข้ึน 
๑2. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข 
๑3. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปองกันภัย 
๑4. ไมมีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนท่ี 
15. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวกมากข้ึน 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา เชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน
เขตเทศบาลท้ังหมด 
๒. มีวัสดุอุปกรณรวมถึงครุภัณฑท่ีทันสมัยไวรองรับการบริการประชาชน  
๓. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 
๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ําเพ่ิมมากข้ึน 
๕. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนิงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข  
    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปญหา 

๑)  เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีจะสามารถดําเนินการได  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีใน 
     การทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  
๒)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี      

 แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน      
     การจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือควรจะ 
     พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  
๓)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด     
     เชน การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา   

(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี 

     เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก   

     รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล  

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปญหา 

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับแผน 
     ยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
๒)  เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุก 
     โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   
๓)  เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
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อุปสรรค 
๑)  เทศบาลตําบลทาขอนยางมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความ 
     ตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด  
๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอ 
     และบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      

    แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ 
     จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   
 ๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป                               
 ๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
 ๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี

จะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม    
 ๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน  

การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค  และปญหา
วาตะภัยท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุกป 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี 
     เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก   
     รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
๓)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล  

 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปญหา 
๑)  เทศบาลตําบลทาขอนยางไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน 

ท่ัวไปจากรัฐบาลนอยกวาปท่ีผานมา  ซ่ึงไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวใน      
งบประมาณรายจายประจําป  ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได   
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   แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ 
     จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลังในการ 
     พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให 
     สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี 
     จะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา  แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี 
     เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอประจายขาวมากกวานี้และ 
     ประชาสัมพันธขาวบอยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก   
     รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
 
 
 

**************************************** 
 



สวนท่ี 3สวนท่ี 3    

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ินยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนามหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดยมุงเนนเพ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทย
กําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดย
รางกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 

๑. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร

ชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใช
เปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ 
เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
(Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และได
นําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวาง
การดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ 
- กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ ๕ ป 
มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตาม
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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๒. สาระสาคัญ 
    ๒.๑ สภาพแวดลอม 
    ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลายมิติ

ทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสาคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและ
ภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของ
โลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตอง
ปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวา
ฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน
และความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาค
การเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัว
ในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการ
ทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถ
พัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนใน
การเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของ
โลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคาม
และความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย 
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลวนแลวเปน
ความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แต
ชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความ
เหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนา
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสาคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสาคัญ
ตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอ
การปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี 
และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวม
อํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะ
ยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสาคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป 
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุด
อ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวง
กวาง เชนท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนา



~ 26 ~ 
 

เทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว 
เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวตากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการ
ผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป 
ขางหนานี้ จะทาใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพ่ือ
พยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น 
นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความ
รวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบ
สําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปน
เง่ือนไขสาคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะ
กระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยี
กาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันให
ประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสาคัญ และชวย
แกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึงแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตอง
ผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทาง
อาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดาน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ี
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน
จะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ลักษณะการใชพ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทําให
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป ๒๕๓๑ 
และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายได
ประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและ
สรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร 
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สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลาน
คนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลง
ตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการ
ไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ 
รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความ
เปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและ
ชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบ
ความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันไดแก การ
ดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน 
และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการ
ดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชน
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออนสําคัญ
ของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังตํ่าและการออมไม
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ํา ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตา ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสราง
เศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใช
องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การ
วิจัยท่ีดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย 
สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือ
การพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมี
เปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายท่ี
สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คน
ไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อม
ล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้  ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความม่ันคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและ
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ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความ
เหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี 

สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิดความเปน
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และท่ีสาคัญเง่ือนไขจาเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหาร
ราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน เปนโลก
ไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและ
ขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความ
เขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเง่ือนไขตางๆ 
ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการ
ปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุก
ใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซ่ึงหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปให
สัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของ
ประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน 
รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศ
ไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและ
เปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ 
การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตอง
มีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ 
เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปน
ระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัว
ไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
มาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการ
เรียนรู ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการ
จัดลําดับความสาคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกลาวจะตองกาหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนา
ประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกาหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกาหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความม่ันคง
ในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหใหได



~ 29 ~ 
 

ขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกาหนดตาแหนงเชิง
ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณา
การและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตรของ
ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาส
และสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมี
เปาหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเปนการกาหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ี
ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทย
ตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสม
กับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกาหนดวิสัยทัศน เปาหมาย
ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของ
บริบทโลก และบรบิทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูป
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการปฏิบัติ
อยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความ
รุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซ่ึงจะทําใหประเทศ
ไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสาคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทย
ทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกร
และคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ
ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบ
ตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกัน
ในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปน
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มนุษย  ความเจริญ เติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดี มีสุขของประชาชน ความยั่ งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดาน
ความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการ
ปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสราง
และรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนา
แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให
ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมี
ความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป 
จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  

(๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
 (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม          
 (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพ 
ภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอําเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร 
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม  
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5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ 
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ   

6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน    

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิต
และการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร
และบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอําหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปน
ผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตร
ทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย 
และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน การ
สงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความ
เปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตาม
รูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอําหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
เกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทาการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรใน
การพัฒนาอําชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอําหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง 
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาใน
ระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย
การยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืน ๆ เปนตน  

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และโครงสราง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึงสราง
องคความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน    

เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มี
ความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคา
ความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะจิตใจให

เขมแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม    
 เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและ
เปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     
 เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานนา รวมท้ังมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
พัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมนา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ     

เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
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(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบดวย 
 ๑)  ยุทธศาสตรหลัก 

๑.๑)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
๑.๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
๑.๓)  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
๑.๔)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.๕)  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ังคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๑.๖)  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๑.๗)  ยุทธศาสตรในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับ

ประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง 
๑.๘)  ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ังคงและยั่งยืน ใน

อนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๑.๙)  ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอยางยั่งยืน 

 
๒)  การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 

การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ไดกําหนด
ประเด็นท่ีดําเนินการ  ๑๗  เรื่อง  ประกอบดวย   

๒.๑)  การสรางความปรองดองและสมานฉันท 
๒.๒)  การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
๒.๓)  การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
๒.๔)  การปองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
๒.๕)  การจัดการปญหาท่ีดินทากิน 
๒.๖)  การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ 
๒.๗)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๒.๙)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
๒.๑๐) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
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๒.๑๒) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 
๒.๑๔) การบริหารจดัการทรัพยากรนา 
๒.๑๕) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให 
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตอง
ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสู
ประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว 
“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่ งยืน” ของประเทศ  การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic 
Positioning) 
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึนประเทศไทย
เปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน 
การขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิต
สินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 
เปาหมาย 
  1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) 

ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท  (9,325 ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 
บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 

10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ 
ท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 

 2.การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง 
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

 3. การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและ

เปนธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(5) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม ท้ังดาน 

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุน
และผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใช
ประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน 

ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวาง
สาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือ
แรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการ

ดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและ
สนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 
เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศและ

ตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ 
พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวาง 
เมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกส
เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรม
ท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม 

เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจําเปน
สําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความ
ตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจาก
กิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจาก
ขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงนา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช
กลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยนืปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงให
เกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก ทางนา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการ
เติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการ
ควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของ
พ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ิน 
และกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ี
มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนา
ตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายได
ประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาค
และในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส 
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และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเปนตน 
สงเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิ
สติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การ
ลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดาน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการให
ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ 
ประเทศ  โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะ
ชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือ
แรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มี
รายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ี
จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบรกิารสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและ 
ท่ัวถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ 
การศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพคร ู ท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก 
ใหไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน  

 
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ัง 

ระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู 
 

2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ 
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมลาและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปน
เอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใช
ทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑ
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เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใช
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

 
2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย  

โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจาเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผล
ไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ 
 
3. การลดความเหล่ือมลาทางสังคม 

3.1การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ  
มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน

อยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการ
ใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี 
สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 
 

3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก โดย  
(1)  พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการ

สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 
(2)  สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยู

อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจ
เอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจาเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย 
(Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ

คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 
 
3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร   

 โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเอง
หรือมีสิทธิทากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการนาอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวย
การผลักดันพรบ.ทรัพยากรนา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสราง
กระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดลอม เปนตน 
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3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมลา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน 

 
4 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

4.1 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง  
เตรียมความพรอมรองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมือง  ดานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได
มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน   
สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

แขงขันของประเทศท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green 
Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลด
กระบวนงานดานอานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจ
อยางแทจริง 

4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดให 

นักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการ
ผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
   
5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  
ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม 

โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนาระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคา
ของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทา
ฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครอง
ท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการนาเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรนา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการ 
นาในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมนา และองคกรผูใชนา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยง
เชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดย
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กําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนาแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว ท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ 

เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอมการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอมมาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 
5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว  
เพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว 

สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green 
Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ นาเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและ

บริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลาดับแรก โดยสงเสริม
ใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ี
วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของ
คนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ  
ผลักดันการจัดทาแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทาง

ความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมนาโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหาร
จัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ  

เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือลด
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจน
สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญ
กับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

 
6 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

6.1 การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  
โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูล

การประกวดราคาจัดซ้ือ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปด
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ประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชัน
และคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม  
สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสาน

เครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  
สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจ

ในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจานวนมาก 
และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 
 
1. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔)  

๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้
รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติข้ึนมาเพ่ือยกรางยุทธศาสตรชาติเบื้องตน โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลาวดวย โดยในเบื้องตนไดกําหนดวิสัยทัศนในกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 
๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไววา “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลั กปรัชญ าของเศรษฐ กิจพอเพี ยง”หรือ เป นคติพจน ป ระจํ าชาติ ว า  “ม่ั นคง ม่ั ง ค่ั ง ยั่ งยืน”        
ท้ังนี้ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบดวย ๖ยุทธศาสตร ไดแก (๑) 
ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
เพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปาหมายอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติท่ีกลาว
ขางตน จึงจําเปนจะตองมีการถายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางบูรณา
การ หนวยงานภาครัฐท่ีทําหนาท่ีกําหนดแผนและยุทธศาสตรในระดับตางๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาท่ีกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงนําวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปน
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และนํายุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง ๖ ดานท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติมาเปน
แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ โดยจะกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับ
บริบทการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนในชวง ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)เปนสําคัญ 
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    ๑.๒ การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะ
การพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือ
ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอสังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพคนเพ่ือเปนฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลัง
แรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การปองกันและ
ควบคุมปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ังการ
เสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในสังคม        
       ๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  

มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนใน
สังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาและ
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ี
เหมาะสม เนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ี
จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงท่ี
หลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสรางโอกาสการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสูการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสูการลดความ
ขัดแยงในสังคมไทย        

๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน  
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษี

ท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือตอยอดการสรางมูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ีเปนฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมท้ัง
กฎระเบียบเพ่ือสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใตเง่ือนไขการรักษา
สิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปนฐาน
สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการ
สรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจ
บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร การศึกษา
น า น า ช า ติ  ธุ ร กิ จ ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว  ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ภู มิ ภ า ค  เป น ต น         
        ท้ังนี้ โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ 
การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร 
โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกตอการคา การลงทุน เพ่ือรองรับการ
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พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุนใหเศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวา รอยละ ๕ 
ซ่ึงเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการเปนประเทศรายไดสูง ท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรชาติในระยะยาว        

 
  ๔) ยุทธศาสตรดานการเตบิโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน    
มุงอนุรักษฟนฟูสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการ

อนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ลงรอยละ ๒๐ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสูรูปแบบของ
การผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมท้ังยกระดับความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังนี้เพ่ือ
วางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

 
        5 ) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันคั่งและย่ังยืน   

ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมี
สาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางม่ันคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของ
คนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู
รวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี (๔) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนชายฝงทะเล เสริมสรางและพัฒนาความ
รวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ในการแกไขปญหาดานความม่ันคง (๕) สรางความเชื่อม่ันและพัฒนาความรวมมือในกลุม
ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ ใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
ภัยกอการราย (๖) เสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร (๗) รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปกปอง รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (๘) เสริมสรางความม่ันคงทาง
อาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 
การรักษาความสงบภายใน และความม่ันคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ (๑๐) 
พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความ
ม่ันคง ใหเกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดานความม่ันคง 

 
         ๖) ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได
อยางเปนธรรมรวมท้ังประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวาง
สวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสู
ทองถ่ินโดยการปรับโครงสรางการบริหารงานทองถ่ินใหเอ้ือตอการกระจายอํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการ
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชั่น ซ่ึงจะเปนปจจัยสนับสนุน
สําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีวางไวตามกรอบใน
อนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๗ 
        
         ๗) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงเนนการพัฒนา
กายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวาง
ประเทศท่ีไดมาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี
หางไกล และการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหมของประเทศ ไดแก 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบ ารุงและการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกสท้ังในดานการสงเสริมผูประกอบการไทยในการสราง
เครือขายการขนสงระหวางประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจาก
ถนนสูรางเปนหลัก 

 
๘) ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนา
วิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ ท้ังการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิม
ใหกับสินคาและบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนําไปสูศักยภาพการแขงขันท่ี
สูงข้ึน เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา เพ่ือเปนรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน รวมท้ัง
เพ่ือแกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆท้ังเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไก
บูรณาการระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะสนับสนุนใหประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษ 
หนาโดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต 
        
         ๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลสรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความ
เจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของพ้ืนท่ีและสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) 
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การพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
และ (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและ 
บริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย 

๑๐) ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค  
กําหนดยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวาง
ประเทศ ท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การประมง การคามนุษย และอ่ืนๆ ใหเขาสูมาตรฐานสากล
และเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การเตรียมความพรอมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคลองกับการดําเนินงานตามพันธกรณีของความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ 
Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เปนตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวาง
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ 
การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกสและการ 
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในเอเชีย 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2557 – 2560 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
พ.ศ. 2557 – 2560 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางของการพัฒนากลุมจังหวัด ภายใตผลการวิเคราะห 
สภาพแวดลอม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาท่ีผานมาและในอนาคต รวมท้ังสภาพของปญหาและ 
ความตองการของประชาชน โดยมียุทธศาสตรของการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน 

“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง) อุตสาหกรรม การคา การบริการ 
การทองเท่ียว และการลงทุนสูสากล” 
 
เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน) 

เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป จึงไดกําหนด 
เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้ 
1) เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน 
2) เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
3) พัฒนาการทองเท่ียวกลุมจังหวัดสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
4) เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ตัวช้ีวัด 
1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
2) รอยละของจํานวนแปลงท่ีไดรับการรับรอง GAP 
3) รอยละมูลคาภาคการคาการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
4) รอยละรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
ตัวชี้วัด และกลยุทธการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม 4 
ประเด็นยุทธศาสตร แตละประเด็นยุทธศาสตรมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การคา พืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง 
1) เปาประสงค 
 1.1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี 

1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปและเพ่ิมชองทางการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปจาก
สินคาเกษตร 

2) ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร 
 2.1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลงท่ีไดรับใบรับรอง GAP 
 2.2) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวยกลยุทธ 3 กลยุทธ ดังนี้ 
 3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต ประกอบดวยแผนงาน ดังนี้ 

- พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการผลิตและการคาพืชเศรษฐกิจหลัก 
- ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก 
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 

 3.2) พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก ประกอบดวยแผนงาน ดังนี้ 
- สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑหลัก 
- พัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการ/SME/เครือขายการแปรรูป 

 3.3) พัฒนาการคา การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก ประกอบดวยแผนงาน ดังนี้ 
- พัฒนาปจจัยและโครงสรางพ้ืนฐานการคา การลงทุน 
- สงเสริมตลาดการคาพืชเศรษฐกิจหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการคา การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

1) เปาประสงค  
1.1) เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุมจังหวัด 
1.2) มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 
1.3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุมจังหวัด 
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2) ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร 
2.1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาของกลุมจังหวัด 
2.2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการลงทุนในกลุมจังหวัด 
2.3) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด 

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 
3.2) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญ 
ดานอุสาหกรรม 
3.3) สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
3.4) จัดหาชองทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
1) เปาประสงค 

1.1) รายไดจากการทองเท่ียวและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 
1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการทองเท่ียวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ 

2) ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร 
2.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียว 
2.2) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหม 
2.3) รายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้ 
3.1) พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว 
3.2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
3.3) สงเสริมกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การกาวสูประชาคมอาเซียน 
1) เปาประสงค 

1.1) พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
1.2) พัฒนาปจจัยการบริหารงานกลุมจังหวัด 
1.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 

2) ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร 
2.1) จํานวนคนท่ีไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.2) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้ 
3.1) พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.2) พัฒนาปจจัยการบริหารงานกลุมจังหวัด 
3.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 
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แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2561 - 2564 
จากการประเมินสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) ของจังหวัดมหาสารคาม ถึงปจจัยภายใน 

(จุดแข็ง จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) รวมถึงทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนา 
ประเทศท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนากลุมจังหวัด เพ่ือนําไปสูการพิจารณากําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค 
และประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดมหาสารคาม 
 
วิสัยทัศนและพันธกิจจังหวัดมหาสารคาม 

วิสัยทัศน ของจังหวัดมหาสารคาม “เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 
พันธกิจ 

1) สงเสริมการเกษตรกรรมของจังหวัด และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการผลิต 
2) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 
3) สงเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนท่ีเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของทองถ่ิน 
4) เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนสังคมเขมแข็งและไดรับบริการพ้ืนฐานอยางเทาเทียมและท่ัวถึง 

 
เปาประสงคในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว จึงมีการกําหนดเปาประสงคท่ีสําคัญไว ดังนี้ 
1) ภาคการเกษตรมีความเขมแข็งและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับจังหวัด 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 
3) เปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

เพ่ือใหการพัฒนาจังหวัดเปนไปตามกรอบวิสัยทัศนและเปาประสงคท่ีกําหนดไว จึงไดกําหนดประเด็น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับ 
    สิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษา
    และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
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วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

“ทองถิ่นมหาสารคามการศึกษากาวไกล ประชาชนเปนสุข อยูรอดปลอดภัย สังคมเขมแข็ง 
รูเทาทัน พัฒนาอยางสรางสรรคและย่ังยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและสรางแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ใหมีความพรอมตอประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและประชาคมโลก รวมถึงเพ่ิมชองทางในการเขาถึงการศึกษาทองถ่ิน 
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินใหอยูดีกินดี ดารงชีวิตอยางเหมาะสม อยูรอดปลอดภัย รวมถึง
เสริมสรางศักยภาพสังคม ชุมชน ใหเขมแข็งและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
๓. สงเสริมการผลิตและการบริการบนพ้ืนฐานองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินอยางสรางสรรค พรอมพัฒนา
ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงนาสาธารณะ รวมถึงอนุรักษคุมครองโบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินและรวมจัดการสิ่งแวดลอม 
๔. พัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงสนับสนุนหนวยงานและการบูร
ณาการในการพัฒนาจังหวัด 

วัตถุประสงค (Objective) 
๑. เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาทองถ่ินและสรางสังคมแหงการเรียนรู 
๒. เพ่ือสรางรายได ลดรายจายของประชาชนและสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
๓. เพ่ือสรางความพรอมโครงสรางการผลิตและการบริการ 
๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานในจังหวัด 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 
๑. การศึกษาทองถ่ินมีคุณภาพ ประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน พ่ึงตนเองได สังคม ชุมชนเขมแข็งและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
๓. ทองถ่ินมีการพัฒนาอยางสรางสรรคและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความพรอมตอการพัฒนาจังหวัด 
๔. หนวยงานทองถ่ินมีประสิทธิภาพ ทางานรวมกันอยางบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑. การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการการศึกษา รวมถึงการบริหารทางการศึกษาทองถ่ิน 
๒. พัฒนาผูเรียนและผูสอน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ิน 
๓. สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษาทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒. การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ 
๒. เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในสังคม ชุมชน 
๓. สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓. การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
๑. ปจจัยการผลิตภาคการเกษตร 
๒. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงนาสาธารณะ โบราณสถานและแหลงทองเท่ียวท่ีสาคัญ รวมถึง
การจัดการสิ่งแวดลอม 
๓. สนับสนุนและสงเสริม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีรวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔. การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
แนวทางการพัฒนา 
๑. เสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพการทางาน 
๒. เสริมสรางกระบวนการพัฒนาระหวางหนวยงานอยางบูรณาการ 
๓. สนับสนุนหนวยงานอ่ืนในการพัฒนาตามท่ีกฎหมายกาหนด 
 

 
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน   

 เทศบาลตําบลทาขอนยางไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ  ซ่ึงเปนจุดมุงหมาย
ความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ินในอนาคตอยาง
รอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนใน
อนาคต  ดังนี้     

 “ชุมชนนาอยู  เชิดชูวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น  สงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง”    

   ๒.๒ ยุทธศาสตร 

    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองคกรตางๆ  ท่ี

เก่ียวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรของเทศบาล  5  ดาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑)  ความท่ัวถึงของถนนกับความจําเปนในการใชสัญจรไปมา 

๑.๒)  การดูแล  บํารุง  รักษาถนนในเขตเทศบาล 

๑.๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสญัจรไปมา 

๑.๔)  การใหบริการน้ําดื่ม  น้ําใชแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

๑.๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ําดื่ม  น้ําใชแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

๑.๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ําดื่ม  น้ําใชแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

๑.๗)  การจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอในการทําการเกษตรในเขตพ้ืนท่ี 

๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ําเพ่ือการเกษตร เชน ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิเหมาะสม มีความ

เค็มเหมาะสมและไมมีสารพิษปนเปอน  เปนตน 
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๑.๙)  ความสองสวางบริเวณถนนสายหลัก 

๑.๑๐) ความสองสวางบริเวณถนนสายรอง 

๑.๑๑) ความสองสวางบริเวณทางแยก 

๑.๑๒) ความสองสวางบริเวณวงเวียนท่ีไมมีสัญญาณไฟจราจร 

๑.๑๓) ความสองสวางบริเวณสวนสาธารณะ 

๑.๑๔) ความสองสวางบริเวณตลาดและลานตลาด 

๑.๑๕) ความสองสวางบริเวณสนามเด็กเลน 

๑.๑๖) ความสองสวางบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 

๑๗) ความสองสวางบริเวณสนามกีฬาชุมชน 

๑.๑๘) ความสองสวางบริเวณสะพาน 

๑.๑๙) การซอมบํารุงหรือทําความสะอาดอุปกรณใหบริการไฟฟา 

๒)  ดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 

๒.๑)  การสงเสริมและการพัฒนากลุมสตรี 

๒.๒)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒.๓)  การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนผูพิการและดอยโอกาสกาย  เปนตน 

๒.4)  การใหความสําคัญตอการดูแลเอาใจใสและชวยเหลือผูสูงอายุ  ผู พิการ ผูป วยเอดส  

ผูดอยโอกาสในเขตพ้ืนท่ี 

๒.5)  การใหความสําคัญตอการปองกันการติดเชื้อเอดสในพ้ืนท่ี 

๒.6)  การเฝาระวังทางโภชนาการและแกไขปญหาการขาดสารอาหารและโรคอวนใหเด็กอายุ   

  ระหวาง  ๐ - ๖ ป 

๒.7) การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอสําคัญในเขตเทศบาล 

๒.8) การใหความรูและคําแนะนําในการเสริมสรางภูมิคุมกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภแม 

และเด็ก 

2.9)  การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 

๓)  ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูและศูนยกลางวัฒนธรรม 

3.1)  การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในชุมชนรวมกลุมกันจัดทํากิจกรรมในทางสรางสรรค

กิจกรรมการพัฒนาตางๆ  เชน  ดานศาสนา  ดานกีฬาและการออกกําลัง 

3.2)  การเผยแพรความรูเก่ียวกับเรื่องโภชนาการแกประชาชน 

3.3)  การดูแลรักษา อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการสงเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิ

ปญญาและประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ิน 

3.4)  การสงเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน    
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๔)  ดานสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

4.๑)  การสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือสงเสริมใหประชาชนนํากลับมา

ใชประโยชน 

4.๒)  การรณรงคการปลูกตนไมหรือการดูแลรักษาตนไม  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล 

4.๓)  การใหความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.๔)  การรณรงคใหประชาชนในชุมชนเกิดความรู  ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางในการปองกัน

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4.๕)  การสงเสริมและสนับสนุนใหทําการเกษตรปลอดสารพิษ 

4.6)  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเปนไปตามศักยภาพของชุมชน 

4.7)  การเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ  พัฒนาและไดรับประโยชน

จากแหลงทองเท่ียวท่ีอยูในพ้ืนท่ี 

๔.8)  การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 

๕)  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีและพัฒนาองคกร 

5.๑)  การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนท่ี 

5.๒)  การใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 

5.๓)  การสงเสริมสนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและ

ประชาชน 

 

 ๒.๓  เปาประสงค 

  ๑)  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  การสงเสริมความเขมแข็งของชุม การสังคมสงเคราะหแกประชาชน รวมท้ังการสรางสังคมความ

นาอยู 

๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองไดประชาชนมีความรูและบํารุงรักษา

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 

๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

 ๒.4  ตัวช้ีวัด 

   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหลงน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึน 

   ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  80  

   ๓)  ประชาชนมีความรูมากข้ึนรอยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 
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   ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว  

   ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ  ๑๐  

   ๖)  ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 

   ๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลรอยละ  ๖๐  นาอยูอยางสงบสุข  

   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงรอยละ  ๖๐  

 

๒.5  คาเปาหมาย 

  ๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   

   ๒)  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได    

๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข     

๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

 

๒.๖  กลยุทธ 

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด

ตนทุน  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอม

และแปรรูปสินคาทางการเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและ

เพ่ือการอนุรักษ และเพ่ิมชองทางตลาด 

๔)  สงเสริมชุมชนใหแขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนให

พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน 

และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงาน

ในทองถ่ิน   

๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 

๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) สงเสริม

สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  
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๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและ

ความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน

โคราช  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  

สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๑๑)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความพรอมใน

การปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ี

สําคัญ สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดม

สมบูรณ สรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทํา

ระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 

๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

จําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

๔)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 

๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

  

 

 

 

/๒.๘  ความเช่ือม…… 
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๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

   

 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี ้

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

 3.1 การวิเคราะหกรอบทํายุทธศาสตร 

  ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินผลของการวิเคราะหศักยภาพ  เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและในอนาคตของเทศบาลตําบลทาขอนยาง 

จุดแข็ง    

1. มีพ้ืนท่ีราบเหมาะแกการเพาะปลูกเทศบาลตําบลทาขอนยางมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ24,263 ไร  

มีพ้ืนท่ีการเกษตร  17,560  ไร  คิดเปนรอยละ  72.37  ของพ้ืนท่ี  สวนใหญจะปลูกขาว  โดยเฉพาะขาว

หอมมะลิ  และเม่ือเทียบกับตําบลอ่ืนๆ  ในอําเภอกันทรวิชัย  แลวถือวาตําบลทาขอนยางเปน  อูขาว  อูน้ํา   

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล     

เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
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2.  มีแมน้ําและลําหวยขนาดใหญ  โดยเฉพาะแมน้ําชี  ลําหวยสายคลอ  เปนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมี

ความสําคัญในการทําเกษตรกรรม มีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจํานวน 4 สถานี  ซ่ึงสามารถทํานาไดถึง 2 ครั้งตอป  

และนอกจากนั้นยังสามารถเปนแหลงประมงน้ําจืด  สรางรายไดใหกับเกษตรกรท่ีอาศัยอยูตามแนวของแมน้ําชี

ไหลผานและลําหวยท่ีเปนสาขาของแมน้ําชี 

3.  กลุมอาชีพท่ีสามารถผลิตสินคาพ้ืนเมืองโดยเฉพาะผาฝาย  ซ่ึงถือวาเปนอาชีพเสริมของประชาชน

ตําบลทาขอนยาง  สามารถพัฒนาเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑได 

4.  ตําบลทาขอนยางเปนพ้ืนท่ีใกลของมหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  ทําใหมีศักยภาพ

ทางดานการศึกษา  ดานเศรษฐกิจ  การคา  การลงทุน  
 

  จุดออน 

  1.  ยังมีรายไดประชากรต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  30,000.- บาทตอคนตอป คิดเปนรอยละ 10 ของ

 ประชากรท้ังหมด 

  2.  ประชากรสวนใหญยังมีการศึกษาต่ํา  ยากจนและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ 

  3.  เกิดปญหามากมายจากการพัฒนาทางสังคมท่ีผานมาและขาดการวางแผนแกไขปญหาท่ีดี 

  4.  ใชจายงบประมาณในการพัฒนาและแกไขปญหาตางๆยังไมมีประสิทธิภาพ 

  5.  มีขอจํากัดดานงบประมาณ เครื่องมือ และทรัพยากรบุคคล 

  6.  การแพรระบาดของยาเสพติด  เกมสท่ีไมสรางสรรค  การพนันออนไลน 

 7.  ขาดการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาตอยอดสูคนรุนใหม 

โอกาส 

1.  แมน้ําชี  และสถานท่ีทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีตําบลทาขอนยางสามารถพัฒนาและสงเสริมใหเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการประมง  กอใหเกิดรายไดของประชากรเพ่ิมข้ึน  และผลผลิตมวลรวมเพ่ิมข้ึน 

2.  ตําบลทาขอนยางเปนแหลงขาวหอมมะลิและแหลงอาหารปลอดสารเคมีท่ีสําคัญแหงหนึ่งของ

จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงสามารถพัฒนาและสงเสริมรูปแบบการผลิตอาหารใหเปนสินคาท่ีสําคัญของตําบลได 

3.  มหาวิทยาลัยมหาสาคาม  เปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทําใหพ้ืนท่ีแหงนี้  เปนศูนยกลาง

การศึกษา  วิชาการ  การเรียนรู  การวิจัยและพัฒนา 

 4.  การขยายตัวของชุมชนในทุกดาน  ทําใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึน  ทําใหเกิด

การคาการลงทุนท่ีสูง  จึงเปนทําเลท่ีผูคนใหความสนใจสูง 

 

ขอจํากัด 

1. ประชาชนมีการศึกษานอยรายไดต่ํา จึงมีการอพยพเคลื่อนยายแรงงานเขาเมือง สถาบัน 
     ครอบครัวลมสลาย 

  2.  แหลงน้ําธรรมชาติยังไมไดรับการพัฒนาท่ีนําไปสูการใชประโยชนอยางแทจริง 
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  3.  ประชาชนยังขาดความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  4.  ประชาชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาตางๆของทองถ่ิน 

  5.  ขอจํากัดดานงบประมาณท่ีมีไมเพียงพอตอการแกไขปญหาท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

  6.  ขอจํากัดดานบุคลากรท่ีขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานตางๆ 

 



~ 58 ~ 

 

ยุทธศาสตรชาติ ที่ 5ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2ยุทธศาสตรชาติ ที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทาขอนยาง

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลทาขอนยาง (พ.ศ. 2561 - 2564)

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(มี 6 ดาน)

ยุทธศาสตรที่ 8ยุทธศาสตรที่ 6ยุทธศาสตรที่ 4ยุทธศาสตรที่ 2ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 10ยุทธศาสตรที่ 7ยุทธศาสตรที่ 5ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 9
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ฉบับที่ 12 

(มี 10 ยุทธ)

ยุทธศาสตรกลุม

จังหวัด (มี 4 ยุทธ)

ยุทธศาสตรจังหวัด

(มี 4 ยุทธ)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

อปท. (มี 5 ยุทธ)

ยุทธศาสตร

การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด

จังหวัด (มี 4 ยุทธ)

ยุทธศาสตรที่ 4ยุทธศาสตรที่ 3ยุทธศาสตรที่ 2ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 4ยุทธศาสตรที่ 3ยุทธศาสตรที่ 2ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 4ยุทธศาสตรที่ 3ยุทธศาสตรที่ 2ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 5ยุทธศาสตรที่ 4ยุทธศาสตรที่ 3ยุทธศาสตรที่ 2ยุทธศาสตรที่ 1

แบบ ยท.01
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ยุทธศาสตรที่ 5ยุทธศาสตรที่ 4ยุทธศาสตรที่ 3ยุทธศาสตรที่ 2ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

อปท. (มี 5 ยุทธ)

ยุทธศาสตรที่ 5เปาประสงคที่ 4เปาประสงคที่ 3เปาประสงคที่ 2เปาประสงคที่ 1

กลยุทธที่ 8กลยุทธที่ 6กลยุทธที่ 4กลยุทธที่ 2กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 11กลยุทธที่ 10กลยุทธที่ 7กลยุทธที่ 5กลยุทธที่ 3 กลยุทธที่ 9

แผนงานที่ 8แผนงานที่ 6แผนงานที่ 4แผนงานที่ 2แผนงานที่ 1 แผนงานที่ 11แผนงานที่ 10แผนงานที่ 7แผนงานที่ 5แผนงานที่ 3 แผนงานที่ 9

จํานวน  

โครงการ

จํานวน  

โครงการ

จํานวน  

โครงการ

จํานวน  

โครงการ

จํานวน  

โครงการ

จํานวน  

โครงการ

จํานวน  

โครงการ

จํานวน  

โครงการ

จํานวน  

โครงการ

จํานวน  

โครงการ

จํานวน  

โครงการ

แผนงาน

(มี 11 

แผนงาน)

ผลผลิต/

โครงการ
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ชุมชนนาอยู  เชิดชูวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น  สงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงวิสัยทัศน

แบบ ยท.02
3.4 แผนผังยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 5ยุทธศาสตรที่ 4ยุทธศาสตรที่ 3ยุทธศาสตรที่ 2ยุทธศาสตรที่ 1ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 5เปาประสงคที่ 4เปาประสงคที่ 3เปาประสงคที่ 2เปาประสงคที่ 1

กลยุทธที่ 8กลยุทธที่ 6กลยุทธที่ 4กลยุทธที่ 2กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 11กลยุทธที่ 10กลยุทธที่ 7กลยุทธที่ 5กลยุทธที่ 3 กลยุทธที่ 9

แผนงานที่ 8แผนงานที่ 6แผนงานที่ 4แผนงานที่ 2แผนงานที่ 1 แผนงานที่ 11แผนงานที่ 10แผนงานที่ 7แผนงานที่ 5แผนงานที่ 3 แผนงานที่ 9แผนงาน

เปาประสงค

คาเปาหมาย ที่ 5คาเปาหมาย ที่ 4คาเปาหมาย ที่ 3คาเปาหมาย ที่ 2คาเปาหมาย ที่ 1คาเปาหมาย

กลยุทธ
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ปรับโครงสราง

การผลิตดาน

การเกษตร ให

เอื้อตอการผลิต

สินคาเกษตรและ

อาหารคุณภาพ

การพัฒนา

โครงสรางการ

ผลิตและสราง

ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจใน

ทองถิ่น

การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน

การไดรับบริการ

ดานโครงสราง

พื้นฐานใหมีความ

สะดวกและรวดเร็ว

ประชาชนในเขต

เทศบาลมีแหลงน้ํา

ในการอุปโภคเพิ่ม

มากขึ้น

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ เพิ่มขึ้นปละ 

5 แหง

พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลง

น้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร  

เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้ง

วางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและ

น้ําแลง

โครงการขุด

ลอก/คู

คลอง/จัดหา

แหลงน้ํา 25

 โครงการ

กองชาง กอง

สาธารณสุข

ปรับโครงสราง

การผลิตดาน

การเกษตร ให

เอื้อตอการผลิต

สินคาเกษตรและ

อาหารคุณภาพ

การพัฒนา

โครงสรางการ

ผลิตและสราง

ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจใน

ทองถิ่น

การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน

การไดรับบริการ

ดานโครงสราง

พื้นฐานใหมีความ

สะดวกและรวดเร็ว

ในเขตเทศบาลมี

โครงสรางพื้นฐาน

ใหประชาชนไดใช

บริการรอยละ  80

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ เพิ่มขึ้น

ปละ 20 สาย

สงเสริมสนับสนุนการวางระบบ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ใหสอดคลองกับความจําเปนและ

ความตองการของประชาชน 

กอสราง ปรับปรุงเสนทางการ

คมนาคมอยางทั่วถึง

โครงการ

กอสรางถนน

ภายในเขต

เทศบาล

ตําบลทา

ขอนยาง 80

 สาย

กองชาง กอง

สาธารณสุข

ปรับโครงสราง

การผลิตดาน

การเกษตรใหเอื้อ

ตอการผลิตสินคา

เกษตรและ

อาหารคุณภาพ

การสรางความ

เขมแข็งของ

สังคมและชุมชน

ในทองถิ่น

การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิตและ

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชนตามแนว

เศรษฐกิจฐานราก

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุม 

การสังคม

สงเคราะหแก

ประชาชน 

รวมทั้งการสราง

สังคมความนาอยู

รอยละของ

ครัวเรือนมีรายได

เพิ่มขึ้นและ

พึ่งตนเองได

10% 20% 30% 40% เพิ่มขึ้นทุกกๆป พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ด

พันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ สงเสริมให

เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดตนทุน 

 เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ 

สงเสริมสนับสนุนการถนอมและ

แปรรูปสินคาทางการเกษตร 

สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ

 เพื่อการบริโภคเพื่อจําหนวยและ

เพื่อการอนุรักษ และเพิ่มชองทาง

ตลาด

จํานวน

โครงการตาม

แผนงาน

สํานักปลัด กอง

สวัสดิการ

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.

คาเปาหมาย

เปาประสงค

แบบ ยท. 03

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ความกาวหนา

ของเปาหมาย
กลยุทธ

ผลผลิต/

โครงการ

หนวย

สนับสนุน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ปรับโครงสราง

การผลิตดาน

การเกษตรใหเอื้อ

ตอการผลิตสินคา

เกษตรและ

อาหารคุณภาพ

การสรางความ

เขมแข็งของ

สังคมและชุมชน

ในทองถิ่น

การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิตและ

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชนตามแนว

เศรษฐกิจฐานราก

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุม 

การสังคม

สงเคราะหแก

ประชาชน 

รวมทั้งการสราง

สังคมความนาอยู

รอยละของ

ครัวเรือนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

50% 60% 70% 80% มีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง

๔)  สงเสริมชุมชนใหแขมแข็ง 

พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  

คณะกรรมการหมูบานและชุมชน

ใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพ

ชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  

ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  

ประชาชน และคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน  พัฒนา

คุณภาพและศักยภาพตาม

ความสามารถของแรงงานใน

ทองถิ่น

จํานวน

โครงการตาม

แผนงาน

กอง

สวัสดิการ

สํานักปลัด

สงเสริมและ

พัฒนาการจัด

การศึกษาเพื่อ

ยกระดับสูการ

เปนศูนยกลาง 

บริการทาง

การศึกษาและ

วัฒนธรรมของ

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

การจัดการศึกษา

และสรางสังคม

แหงการเรียนรูใน

ทองถิ่น

การพัฒนาดาน

การสรางสังคม

แหงการเรียนรู

และศูนยกลาง

วัฒนธรรม

ประชาชนมี

ศักยภาพมีรายได

เพียงพอสามารถ

พึ่งตนเองได

ประชาชนมี

ความรูและ

บํารุงรักษา

ศิลปวัฒนธรรม

อันดีงาม

ประชาชนมีความรู

มากขึ้นรอยละ ๙๐

75% 80% 85% 90% โครงการ

ตอเนื่องทุกป

สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

 บุคลากรดานการศึกษา ครู  

นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตาม

มาตรฐานสากล รองรับประชาคม

อาเซียน

จํานวน

โครงการตาม

แผนงาน

กอง

การศึกษา

สํานักปลัด

สงเสริมและ

พัฒนาการจัด

การศึกษาเพื่อ

ยกระดับสูการ

เปนศูนยกลาง 

บริการทาง

การศึกษาและ

วัฒนธรรมของ

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

การจัดการศึกษา

และสรางสังคม

แหงการเรียนรูใน

ทองถิ่น

การพัฒนาดาน

การสรางสังคม

แหงการเรียนรู

และศูนยกลาง

วัฒนธรรม

ประชาชนมี

ศักยภาพมีรายได

เพียงพอสามารถ

พึ่งตนเองได

ประชาชนมี

ความรูและ

บํารุงรักษา

ศิลปวัฒนธรรม

อันดีงาม

ประชาชนในเขต

เทศบาลรอยละ ๘๐

 มีสวนรวมในการ

พัฒนาการ

ทองเที่ยว ศาสนา –

 วัฒนธรรม

ประเพณีและกีฬา

50% 60% 70% 80% โครงการ

ตอเนื่องทุกป

พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรม

ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช 

 โดยการอนุรักษสืบสานตอและ

เชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว

จํานวน

โครงการตาม

แผนงาน

กอง

การศึกษา

สํานักปลัด

ความกาวหนา

ของเปาหมาย
กลยุทธ

ผลผลิต/

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนวย

สนับสนุน

คาเปาหมาย
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ
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สงเสริมการคา 

การลงทุน และ

การทองเที่ยวเชิง

สรางสรรค

และวัฒนธรรม 

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

การพัฒนา

โครงสรางการ

ผลิตและสราง

ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจใน

ทองถิ่น

การพัฒนาดาน

สาธารณสุข

มูลฐานและ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติสิ่งแวดลอม

มลภาวะและ

สิ่งแวดลอมไม

เปนพิษทําให

ชุมชนนาอยูอยาง

สงบสุข

รอยละของครัวเรือน

ไดรับการบริการ

ดานสาธารณะสุข

มูลฐาน

50% 60% 70% 80% โครงการ

ตอเนื่องทุกป

ดําเนินการโครงการ เพื่อ

ใหบริการประชาชน และรับทราบ

ปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ 

พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 

สงเสริมสุขภาพและอนามัยของ

ประชาชนในทุกระดับ ใหมี

สุขภาพแข็งแรง

จํานวน

โครงการตาม

แผนงาน

กอง

สาธารณสุข

สํานักปลัด

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของ

ประชาชน สูสังคม

เอื้ออาทรและ

สมานฉันท

การพัฒนาและ

เสริมสราง

ประสิทธิภาพ

องคกร

การพัฒนาดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดีและพัฒนา

องคกร

 การบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี

และมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน

รอยละของชุมชนที่

ปลอดยาเสพติด

70% 80% 90% 100% โครงการ

ตอเนื่องทุกป

ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  

การผลิตและการจําหนายยาเสพ

ติดในทุกระดับ

จํานวน

โครงการตาม

แผนงาน

สํานักปลัด กอง

สาธารณสุข

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของ

ประชาชน สูสังคม

เอื้ออาทรและ

สมานฉันท

การพัฒนาและ

เสริมสราง

ประสิทธิภาพ

องคกร

การพัฒนาดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดีและพัฒนา

องคกร

 การบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี

และมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน

รอยละของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการพัฒนา

ดานการบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดีและพัฒนา

องคกร

50% 60% 70% 80% โครงการ

ตอเนื่องทุกป

ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน 

 นําระบบสารสนเทศมาใชในการ

บริหารงานภายในองคกร  

สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให

ไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย

 เพิ่มพูนความรู

จํานวน

โครงการตาม

แผนงาน

สํานักปลัด กอง

สาธารณสุข

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของ

ประชาชน สูสังคม

เอื้ออาทรและ

สมานฉันท

การพัฒนาและ

เสริมสราง

ประสิทธิภาพ

องคกร

การพัฒนาดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดีและพัฒนา

องคกร

 การบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี

และมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน

รอยละของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการพัฒนา

ดานการบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดีและพัฒนา

องคกร

50% 60% 70% 80% โครงการ

ตอเนื่องทุกป

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ

จํานวน

โครงการตาม

แผนงาน

สํานักปลัด กอง

สาธารณสุข

คาเปาหมาย
ความกาวหนา

ของเปาหมาย
กลยุทธ

ผลผลิต/

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนวย

สนับสนุนความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ
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พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของ

ประชาชน สูสังคม

เอื้ออาทรและ

สมานฉันท

การพัฒนาและ

เสริมสราง

ประสิทธิภาพ

องคกร

การพัฒนาดาน

การบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดีและพัฒนา

องคกร

 การบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี

และมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน

รอยละของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการพัฒนา

ดานการบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดีและพัฒนา

องคกร

50% 60% 70% 80% โครงการ

ตอเนื่องทุกป

สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับ

สวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ใน

การเตรียมความพรอมในการ

ปองกันภัย และการชวยเหลือ

ผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่

สําคัญ สนับสนุนการฝกอบรม

จัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน

และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.) และดูแลรักษา

ความปลอดภัยและการจราจร

จํานวน

โครงการตาม

แผนงาน

สํานักปลัด กอง

สาธารณสุข

คาเปาหมาย
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร 

อปท.
เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ความกาวหนา

ของเปาหมาย
กลยุทธ

ผลผลิต/

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนวย

สนับสนุน
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ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงาน
สนับสนุน

1.ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

กองชาง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

2.ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3.ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย กองชาง กองคลัง

1.ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

กองสวัสดิการ สํานักปลัด

2.ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการ สํานักปลัด

3.ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด กองสวัสดิการ

1.ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สํานักปลัด

2.ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

กองการศึกษา สํานักปลัด

4 การพัฒนาดานสาธารณสุข
มูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

1.ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

1.ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด กองคลัง

2.ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

สํานักปลัด กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ
สรางความเขมแข็งของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจฐานราก

สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

1

5

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีและพัฒนาองคกร

2

3 การพัฒนาดานการสรางสังคมแหง
การเรียนรูและศูนยกลางวัฒนธรรม
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แบบ ผ. 07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 109 39,980,000   43 15,070,000   43 15,070,000   43 15,070,000   43 15,070,000   

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 134 213,065,000 108 203,765,000 108 203,765,000 108 203,765,000 108 203,765,000 

1.3 แผนงานการพาณิชย

243   253,045,000 151   218,835,000 151   218,835,000 151   218,835,000 151   218,835,000 

2

2.1 แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 12 1,880,000      12 1,880,000      12 1,880,000      12 1,880,000      12 1,880,000      

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 9 5,690,000      9 5,690,000      9 5,690,000      9 5,690,000      9 5,690,000      

2.3 แผนงานการเกษตร 12 2,550,000      12 2,550,000      12 2,550,000      12 2,550,000      12 2,550,000      

33     10,120,000   33     10,120,000   33     10,120,000   33     10,120,000   33     10,120,000   

3

3.1 แผนงานการศึกษา 19 2,530,000      19 2,530,000      19 2,530,000      19 2,530,000      19 2,530,000      

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

9 2,230,000      9 2,230,000      9 2,230,000      9 2,230,000      9 2,230,000      

28     4,760,000      28     4,760,000      28     4,760,000      28     4,760,000      28     4,760,000      

ยุทธศาสตร

ป พ.ศ. 2561

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รวม

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางความ
เขมแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก

รวม

การพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูและ
ศูนยกลางวัฒนธรรม

รวม

ป พ.ศ. 2562

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลทาขอนยาง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 รวมสี่ป

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

4

4.1 แผนงานสาธารณสุข 43 121,180,000 43 121,180,000 43 121,180,000 43 121,180,000 43 121,180,000 

43     121,180,000 43     121,180,000 43     -                43     -                43     -                

5

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 29 42,660,000   29 32,660,000   29 32,660,000   29 32,660,000   29 32,660,000   

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 22 7,085,000      22 7,085,000      22 7,085,000      22 7,085,000      22 7,085,000      

51     49,745,000   51     39,745,000   51     39,745,000   51     39,745,000   51     39,745,000   

รวมทั้งสิ้น 398   438,850,000 306   394,640,000 306   273,460,000 306   273,460,000 306   273,460,000 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 รวมสี่ป

การพัฒนาดานสาธารณสุขมูลฐานและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
และพัฒนาองคกร

รวม

ยุทธศาสตร

ป พ.ศ. 2561

รวม
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสี่แยกศูนย OTOP เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

บานทาขอนยาง หมูที่ 1 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนจากเสนโคงคลองถม - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หอพักทอฝน  บานทาขอนยาง หมูที่ 1 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

3 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรังจากเสนศูนยปฏบัติ เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ธรรมะเทพประธานพร - รั้วคอนอาจารย มมส.  หมูที่ 1 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

4 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนางไพรศรี - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 400,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

นานางลี  บุตราช  หมูที่ 1 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

5 โครงการกอสรางที่พักกรณีจุดรับ - สง สถานี ปายสถานี เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หรือเสนหนาปายถนน 2202 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

6 โครงการกอสรางสถานีบริเวณจอดรถโดยสารขนาดใหญ เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 2,000,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

7 โครงการกอสรางตลาดสด เพื่อสงเสริมใหประชาชน ตามแบบแปลน 1,000,000  -  -  - 1 แหง ทําใหประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได กองชางหรือ

ไดมีรายไดเพิ่ม ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หนวยงานอื่น

8 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนจากบานนางลําไย - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 20,000 20,000 20,000 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

บานประสิทธิ์ มังครัตน  หมูที่ 1 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

9 บานประสิทธิ์ มังครัตน  หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 800,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

เสนถนนเรียบแมน้ําชี หมูที่ 2 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมขยายผิวการจราจร เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

จากศาลากลางบานเสนถนนไปทางสนามกลางบาน หมูที่ ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง

เทศบาลตําบลทาขอนยาง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

11 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนจากศาลเจาแมสองนาง - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 400,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ชีหลง  หมูที่ 3 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

12 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนจากบานแมจันทรศรี - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

บานพอเจน  หมูที่ 3 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

13 โครงการกอสรางถนน คลส. เสนซอยบานแมมาลี หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

14 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนจากบานอาจารยชัชวาล เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

กุดคําฮิง  หมูที่ 3 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

15 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนเรียบทางกุดน้ําใส - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ทุงใหญ   หมูที่ 4 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

16 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสนทางลง สภ.ยอย - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

วัดเจริญผล  หมูที่ 4 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

17 โครงการกอสรางถนน คสล. (เดิม) เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

เสนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -หมูบานลีลาวดี  หมูที่ 4 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

18 โครงการขยายผิวจราจรถนนเสนซอยตุมโฮม  หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 250,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

19 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนจากสี่แยกบานผูใหญบาน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

มุมวัดเจริญผล  หมูที่ 4 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

20 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนทางไปบานวังบัว  หมูที่ 5เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

21 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค  หมูที่ 6 เพื่อใชเก็บของและเปนสถานที่ ตามแบบแปลน 800,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดใชศาลาในการจัดกิจกรรม กองชางหรือ

จัดกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ตางๆ ภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

22 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนนาแมคร - หวยตานวน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หมูที่ 6 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

23 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนทางไปชีหลง เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ขางโรงงานน้ําแข็ง  หมูที่ 6 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

24 โครงการลงหินลูกรังผิวจราจร  เสนขางประปาหมูบาน - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 50,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

กุดโคก  หมูที่ 6 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

25 โครงการกอสรางถนนเชื่อมตอระหวางบานวังหวา หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

 - ดอนยม หมูที่ 7 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

26 โครงการกอสรางเสริมไหลถนน ภายในหมูบาน หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

27 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 400,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

28 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรังเสนดอนยม หมูที่ 7  เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 4 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

29 โครงการถนนผิวจราจรลูกรังเสนทิศเหนือหมูบาน หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 50,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

30 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนบานคุณทองใส - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

บานคุณอดิศักดิ์  หมูที่ 9 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

31 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนบานพอสมบรูณ - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

บานคุณสงัด หมูที่ 9 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

32 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนบานคุณวิลัย - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

บานคุณหงษ  หมูที่ 9 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

33 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนบานคุณบุญเลิศ - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,00  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

บานคุณจอมศรี  หมูที่ 9 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

34 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนศูนยการเรียนรู - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 800,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ถนนผิวจราจรลูกรังวัดปาวังเลิง หมูที่ 9 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

35 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรังเสนไปวัดปาวังเลิง เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หมูที่ 9 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

36 โครงการกอสรางรั้วรอบที่สาธารณะประโยชน เพื่อมีรั้วรอบขอบชิดบริเวณ ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาการบุกรุกได กองชางหรือ

ดอนปูตา หมูที่ 9 ดอนปูตา ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หนวยงานอื่น

37 โครงการกอสรางสะพาน คสล. ขามไปทางศาลเจาแมสอง เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

และเสนทางไปขามเฒา หมูที่ 9 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

38 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรังเสนไปทางหนองเหลาเพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

 หมูที่ 9 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

39 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนกอสรางถนนรอบหวยวังเลิง เพื่อประชาชนมีสถานที่พักผอน ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดมีสถานที่พักผอนหยอนใจ กองชางหรือ

 หมูที่ 9 หยอนใจ ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หนวยงานอื่น

40 โครงการกอสรางบอขยะภายในหมูบาน หมูที่ 10 เพื่อแกไขปญหาขยะ ตามแบบแปลน 1,000,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาขยะภายใน กองชางหรือ

ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ชุมชนได หนวยงานอื่น

41 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบึงบานใครนุน หมูที่ 10 เพื่อประชาชนมีสถานที่พักผอน ตามแบบแปลน 200,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดมีสถานที่พักผอนหยอนใจ กองชางหรือ

หยอนใจ ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หนวยงานอื่น

42 โครงการกอสรางถนน คสล. จากเสนบานใครนุน หมูที่ 10  เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,00  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไปทางบานปอแดง ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

43 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนขางวัดปาธรรมอุทยาน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

 หมูที่ 11 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

44 โครงการกอสรางขยายถนนผิวจราจร คสล. เสนถนน 220  เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

 บานพอพิทักษ หมูที่ 11 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

45 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนรานเพลินจิตบานพอมาน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

 หมูที่ 11 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

46 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสนจาก 5 แยก - กิโล 8 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 150,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

 หมูที่ 12 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

47 โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. เสนกลางบาน - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

 ทางทิศใตของหมูบาน หมูที่ 13 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

48 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรังทิศเหนือ - ทิศตะวัน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หมูที่ 13 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

49 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดานทิศเหนือวัด หมูที่ 14 เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

50 โครงการกอสรางบอขยะภายในหมูบาน หมูที่ 14 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 1,000,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

51 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. เสนบานแมละมัย เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

บุตรคําโชติ (แบบยกระดับ) ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

52 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนบานนางบอ - หนาวัดพิไชเพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หมูที่ 14 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

53 โครงการกอสรางระบบชลประทานแบบระบบทอเสนศาลา เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,00  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

 นานายเคน  หมูที่ 14 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

54 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสนหนาบานนายจักรบุตร  ศเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

(แบบยกระดับ)  หมูที่ 14 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

55 โครงการถนนผิวจราจรลูกรังจากเสนนาพอบุญคล้ํา - นาพเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 80,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

 หมูที่ 14 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

56 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานแมทองคํา  หมูที่ 14เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

57 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. เสนขางโรงพยาบาลเพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

สงเสริมสุขภาพบานหัวขัว หมูที่ 15 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

58 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. เสนขางศูนยพัฒนา เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 250,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หัวขัว เสนบานคุณสมหวัง - บานคุณประหยัด หมูที่ 15 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

59 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรังเสนทางศาลแมสองน  เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 80,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

ไปทางบานขามเฒา  หมูที่ 15 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

60 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรังไปทางเสนโคกนอย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 80,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

 หมูที่ 15 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

61 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนรอบวัดทางดานทิศตะวัน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หมูที่ 15 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

62 โครงการกอสรางถนนทางเชื่อมจากบานหัวขัวไปทางเสน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,00  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

บานหนองเหลา หมูที่ 15 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

63 โครงการกอสรางถนนทางเชื่อมจากบานหัวขัวไปทางเสน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

บานโคกกอง หมูที่ 15 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

64 โครงการกอสรางถนน คสล.เสนทางทิศเหนือหมูบาน - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 400,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

หวยนางซอง หมูที่ 15 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

65 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนทางสะพานคุมนอย - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

สามแยก  หมูที่ 15 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

66 โครงการกอสรางถนน คสล. (เดิม) เสนไปทางศาลเจาแมส เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หมูที่ 15 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

67 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนรอบหมูบาน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 400,000 400,000 400,000 400,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

พรอมขยายผิวจราจรถนน หมู 2 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

68 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 400,000 400,000 400,000 400,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ม.2 ไดสะดวกและปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

69 โครงการกอสรางถนนลูกรังจากศาลแมสองนาง - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ชีหลง หมู 3 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

70 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หนองตีนบาน หมู 3 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

71 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนกุดน้ําใส หมู 4 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

72 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

จากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - บานดอนยม หมู 4 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

73 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทานตะวัน หมู 4 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 400,000 400,000 400,000 400,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

74 โครงการปรับปรุงซอมแซมรองระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

ภายในหมูบาน หมู 4 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

75 โครงการกอสรางประติมากรรมสัญลักษณ เพื่อสรางเปนสัญลักษณ ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง เปนเอกลักษณแกชุมชน กองชางหรือ

เมืองทาขอนยาง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หนวยงานอื่น

76 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนขางวัดเจริญผล เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หมู 4 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

77 โครงการกอสรางถนน คสล. บานกุดรอง - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

บานใครนุน หมู 5 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ



- 73 -

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

78 โครงการเสริมไหลทางถนน คสล. ภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หมู 6 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

79 โครงการกอสรางคลื่นชะลอความเร็วภายใน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 100,000 100,000 100,000 100,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หมูบาน หมู 6 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

80 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนทางวนอุทยาน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

วังน้ําชี หมู 6 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

81 โครงการกอสรางสะพานขามชีหลง หมู 6 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

82 โครงการกอสรางถนนเชื่อมตอหมูบานระหวาง เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

บานวังหวา - บานดอนยม หมู 6 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

83 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนทางทิศใต เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ของหมูบาน  หมู 7 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

84 โครงการกอสรางถนนจากบานดอนยม - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

บานทาขอนยาง หมู 4 เสนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

85 โครงการถนนลูกรังเสนวัดปาวังเลิ้ง หมู 7 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000 80,000 80,000 80,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

86 โครงการชลประทานระบบทอ หมู 8 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

87 โครงการกอสรางรองระบายน้ําไปทางสวนที่เหลือ เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

พรอมขยายไหลทาง 2 ขางถนนภายในหมู 8 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

88 โครงการกอสรางถนนลูกรังจากสระน้ําสาธารณะ เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 50,000 50,000 50,000 50,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ประโยชน - ดอนปูตา หมู 8 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

89 โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัด - หนาบาน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

นายดาวเรือง หมู 8 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

90 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชน ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรม กองชางหรือ

สวนมะนาว หมู 9 ในการทํากิจกรมตางๆ ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทางการเกษตร หนวยงานอื่น

91 โครงการกอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

ทางดานทิศตะวันตก หมู 9 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

92 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนตอจาก เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

ศูนยการเรียนรุชุมชน หมู 9 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

93 โครงการกอสรางคลื่นชะลอความเร็ว เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 50,000 50,000 50,000 50,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ภายในหมูบาน หมู 9 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

94 โครงการกอสรางถนน คสล. จากดอนปูตา - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ทิศตะวันออกหมูบาน หมู 9 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

95 โครงการกอสรางถนนลูกรังเสนศาลเจา เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000 80,000 80,000 80,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

แมสองนางไปทางถนนบานขามเฒา ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

96 โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 70,000 70,000 70,000 70,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ภายในหมูบาน หมู 10 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

97 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองบีง เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 250,000 250,000 250,000 250,000 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หมู 10 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

98 โครงการขยายขอบถนนภายในหมูบาน หมู 12 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

99 โครงการกอสรางถนนลูกรังรอบหมูบาน หมู 12 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000 80,000 80,000 80,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

100 โครงการถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากเสนนา เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000 80,000 80,000 80,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

พอหลวง - นาพอนวย  หมู 13 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

101 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะในจุดชุมชนรองขอ เพื่อใหประชาชนมีหองน้ําไวบริการ ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชนมีหองน้ําสาธารณะไวใช กองชางหรือ

ประจําหมูบาน ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หนวยงานอื่น

102 โครงการกอสรางถนน คสล. รอบบึงใครนุน หมู 14 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 400,000 400,000 400,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

103 โครงการลงหินลูกรังขยายผิวการจราจร หมู 14 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000 80,000 80,000 80,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

104 โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัดทางทิศเหนือ - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

เมรุหมูบาน หมู 15 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

105 โครงการกอสรางสนามกีฬา (คุมนอย) หมู 15 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

106 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.และ เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

รองระบายน้ําเสนทางทิศตะวันออก (รพสต.) หมู 15 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

107 โครงการกอสรางคลื่นชะลอความเร็วภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 40,000 40,000 40,000 40,000 1 สาย เพื่อลดอุบัติเหตุภายในหมูบาน กองชางหรือ

หมู 15 ไดปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หนวยงานอื่น

108 โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตรม.14 เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000 40,000 40,000 40,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

สายบานนายสําฤทธิ์ไปทางกุดออ ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

109 โครงการศึกษาแนวพัฒนาการผังเมือง เพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนา ทุกคน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทุกคน ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

(ทาขอนยาง - ขามเรียง) และการใชผังเมืองรวม เมืองหรือชุมชน ใหมีระเบียบ ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. การอยูอาศัย หนวยงานอื่น

พ.ศ. 2558 หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

39,980,000 15,070,000 15,070,000 15,050,000

15,050,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการลอกรองระบายน้ําอยางนอยปละ 1 ครั้ง/ตอ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 150,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

บานทาขอนยาง หมูที่ 1 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

2 โครงการกอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

บานทาขอนยาง หมูที่ 1 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

3 โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสนเถียงนาครูนอย เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

หมูที่ 1 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

4 โครงการลอกทอระบายน้ําจากเสนสี่แยกบานพอโนน - เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 100,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขอนยาง หมูที่ 1 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

5 โครงการแกปญหาทางระบายน้ําหมูที่ 1 - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

 เสนทางไปหมูบานลีลาวดี ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

6 โครงการกอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบานพรอม เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

ผิวการจราจรทั้ง 2 ขาง เสนจากบานแมเปลี่ยน อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

สุวรรณภักดิ์ สี่แยกบานแมงา หมูที่ 2

7 โครงการกอสรางทอระบายน้ําเสนบานพออุทิศ - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

แยกหอพักเจเจ  หมูที่ 3 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

8 โครงการกอสรางทอระบายน้ําเสนวัดสวางวารี - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 200,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

บานพอนิยม  หมูที่ 3 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมฝาปดทอระบายน้ําภายในหมูบ เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 250,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

หมูที่ 4 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

10 โครงการกอสรางทอระบายน้ําเสนรานไกยางสิรินาฏ - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 350,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

หวยน้ําตก  หมูที่ 4 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

11 โครงการกอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน  หมูที่ 5 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ํา  หมูที่ 6 เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 20,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

13 โครงการกอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 7 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 350,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

14 โครงการกอสรางรองระบายน้ําไปทางสวนที่เหลือพรอม เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

ขยายไหลทาง 2 ขางถนน  หมูที่ 8 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

15 โครงการปรับปรุงรองระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 9 เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 150,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

16 โครงการกอสรางถนน คสล. ไปทางเสนคลองสูบน้ํา หมูที่ เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

17 โครงการวางทอระบายน้ําเสนใครนุน - บานปอแดง (หวย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

 หมูที่ 10 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

18 โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสนรานเพลินจิตบานพอมาเพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 400,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

 หมูที่ 11 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

19 โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสนฝงหมูที่ 11 ซอยถนนหเพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

 รจนาทาวนโฮม  หมูที่ 11 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

20 แกไขปญหาน่ําทวมขังเสนรานเสริมสวยตุ - สามแยก เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

 บานพอจรันทร  หมูที่ 11 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

21 โครงการแกไขปญหาทางระบายน้ําถนนเสนจาก 5 แยก - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ลําหวย  หมูที่ 12 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

22 โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสนระหวางบานผูชวยลําพู  เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 400,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

สี่แยกทิศเหนือหมูบาน หมูที่ 13 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

23 โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสนศาลากลางบานผูใหญบ  เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 200,000  -  -  - 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

 ทิศตะวันตกหมูบาน หมูที่ 13 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

24 โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสนระหวางรอยตอเสนหมู   เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

หมู 13  หมูที่ 13 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

25 โครงการกอสรางรองระบายน้ําแบบระบบเปดภายในหมูบ เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 400,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

 หมูที่ 14 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

26 โครงการปรับปรุงซอมแซมรองระบายน้ําภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

(แบบระบบปด)  หมูที่ 15 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

27 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบริเวณสนาม เพื่อระบายน้ําบริเวณสนามกลาง ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายในสนาม กองชางหรือ

กลางบาน ม.2 บาน ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น สําหรับการจัดกิจกรรม หนวยงานอื่น

28 โครงการกอสรางทอระบายน้ําเสนวัดสวางวารี - เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 400,000 400,000 400,000 400,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

บานพอนิยม หมู 3 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

29 โครงการกอสรางทอระบายน้ําเสนกลางบาน เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

บานพอเที่ยง - มุมวัดสวางวารี (แบบรางน้ํา) หมู 3 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

30 โครงการกอสรางทอระบายน้ําเสนบานพอสุเทพ - เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 400,000 400,000 400,000 400,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

หนองตีนบาน หมู 3 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

31 โครงการกอสรางทอระบายน้ําเสนบานพออุทิศ - เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 400,000 400,000 400,000 400,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

แยกหอพัก เจเจ อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

32 โครงการกอสรางรองระบายน้ําถนนขาง เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

วัดปาธรรมอุทยาน หมู 4 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

33 โครงการระบบบําบัดน้ําเสีย หมู 4 แกไขปญหาน้ําเสีย ตามแบบแปลน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แหง ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิต กองชางหรือ

ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ตอสุขภาพรางกาย หนวยงานอื่น

34 โครงการกอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

หมู 5 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

35 โครงการกอสรางรองระบายน้ําถนนกลางหมูบาน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

บานดอนยม หมู 7 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

36 โครงการปรับปรุงซอมแซมรองระบายน้ําเดิม เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย หมูบานได กองชางหรือ

แบบระบบฝาปด หมู 9 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

37 โครงการกอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

หมู 10 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

38 โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสนรานจอดปลาเผา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 400,000 400,000 400,000 400,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

 2 ฝง หมู 11 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

39 โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสนขางหนาบาน เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

อาจารยพิทักษ  หมู 11 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

40 โครงการกอสรางรองระบายน้ําจากแยก เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

บานแมอิ่มใจไปถนนฝงเซเวน หมู 11 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

41 โครงการปรับปรุงแกไขระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําอุปโภค ตามแบบแปลน 100,000 100,000 100,000 100,000 1 สาย ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค , บริโภค กองชางหรือ

ใหไหลสะดวกและสะอาด หมู 11 บริโภคที่สะอาด ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ที่ไหลสะดวกและสะอาด หนวยงานอื่น

42 โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสนรอบหมูบาน เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

หมู 12 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

43 โครงการแกไขปญหาขนาดทอระบายน้ําหนาวัด - เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

หนาบานพอประเสริฐ ไชยผง  หมู 12 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

44 โครงการวางทอและถมสรางถนนคลองสงน้ําภายใน เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย แกไขปญหาน้ําทวมขัง กองชางหรือ

หมูบาน หมู 12 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หนวยงานอื่น

45 โครงการชลประทานแบบระบบทอ หมู 13 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

46 โครงการปรับปรุงซอมแซมรองระบายน้ําภายใน เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ํา ตามแบบแปลน 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

หมูบาน หมู 13 อุดตันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น

47 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ําสาธารณะ เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตามแบบแปลน 350,000 350,000 350,000 350,000 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน กองชางหรือ

ประโยชน หมู 13 ไดสะดวกปลอดภัย ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น การสัญจรไปมาภายในหมูบาน หนวยงานอื่น

48 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

แยกทางโคงคลองถมไปทางหนองตีนบาน ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ชุมชน หนวยงานอื่น

49 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

สี่แยกไฟแดงไปทางเทศบาล ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ชุมชน หนวยงานอื่น

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

50 โครงการลอกทอระบายน้ํา ถนน 2202 ตลอดทั้งสาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง กองชางหรือ

ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หนวยงานอื่น

51 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะทั้ง เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ ขยายเขตไฟฟาทุหมูบาน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 15 จุด ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ

ภายในและนอกหมูบานทั้ง 15 หมูบาน ดานสาธารณูปการอยางทั่วถึง ใหทั่วถึง ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กองชาง

52 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะภาย เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 15 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ในหมูบานทั้ง 15 หมูบาน ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะทุกหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น ปลอดภัยในชีวิตละทรัพยสิน

53 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนไดใชไฟฟา ขยายเขตไฟฟาเพื่อการ 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 15 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาอยางทั่วถึง กองชาง

ทั้ง 15 หมูบาน เพื่อการประกอบอาชีพใหมีคุณ- เกษตรทุกหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. แลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น

ภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

54 โครงการขยายเขตโทรศัพยพื้นฐานและ เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงระบบ หมูบานที่หางไกลสามารถ 100,000 100,000 100,000 100,000 5 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

โทรศัพยสาธารณะ สาธารณูปการอยางทั่วถึง ติดตอสื่อสารกันไดสะดวก ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น

55 โครงการติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงระบบ ใหประชาชนที่ไมมีไฟ 100,000 100,000 100,000 100,000 5 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

สาธารณูปการไดอยางทั่วถึง ฟาใชมีโอกาศไดใช ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น ปลอดภัยในชีวิตละทรัพยสิน

56 โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสองสวาง เพื่อบํารุงรักษาและแกไขระบบ ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 100,000 100,000 100,000 100,000 5 จุด ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร กองชาง

สาธารณะในเขตเทศบาล ไฟฟาสองสวางสาธารณะให สาธารณะทุกหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีควมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หนวยงานอื่น

สามารถใชงานไดเปนปกติ

57 ไฟฟาสองสวางสาธารณะภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 7 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ม.2 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะทุกหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

58 ไฟฟาสองสวางสาธารณะภายในหมูบาน ม.3 เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

59 ไฟฟาสองสวางสาธารณะซอยเลียบกุดน้ําใส เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ม.4 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

60 ไฟฟาสองสวางสาธารณะซอยตุมโฮมเลียบ - เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

 แมน้ําชีปอมตํารวจ ม.4 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

61 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรเสนทางออกไป เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

บานใครนุน ม.5 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

62 ไฟฟาสองสวางสาธารณะรอบหมูบาน ม.5 เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

63 ไฟฟาสองสวางถนนเสนรอบหมูบานและเสน เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

จากหมูที่ 4 บานทาขอนยาง-บานใครนุน ม.6 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

64 กอสรางระบบไฟฟาสองสวางลานกีฬาของ เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

หมูบาน ม.6 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

65 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร ม.7 เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

66 ไฟฟาสองสวางรอบหมูบาน ม.7 เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

67 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร  ม.8 เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

68 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะบริเวณบานคุณบุญศรี เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

พรสุวรรณ และบริเวณบานนายศักดิ์ศรี-แมคูณ ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

ม.8

69 ไฟฟาเพื่อการเกษตร 3 เสนทาง (หนองเหลา, เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ดอนแมสองนางถึงวังหวาย,ตะวันตกหมูบาน ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

ทางโคกกลาง โคกนอย ม.9

70 ไฟฟาสองสวางสนามกีฬาฟุตบอล เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

(เดิ่นหมาตาย) ม.9 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในสนามฟุตบอล ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

71 ไฟฟาเพื่อการเกษตรจากบานอ.ถาวร - บาน เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ดอนยม ม.10 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

72 ไฟฟาสองสวางจากบานวังหวา-บานใครนุน เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ม.10 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

73 ไฟฟาเพื่อการเกษตรจากบานพอถนอม - เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

บานปอแดง ม.10 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

74 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรจากจุดตรงขาม เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

บานพอประดิษฐ - ที่นานายสมจิตร นามเทพ ม.10 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

75 ไฟฟาสองสวางซอยวัดปาธรรมอุทยาน ม.11 เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

76 ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสองสวางสี่แยก เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ซอมแซมไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ภายในหมูที่ 11 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

77 ขยายเขตไฟฟาสองสวางทางทิศตะวันตก เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

หมูบาน ม.13 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

78 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร ม.13 เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

79 ไฟฟาสาธารณะจากบานใครนุน-กุดรอง ม.14 เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

80 ไฟฟาสาธารณะจากบานพอสมโภช ชัยสงค เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

เมืองไปถึงนานายสมปอง ปานนิล ม.14 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในการเษตร ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

81 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะจากบานผูใหญบาน เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

หมูที่ 14 จํานวน 2 ตนและจุดบานพอเทียบ- ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในการเษตร ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

บานผูชวยนันทนิตย จํานวน 2 ตน เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

82 ไฟฟาสาธารณะจากบานใครนุน-วัดปาวิมุตโต ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในการเษตร 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

ม.14 ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย.

83 ขยายเขตไฟฟาสองสวางนอกเขตหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอด ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาทุกครัวเรือน กองชาง

ไปถึงศาลแมสองนาง ม.15 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณะในการเษตร ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ หนวยงานอื่น

6 โครงการกอสรางระบบไฟฟาสองสวางสนาม เพื่อใชสําหรับการออกกําลังกาย 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนไดออกกําลังกายเวลาวาง สํานักปลัดฯ

กีฬา  กลางบานทาขอนยาง และจัดกิจกรรมกลางแจง ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น และสามารถจัดกิจกรรมกลางคืนได กองชาง

84 โครงการกอสรางพนังกั้นน้ําหมูที่1,3,4,5,6,10 เพื่อปองกันตลิ่งแมน้ําชีพัง มีพนังปองกันตลิ่งพัง 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 6 แหง ปองกันน้ําทวมและปองกันตลิ่งพัง กองชาง

ไดมาตรฐาน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

85 โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะประโยชน เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 1,462,000 1,462,000 1,462,000 1,462,000 15 จุด ประชาชนมีน้ําใชตลอดป กองชาง

ภายในเขตเทศบาล อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

86  โครงการขุดลอกกุดครก 1,2 หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 จุด ประชาชนมีน้ําใชตลอดป กองชาง

อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

87 โครงการขุดลอกกุดตานามและแหลงน้ํา  เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 จุด ประชาชนมีน้ําใชตลอดป กองชาง

สาธารณะฮองสวนมอญ หมูที่ 6 อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

88 โครงการขุดลอกหนองกาแหลง  เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 968,000 968,000 968,000 968,000 1 จุด ประชาชนมีน้ําใชตลอดป กองชาง

บานใครนุน หมูที่ 10 อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

89  โครงการขุดลอกหวยสายคลอ  หมูที่ 1,8,9, เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 5 สาย ประชาชนมีน้ําใชตลอดป กองชาง

13 และ 15 อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ที่ใชเพื่ออุปโภคและบริโภค หนวยงานอื่น

90 โครงการซอมแซมปรับปรุงแพเหล็กสูบน้ํา เพื่อแกปญหาความเสียหาย 4 สถานี 250,000 250,000 250,000 250,000 4 สถานี ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร กองชาง

ดวยไฟฟา ของทรัพยสินและเพิ่มประสิทธิภาพ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ตลอดปรวมถึงเพื่ออุปโภค หนวยงานอื่น

การสูบน้ําดวยไฟฟา และบริโภค

91 โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ําดาด   เพิ่มประสิทธิภาพในการสงน้ํา 1,000 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 4 สาย ประชาชนมีน้ําใชตลอดป กองชาง

คอนกรีต ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อุปโภคและบริโภค หนวยงานอื่น

92 โครงการขยายเขตคลองสงน้ําดาดคอนกรีต เพิ่มประสิทธิภาพในการสงน้ํา 1,000 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 4  สาย ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร กองชาง

หรือระบบทอสงน้ํา ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อยางทั่วถึง หนวยงานอื่น

93 โครงการขุดลอกหนองบุง บานกุดรอง หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 5 แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดปทั้งที่ใชเพื่อการ กองชาง

อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อุปโภคและบริโภค หนวยงานอื่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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95 โครงการขุดลอกกุดคําหิง แกปญหาภัยแลงและเพื่ออุปโภค ขุดลอกตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร กองชาง

บริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อยางทั่วถึง หนวยงานอื่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

96  โครงการขุดลอกกุดเวียน หมูที่ 10  เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดปทั้งที่ใชเพื่อการ กองชาง

อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อุปโภคและบริโภค หนวยงานอื่น

97 โครงการขุดลอกกุดออ หมูที่10  เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดปทั้งที่ใชเพื่อการ กองชาง

อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อุปโภคและบริโภค

98 โครงการชลประทานระบบทอเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก รายละเอียดตามแบบ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1 สาย ประชาชนมีน้ําใชตลอดปทั้งที่ใชเพื่อการ หนวยงานอื่น

ทั่วถึงทุกพื้นที่ ในการอุปโภค- แปลนเทศบาล ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อุปโภคและบริโภค กองชาง

บริโภค

99 โครงการขุดลอกหวยสาธารณะกุดน้ําใส ม.4 เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร กองชาง

อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อยางทั่วถึง หนวยงานอื่น

100 ปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพในการสงน้ํา 1,000 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 1 สาย ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร กองชาง

(นายายบุญรอด)ม.7 ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อยางทั่วถึง หนวยงานอื่น

101 ขุดลอกแหลงน้ําสาธารระ ม.9 เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 แหง ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร กองชาง

อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อยางทั่วถึง หนวยงานอื่น

102 โครงการผันน้ําระบบทอเพื่อการเกษตร ม.9 เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก รายละเอียดตามแบบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ประชาชนมีน้ําใชตลอดปทั้งที่ใชเพื่อการ หนวยงานอื่น

ทั่วถึงทุกพื้นที่ ในการอุปโภค- แปลนเทศบาล ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อุปโภคและบริโภค กองชาง

บริโภค

103 โครงการผันน้ําจากแมน้ําชีลงหวยสายคอ ม.8 เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก รายละเอียดตามแบบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ประชาชนมีน้ําใชตลอดปทั้งที่ใชเพื่อการ หนวยงานอื่น

ทั่วถึงทุกพื้นที่ ในการอุปโภค- แปลนเทศบาล ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อุปโภคและบริโภค กองชาง

บริโภค

104 ผันน้ําขุดลอกหวยสายคลองลงสูปาวังเลิง ม.12 เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก รายละเอียดตามแบบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ประชาชนมีน้ําใชตลอดปทั้งที่ใชเพื่อการ หนวยงานอื่น

ทั่วถึงทุกพื้นที่ ในการอุปโภค- แปลนเทศบาล ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อุปโภคและบริโภค กองชาง

บริโภค

105 โครงการขุดลอกลําหวยสายคอ ม.13 เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 แหง ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร กองชาง

อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อยางทั่วถึง หนวยงานอื่น

106 โครงการผันน้ําจากแมน้ําชีลงหวยสายคอ ม.13 เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก รายละเอียดตามแบบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ประชาชนมีน้ําใชตลอดปทั้งที่ใชเพื่อการ หนวยงานอื่น

ทั่วถึงทุกพื้นที่ ในการอุปโภค- แปลนเทศบาล ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อุปโภคและบริโภค กองชาง

บริโภค

107 โครงการปรับปรุงแกไขคลองสงน้ํา ม.14 เพิ่มประสิทธิภาพในการสงน้ํา 1,000 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 1 สาย ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร กองชาง

ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อยางทั่วถึง หนวยงานอื่น

108 โครงการถมหนองสาธารณประโยชน ม.15 เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 แหง ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร กองชาง

อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อยางทั่วถึง หนวยงานอื่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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109 การผันน้ําระบบทอเพื่อการเกษตรหวยสายคอ เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แหง ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร กองชาง

ม.15 อุปโภคบริโภค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อยางทั่วถึง หนวยงานอื่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการขุดลอกทางระบายน้ํา จากหวยน้ําตก แกปญหาภัยแลงและเพื่ออุปโภค ขุดลอกตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการเกษตร กองชาง

ถึงกุดน้ําใส และบริเวณกุดน้ําใส บานทาขอนยาง บริโภค ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. อยางทั่วถึง หนวยงานอื่น

หมูที่ 4

111 โครงการขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําที่ จํานวน  1  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 15 แหง ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อการ กองชาง

ทั้ง 15 หมูบาน สะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. อุปโภคละบริโภค หนวยงานอื่น

หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

112 โครงการซอมแซมภาชนะกักเก็บน้ําฝน เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําที่ จํานวน  1  โครงการ 75,000 75,000 75,000 75,000 15 แหง ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อการ กองชาง

ทั้ง 15 หมูบาน สะอาดในการอุปโภคและบริโภค ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. อุปโภคละบริโภค หนวยงานอื่น

หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

113 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําที่ จํานวน  2  โครงการ 900,000 900,000 900,000 900,000 2 แหง ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อการ กองชาง

ใหสะอาดสามารถอุปบริโภคและบริโภคได สะอาดในการอุปโภคและบริโภค ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. อุปโภคละบริโภค หนวยงานอื่น

อยางปลอดภัย หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

114  โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อใหมีแหลงน้ําที่สะอาด จํานวน  2  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 2 แหง ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อการ กองชาง

สามารถใชในการอุปโภคและ ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. อุปโภคละบริโภค หนวยงานอื่น

บริโภคได หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

115 โครงการปรับปรุงซอมแซมฝาย ทํานบ เพื่อเก็บกักน้ําไวใชในการอุปโภค จํานวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการอุปโภคและ กองชาง

ทุกแหงในเขตเทศบาล และบริโภค ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. บริโภคตลอดป หนวยงานอื่น

หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

116 โครงการระบบประปาภูมิภาคในหมูบาน ม.6 เพื่อเก็บกักน้ําไวใชในการอุปโภค จํานวน 1 โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการอุปโภคและ กองชาง

และบริโภค ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. บริโภคตลอดป หนวยงานอื่น

117 โครงขยายเขตประปาภูมิภาคในหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําที่ จํานวน  1  โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อการ กองชาง

ม.10 , ม. 14 สะอาดในการอุปโภคและบริโภค ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. อุปโภคละบริโภค หนวยงานอื่น

118 โครงการขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําที่ จํานวน  1  โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อการ กองชาง

เสน 213 - บานใครนุน สะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. อุปโภคละบริโภค หนวยงานอื่น

119 โครงการจัดหาภาชนะกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําที่ จํานวน  1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อการ สํานักปลัดฯ

บริโภค (สนามกลางบาน และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ) สะอาดในการอุปโภคและบริโภค ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. อุปโภคละบริโภค หนวยงานอื่น

120 โครงการลดอุบัติเหตุในชุมชน เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย เครื่องหมายจราจรชัดเจน 50,000 50,000 50,000 50,000 5 จุด ประชาชนมีความปลอดภัยในการใชรถ กองชาง

ในการใชรถใชถนน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ใชถนน หนวยงานอื่น

121 โครงการฝกอบรมการขับขี่ปลอดภัย เพื่อใหมีจิตสํานึกดานการขับขี่และ 2 รุน 30,000 30,000 30,000 30,000 2 ครั้ง ประชาชนมีวินัยดานการจราจรเพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ

ลดอุบัติเหตุทางดานการจราจร ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

122 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและเครื่อง เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย 20 จุด 500,000 500,000 500,000 500,000 20 จุด ประชาชนมีความปลอดภัยในการใชรถ กองชาง

หมายจราจรบริเวณทางแยกที่เปนจุดเสี่ยง ในการใชรถใชถนน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ใชถนน หนวยงานอื่น

110

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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123 โครงการรณรงคการรักษาความสะอาด เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนมีความปลอดภัยในการใชรถ กองสาธารณะสุขฯ

ในการใชรถใชถนนและลดอุบัติเหตุ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ใชถนน หนวยงานอื่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

124 โครงการตั้งจุดใหบริการประชาชนชวง เพื่อลดจํานวนอุบัติเหตุทางดาน 2 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 2 ครั้ง ประชาชนมีความปลอดภัยในการใชรถ สํานักปลัดฯ

เทศกาลสําคัญ การจราจร ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ใชถนน หนวยงานอื่น

125 โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกดานวินัยการ เพื่อใหความรูและตระหนักถึงภัย 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง ประชาชนมีความปลอดภัยในการใชรถ สํานักปลัดฯ

จราจร จากการใชรถใชถนน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ใชถนน หนวยงานอื่น

126 โครงการจัดระเบียบปายและการจําหนาย เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง ประชาชนมีความปลอดภัยในการใชรถ สํานักปลัดฯ

สินคาในที่หรือทางสาธารณะ ของบานเมือง ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ใชถนน (หนวยงานอื่น)

127 โครงการติดตั้งปายชื่อถนนและซอยภายใน เพื่ออํานวยความสะดวกแก 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนและนักทองเที่ยวไดรับความ สํานักปลัดฯ

เขตเทศบาล ประชาชนและนักทองเที่ยว ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น สะดวกดานการเดินทางเพิ่มขึ้น (หนวยงานอื่น)

128 กอสรางคลื่นชะลอความเร็วจากวัดมหาผล- เพื่อใหการเกิดอุบัติเหตุลดนอยลง 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 2 จุด การเกิดอุบัติเหตุลดนอยลง สํานักปลัดฯ

สนามกลางบาน ม.1 ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น (หนวยงานอื่น)

129 กอสรางคลื่นลูกระนาดเสนถนนกลางบาน ม.6 เพื่อใหการสัญจรลดการเกิดอุบัติ 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 5 จุด การเกิดอุบัติเหตุลดนอยลง กองชาง

เหตุบนทองถนนลดลง ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

130 โครงการฝกอบรมการขับขี่ปลอดภัย เพื่อใหมีจิตสํานึกดานการขับขี่และ 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 2 ครั้ง การเกิดอุบัติเหตุลดนอยลง สํานักปลัดฯ

ลดอุบัติเหตุทางดานการจราจร 1,530,000 ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

131 โครงการการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนน 2202 เพื่อใหการสัญจรมีความปลอดภัย 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 2 จุด การเกิดอุบัติเหตุลดนอยลง สํานักปลัดฯ

ลดอุบัติเหตุทางดานการจราจร ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

132 โครงการจัดทําปายแนะนํากําหนดสถานที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแก 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ครั้ง ประชาชนและนักทองเที่ยวไดรับความ สํานักปลัดฯ

ทางวัฒนธรรม และการทองเที่ยว ปายชื่อถนน , ประชาชนและนักทองเที่ยว ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น สะดวกดานการเดินทางเพิ่มขึ้น (หนวยงานอื่น)

ตรอก , ซอย

133 โครงการกอสรางลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ เพื่อใชสําหรับการออกกําลังกาย 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนมีสถานที่และอุปกรณในการ สํานักปลัดฯ

ออกกําลังกายกลางแจง ของประชาชน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ออกกําลังกาย กองชาง

134 โครงการกอสรางรองระบายน้ําเสนมุมวัด - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบแปลน 400,000 400,000 400,000 400,000 1 สาย สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชางหรือ

สี่แยกบานนางสําเนา หมู 14 ของเทศบาล ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น ทต.ทย./น.อื่น หมูบานได หนวยงานอื่น
213,065,000 203,765,000 203,765,000 203,665,000

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสรางศูนยจําหนายสินคา OTOP เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 1 แหง 800,000 800,000 800,000 800,000 1 แหง เปนแหลงจําหนายสินคาชุมชน สํานักปลัดฯ

ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. (หนวยงานอื่น)

2 โครงการฝกอบรมอาชีพใหกลุมแมบาน เพื่อสงเสริมใหกับประชาชน 2 รุน 50,000 50,000 50,000 50,000 2 ครั้ง ทําใหประชาชนมีอาชีพเสริม สํานักปลัดฯ

หรือกลุมอาชีพ ไดมีรายไดเพิ่ม ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. เพิ่มรายได (หนวยงานอื่น)

3 โครงการฝกอาชีพเสริมใหกับผูมีรายได เพื่อใหมีรายไดนอยมีอาชีพที่ 50 ราย 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง ผูมีรายไดนอยมีอาชีพสามารถ สํานักปลัดฯ

นอยและผูดอยโอกาสในตําบล มั่นคงสามารถเลี้ยงครอบครัวได ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. เลี้ยงครอบครัวได (หนวยงานอื่น)

4 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง เพื่อสงเสริมพัฒนาแหลงทอง 1 แหง 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แหง มีแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม กองชาง

อนุรักษ เที่ยว ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น (หนวยงานอื่น)

5 โครงการสงเสริมสนับสนุนรานคาชุมชน เพื่อใหชุมชนมีศักยภาพการทาง 1 แหง 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แหง ชุมชนมีแหลงจําหนายสินคาไว สํานักปลัดฯ

แขงขันมากขึ้น ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. บริการในราคาที่เปนธรรม

6 โครงการจัดตั้งตลาดจําหนายสินคาเกษตร เพื่อสงเสริมใหกับประชาชน 1 แหง 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แหง ทําใหประชาชนมีอาชีพเสริม สํานักปลัดฯ

ชุมชน / ตลาดออนไลน / ตลาดเกษตร ไดมีรายไดเพิ่ม ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. เพิ่มรายได (หนวยงานอื่น)

7 โครงการสงเสริมอาชีพใหแกผูอายุ ผูพิการ เพื่อสงเสริมใหกับประชาชน 1 แหง 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แหง ทําใหประชาชนมีอาชีพเสริม สํานักปลัดฯ

ไดมีรายไดเพิ่ม ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. เพิ่มรายได (หนวยงานอื่น)

8 โครงการสงเสริมสนับสนุนกองทุน ศสบ. เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแลและ 15 ศสบ. 150,000 150,000 150,000 150,000 15 ศสบ. ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจใส กองสวัสดิการ

ประจําหมูบาน ไดรับการสงเคราะหดานสวัสดิการ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ดานสวัสดิการจากภาครัฐมากขึ้น สังคม

9 โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบ เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 3 ศูนย 20,000 20,000 20,000 20,000 3 ศูนย ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจใส กองสวัสดิการ

ครัวในชุมชน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ดานสวัสดิการจากภาครัฐมากขึ้น สังคม

10 โครงการสงเสริมสนับสนุนชมรมผูสูงอายุ เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 1 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 80,000 1 ครั้ง ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจใส กองสวัสดิการ

ตําบลทาขอนยาง ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ดานสวัสดิการจากภาครัฐมากขึ้น สังคม

11 โครงการเพิ่มสุทรียภาพดานดนตรี เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ประชาชนมีความสุขในชีวิตที่ดี กองสวัสดิการ

ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. สังคม

12 โครงการสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมของ เพื่อใหสังคมมีความเอื้ออาทร 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 15 หมู เด็ก สตรี และคนชราไดรับการดูแล กองสาธารณสุขฯ

เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม และมีการพัฒนาที่รอบดาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. จากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานอื่น

หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

1,880,000

ที่ โครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก

2.1 แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทุกคน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ทุกคน ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองสวัสดิการ

ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น สังคม

2 โครงการซอม-สรางบานใหแกผูยากจน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 20 หลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 20 หลัง ผูยากไรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น กองสวัสดิการ

ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น สังคม

3 โครงการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูติดเชื้อเอดส เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 10 คน 60,000 60,000 60,000 60,000 10 คน ผูติดเชื้อมีสุขภาพจิตที่ดีและไมถูก กองสวัสดิการ

และผูปวยเรื้อรัง ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น สังคมทอดทิ้ง สังคม

4 โครงการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูพิการที่ชวย เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทุกคน 30,000 30,000 30,000 30,000 ทุกคน ชวยแบงเบาภาระของผูดูแลคน กองสวัสดิการ

เหลือตนเองไมได ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น พิการที่ขาดรายได สังคม

8 โครงการจัดหากายอุปกรณใหแกคนพิการ เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 5 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 5 คน ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจใส กองสวัสดิการ

และสงเสริมอาชีพคนพิการ ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ดานสวัสดิการจากภาครัฐมากขึ้น สังคม

9 โครงการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน ทุกครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ทุกครั้ง ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจใส กองสวัสดิการ

ฉุกเฉิน ใหกับผูประสบภัย ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ดานสวัสดิการจากภาครัฐมากขึ้น สังคม

5,690,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรีย เพื่อปรับปรุงบํารุงดินใหมีความ 1  ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 15 หมูบาน เพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน กองสงเสริม

ลดการใชปุยเคมี อุดมสมบูรณแบบธรรมชาติ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น การเกษตร

2 โครงการสงเสริมเกษตรกรในการฟนฟูอนุรักษ เพื่อปรับปรุงบํารุงดินใหมีความ 1  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 15 หมูบาน ดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น กองสงเสริม

ทรัพยากรดิน อุดมสมบูรณ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น การเกษตร

3 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพตามหลัก เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีวิถีชีวิต 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 15 หมูบาน ประชาชนเกิดการเรียนรูเกษตร กองสงเสริม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบพอเพียง ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น แบบธรรมชาติ การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก

2.3 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผานมา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการฝกอบรมการจัดทําน้ําปุยชีวภาพ เพื่อลดการใชปุยเคมีและหันมา 1 รุน 50,000 50,000 50,000 50,000 15 หมูบาน ประชาชนเกิดการเรียนรูเกษตร กองสงเสริม

หรือปุยชีวภาพ ใชวิธีทางธรรมชาติมากขึ้น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น แบบธรรมชาติโดยไมใชสารเคมี การเกษตร

5 โครงการสงเสริมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได เพื่อลดรายจายเพิ่มรายได 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 15 หมูบาน ลดรายจายใหแกครอบครัว กองสงเสริม

ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีสุขภาพที่ดี การเกษตร

6 โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อลดรายจายเพิ่มรายได 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 15 หมูบาน เพิ่มรายไดใหแกครอบครัว กองสงเสริม

ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. กองเกษตร

7 โครงการกอสรางโรงงานผลิตปุยชีวภาพ เพื่อลดการใชปุยเคมี 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง ลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร กองสงเสริม

อัดเม็ด ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. การเกษตร

8 โครงการสนับสนุนศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาว เพื่อเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาว 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง ลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร กองสงเสริม

บานหัวขัว พันธุดี ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร การเกษตร

9 โครงการจัดหาเมล็ดพันธุขาวนาปหรือนาปรัง เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหไดรับ 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 15 หมูบาน ลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร กองสงเสริม

ใหแกเกษตรกร พันธุขาวที่มีคุณภาพ ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร การเกษตร

10 โครงการสงเสริมการปลูกพืชในครัวเรือน เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีวิถีชีวิต 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 15 หมูบาน ลดรายจายใหแกครอบครัว กองสงเสริม

แบบพอเพียง ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. และมีสุขภาพที่ดี การเกษตร

11 โครงการจัดใหมีตลาดออนไลน เพื่อเพิ่มชองทางรายได 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 15 หมูบาน ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น กองสงเสริม

สินคา OTOP ทางอินเตอรเน็ต ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. การเกษตร

12 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยถายทอดเทค- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 จุด ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ สํานักปลัดฯ

โนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล ที่เปนนวัตรกรรมใหมๆ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น เปนปจจุบันและทันสมัย หนวยงานอื่น

2,550,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปน
ศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสนับสนุนที่อานหนังสือพิพมประจํา ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร 15 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 15 จุด ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ สํานักปลัดฯ

หมูบาน ไดทันตอเหตุการณ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น เปนปจจุบัน หนวยงานอื่น

2 โครงการติดตั้งระบบหอกระจายขาวไรสาย ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 จุด ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ สํานักปลัดฯ

ของเทศบาล อยางทันทวงที ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น เปนปจจุบัน หนวยงานอื่น

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยการเรียนรู ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จุด ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ สํานักปลัดฯ

ชุมชน อยางทันสมัย ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น เปนปจจุบันและทันสมัย หนวยงานอื่น

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูและศูนยกลางวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด : การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธของ เพื่อใชสําหรับประชาสัมพันธงาน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 จุด ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ สํานักปลัดฯ

เทศบาล ของเทศบาล ทต. ทต. ทต. ทต. เปนปจจุบันและทันสมัย กองชาง

5 โครงการกอสรางหอกระจายขาวหมูบาน เพื่อใชสําหรับประชาสัมพันธงาน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 จุด ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ สํานักปลัดฯ

ของหมูที่ 2 ของเทศบาล ทต. ทต. ทต. ทต. เปนปจจุบันและทันสมัย กองชาง

6 โครงการกอสรางหอกระจายขาวหมูบาน เพื่อใชสําหรับประชาสัมพันธงาน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 จุด ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ สํานักปลัดฯ

ของหมูที่ 6 ของเทศบาล ทต. ทต. ทต. ทต. เปนปจจุบันและทันสมัย กองชาง

7 โครงการยกพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมี 1  แหง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง เด็กไดรับการพัฒนาที่ถูกตองทั้ง กองการศึกษาฯ

ของเทศบาลเปนศูนยมาตรฐาน ความเปนมาตรฐาน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น รางกาย  จิตใจ  และสติปญญา หนวยงานอื่น

8  โครงการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนเรียนดี เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี 1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครง ลดภาระคาใชจายของผูปกครองผู กองการศึกษาฯ

และมีฐานะยากจน และยากจน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น มีรายไดนอยและสงเสริมการเลา หนวยงานอื่น

9  โครงการสงเสริมสนับสนุนการใหบริการ เพื่อใหนักเรียนและผูปกครองให 1  ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง นักเรียนมีอัตราการเขาศึกษาตอเพิ่ม กองการศึกษาฯ

ทางการศึกษา ความสําคัญตอการศึกษา ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น สูงขึ้น หนวยงานอื่น

10 โครงการสนับสนุนวัสดุ-ครุภัณฑสื่อการเรียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน 1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง เพิ่มทักษะการเรียนรูและพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

การสอนใหแกสถานศึกษาในเขตเทศบาล การสอน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ของเด็ก หนวยงานอื่น

11 โครงการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มี เพื่อสงเสริมศักยภาพดานการแขง 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ เพิ่มทักษะการเรียนรูและพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

ความสามารถทางดานการแขงขัน ขันในทุกๆดาน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ของเด็ก หนวยงานอื่น

12 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูและสภาพ 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ มีแหลงเรียนรูที่เพียงพอกับความตองการ กองการศึกษาฯ

แวดลอมใหเพียงพอกับความตองการ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ของนักเรียนและประชาชน หนวยงานอื่น

ของนักเรียนและประชาชน หนวยงานอื่น

13 โครงการสงเสริมการศึกษาเพื่อตานภัย เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชนสามารถนําความรูไปใช กองการศึกษาฯ

ยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชน มีความรูความเขาใจและหางไกล ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ในชีวิตประจําวันอยูในสังคมไดอยางมี หนวยงานอื่น

ยาเสพติด ความสุขปราศจากยาเสพติด

14 โครงการแขงขันทักษะความเปนเลิศ เพื่อจัดประกวดแขงขันทักษะ 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ นักเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนา กองการศึกษาฯ

ทางวิชาการเรียนรู การเรียนรูของเด็กเล็ก ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ตนเอง หนวยงานอื่น

15 โครงการจัดสวัสดิการรถรับสงเด็กเล็ก ศพด. เพื่อลดภาระคาใชจายแกผูปกครอง 1  โครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 โครงการ เด็กนักเรียนมีชุดนักเรียนที่เปนระเบียบ สํานักปลัดฯ

ของเทศบาล ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น เรียบรอย หนวยงานอื่น

16 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กเล็ก เพื่อใหนักเรียนที่ขาดแคลน ทุกคน 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุกคน เด็กนักเรียนไดรับสารอาหารครบทั้ง กองการศึกษาฯ

และเด็กนักเรียนอยางเพียงพอ ไดรับสารอาหารครบทุกหมู ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น 5 หมู หนวยงานอื่น

17 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมใหแกเด็ก เพื่อใหนักเรียนไดมีพัฒนาการ 3  กิจกรรม 500,000 500,000 500,000 500,000 3 กิจกรรม เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น กองการศึกษาฯ

เล็กและนักเรียนอยางเพียงพอ ที่ดีขึ้นตามวัย ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น จากอาหารเสริมนม หนวยงานอื่น

18 โครงการสงเสริมกิจกรรการเรียนรูทั้งในและ เพื่อใหนักเรียนมีความรูทางดาน 1 หลักสูตร 100,000 100,000 100,000 100,000 1 หลักสูตร นักเรียนนักศึกษามีความรูดานอาชีพ กองการศึกษาฯ

นอกระบบโรงเรียนเพื่อการประกอบอาชีพได อาชีพตางๆมากขึ้น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ตางๆเพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคต หนวยงานอื่น

19 โครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการเรียน 1  โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ นักเรียนไดรับความรูจากครูผูดูแล สํานักปลัดฯ

การสอน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปน
ศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนคณะกรรมการ เพื่ออนุรักษศิลปะวัฒนธรรม 3 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 3 ครั้ง อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญา กองการศึกษาฯ

หมูบานจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธ อันดีงามของทองถิ่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทองถิ่น หนวยงานอื่น

ศาสนาและวันสําคัญอื่นๆ

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียม เพื่อสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น กองการศึกษาฯ

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนประเพณีไหล เพื่อสงเสริมและอนุรักษ 1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง ไดอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมไทย กองการศึกษาฯ

เรือไฟประจําตําบล ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

4 โครงการปรับภูมิทัศนสวนสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่พัก 1 แหง 500,000 500,000 500,000 500,000  1 แหง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองสวัสดิการ

ในเขตเทศบาล ผอนหยอนใจ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น สังคม

5 โครงการปรับภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวใน เพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่พัก 1 แหง 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองสวัสดิการ

ตําบลทาขอนยาง ผอนหยอนใจ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น สังคม

6 โครงการสงเสริมสนับสนุนหนวยงานระดับ เพื่อสืบสานอนุรักษขนบธรรมเนียม 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ มีการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมไทย กองการศึกษาฯ

ตําบล อําเภอ และจังหวัด เพื่อสืบสาน ปรเพณีและวัฒนธรรม ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

7 โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหประชาชนรวมสืบสานศิลปะ 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะ กองการศึกษาฯ

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญา หนวยงานอื่น

ใหคงอยูสืบไป ทองถิ่นที่ไดการอนุรักษและเผยแพร

8 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสงเสริมและอนุรักษ 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ไดอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมไทย กองการศึกษาฯ

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

9 โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 1  โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 1  โครงการ เด็ก  เยาวชน  ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

ตานยาเสพติด ประชาชนมีสวนรวมกิจกรรม ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น รางกายที่แข็งแรง หนวยงานอื่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด : การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูและศูนยกลางวัฒนธรรม

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อใหประชาชนรูจักการสราง 1  โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 15 หมูบาน ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพดวยตนเอง ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

2 โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก เพื่อปองกันการระบาดของโรค 2  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 15 หมูบาน ไมเกิดโรคระบาดที่รายแรง กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบาและโรคติดตออื่น ซึ่งอาจทําใหถึงแกชีวิตได ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

3 โครงการสงเสริมชุมชนใหมีการออกกําลังกายเพื่อ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 15 หมูบาน ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

4 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการแพทย เพื่อใหแพทยแผนไทยเปนที่รูจัก 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 15 หมูบาน ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาเพิ่มขึ้น กองสาธารณสุขฯ

แผนไทย และใชบําบัดรักษา ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

5 โครงการจัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑทางการ สนับสนุนเครื่องมือแพทยที่ทัน 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 15 หมูบาน ประชาชนไดรับบริการที่ทันสมัย กองสาธารณสุขฯ

แพทยใหแกศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน สมัย ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

6 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหประชาชนไดรับบริการดาน 1  โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 15 หมูบาน ประชาชนไดรับบริการดานสุขภาพทุก กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพทุกถวนหนา ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น คน หนวยงานอื่น

7 โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อใหการบริการดานสาธารณสุข 1 โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 15 หมูบาน ประชาชนไดรับบริการดานสุขภาพทุก กองสาธารณสุขฯ

ประจําหมูบาน(อสม.) แกประชาชน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น คน หนวยงานอื่น

8 โครงการจัดตั้งสถานบริการสาธารณสุข เพื่อใหการบริการดานสาธารณสุข 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 15 หมูบาน ประชาชนไดรับบริการดานสุขภาพอยาง กองสาธารณสุขฯ

แกประชาชน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทั่วถึงและไดมาตรฐาน หนวยงานอื่น

9 โครงการจัดหาทรายอะเบท เพื่อปองกันการระบาดของโรค 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 15 หมูบาน ไมเกิดโรคระบาดที่รายแรง กองสาธารณสุขฯ

ซึ่งอาจทําใหถึงแกชีวิตได ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

10 โครงการจัดซื้อเครื่องพนยุง เพื่อปองกันการระบาดของโรค 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 15 หมูบาน ไมเกิดโรคระบาดที่รายแรง กองสาธารณสุขฯ

ซึ่งอาจทําใหถึงแกชีวิตได ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

11 โครงการแกไขปญหาและปองกันการตั้งครรภ เพื่อใหประชาชนรูการปองกัน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชน  ประชาชนตระหนัก สํานักปลัดฯ

กอนวัยอันควร และแกไขปญหาการตั้งครรภ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น เรื่องเพศศึกษา หนวยงานอื่น

12 โครงการเฝาระวังการเลนเกมสไมเหมาะสม เฝาระวังไมใหชุมชนไป 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ เด็ก  เยาวชน  ประชาชนไมใหติดเกมส สํานักปลัดฯ

เลนเกมสไมเหมาะสมกับเวลา ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

13 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก เพื่อใหสุขภาพของมารดาและ รอยละ 60 30,000 30,000 30,000 30,000 1โครงการ มารดาและทารกไดรับการเอาใจใส กองสาธารณสุขฯ

ทารกมีสุขภาพที่ดี ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ในบริการของรัฐ หนวยงานอื่น

หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

14 โครงการเยี่ยมบานหลังคลอด เพื่อใหสุขภาพของมารดาหลัง ทุกคน 20,000 20,000 20,000 20,000 1โครงการ หญิงหลังคลอดไดรับการดูแลทั้ง กองสาธารณสุขฯ

คลอดไดรับการดูแลทั้งรางกาย ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ดานสุขภาพและจิตใจ หนวยงานอื่น

และจิตใจ หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

15 โครงการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม เพื่อใหทารกมีสุขภาพที่แข็งแรง รอยละ 60 20,000 20,000 20,000 20,000 1โครงการ เด็กมีคุณภาพทั้งรางกายและจิตใจ กองสาธารณสุขฯ

และเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

16 โครงการหยอดวัคซีนปองกันโรค เพื่อใหเด็กไดรับการหยอดวัคซีน ทุกคน 20,000 20,000 20,000 20,000 1โครงการ เด็กมีสุขภาพที่ดี กองสาธารณสุขฯ

ตามกําหนด ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

17 โครงการทันตสาธารณสุขแมและเด็ก เพื่อใหแมและเด็กมีสุขภาพปาก รอยละ 60 50,000 50,000 50,000 50,000 1โครงการ แมและเด็กมีสุขภาพที่ดี กองสาธารณสุขฯ

และฟนที่ดี ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

18 โครงการพัฒนาศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาส ทุกคน 100,000 100,000 100,000 100,000 15 หมู ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการดาน กองสาธารณสุขฯ

เขาถึงบริการสาธารณสุขอยาง ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. สาธารณสุขอยางทั่วถึง หนวยงานอื่น

ทั่วถึง หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

19 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย เพื่อสรางสุขภาพใหมีความ 1โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 15 หมู ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัย กองสาธารณสุขฯ

แข็งแรง ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. สมบูรณแข็งแรง หนวยงานอื่น

หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

20 โครงการจัดหาบุคลากรทางการแพทยและ เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาส ทุกคน 50,000 50,000 50,000 50,000 15 หมู เด็ก สตรี และคนชราไดรับการดูแล กองสาธารณสุขฯ

จัดตั้งคลินิกชุมชนในเทศบาล เขาถึงบริการสาธารณสุขอยาง ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. จากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานอื่น

ทั่วถึง หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

21 โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกดานการ เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 2  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 2 โครงการ ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ กองสาธารณสุขฯ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หนวยงานอื่น

22 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากร เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวม 1  รุน 100,000 100,000 100,000 100,000 1 รุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขฯ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ไดรับการคุมครอง หนวยงานอื่น

และสิ่งแวดลอม

23 โครงการสงเสริมกิจกรรมการปลูกตนไม เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมและปาชุมชน 2  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 2 โครงการ มีปาไมเพิ่มขึ้น กองสงเสริม

ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น การเกษตร

24 โครงการฝกอบรมใหความรูดานอนามัย-สิ่ง เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึง 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ กองสาธารณสุขฯ

แวดลอม พิษภัยและผลกระทบตอคุณภาพ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ของปญหาดานสิ่งแวดลอม หนวยงานอื่น

ชีวิตของตนเอง

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบาน เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงามในชุมชน 1 แหง 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แหง ประชาชนมีภูมิทัศนที่สวยงามในหมูบาน สํานักปลัดฯ

ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

26 โครงการรางวัดชี้แนวเขตที่สาธารณะ เพื่อใหที่สาธารณะมีแนวเขตที่ถูก เขตพื้นที่รับผิดชอบหลัก 50,000 50,000 50,000 50,000 15 หมู มีแนวเขตที่ที่สาธารณะที่ชัดเจนไมเกิด สํานักปลัดฯ

ตอง ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ปญหาบุกรุกที่สาธารณะ หนวยงานอื่น

27 โครงการทางสะอาดแหลงน้ําสวยงาม กิจกรรมทําความสะอาด เขตพื้นที่รับผิดชอบ 50,000 50,000 50,000 50,000 15 หมู ประชาชนมีภูมิทัศนที่สวยงามในหมูบาน กองสาธารณสุขฯ

สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

28 โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อรวบรวมขยะใหถูกสุขลักษณะ 150  ถัง/ป 300,000 300,000 300,000 300,000 15 หมูบาน มีถังขยะรองรับปริมาณขยะเพียงพอ กองสาธารณสุขฯ

และปองการเชื้อโรค ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น

x โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

29 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ลดปริมาณขยะและนําขยะมาใช 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 15 หมูบาน ใหประชาชนมีการบริหารการกําจัด กองสาธารณสุขฯ

ใหเกิดประโยชนทางชีวภาพ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ขยะไดดวยตัวเองอยางถูกวิธี หนวยงานอื่น

30 โครงการควบคุมสถานประกอบการ อาคาร เพื่อลดปริมาณน้ําเสียในชุมชน โรงงาน/หอพัก 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แหง ลดปริมาณน้ําเสียกอนปลอยลงสู กองสาธารณสุขฯ

หอพักใหมีการบําบัดน้ําเสียใหไดมาตรฐาน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น บอบําบัดน้ําเสียรวม หนวยงานอื่น

31 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อเก็บ-ขนขยะ 1  คัน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แหง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ กองสาธารณสุขฯ

ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น

32 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย เพื่อบําบัดน้ําเสียภายในชุมชน 1  โครงการ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1 แหง เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียในชุมชน ทต.ทย.

และบําบัดน้ําเสียชุมชน หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

33 โครงการจัดหาสถานที่ทิ้งหรือกําจัดขยะ เพื่อใชเปนสถานที่กําจัดขยะ 1 แหง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แหง เพื่อแกไขปญหาสถานที่กําจัดขยะ ทต.ทย.

หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น และลดภาระคาใชจายของเทศบาล หนวยงานอื่น

34 โครงการกอสรางเตาเผาขยะชุมชน เพื่อกําจัดขยะของชุมชน 2 แหง 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง เพื่อแกไขปญหาสถานที่กําจัดขยะ ทต.ทย.

หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น และลดภาระคาใชจายของเทศบาล หนวยงานอื่น

35 โครงการปญหาการจัดเก็บขยะในหมูบาน เพื่อใหการกําจัดขยะใหเปน 1 ครั้ง/วัน 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แหง ชุมชนสะอาดหนาอยูไมเกิดขยะมูลฝอย ทต.ทย.

ระบบไมเกิดปญหากับประชาชน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น เปนพิษ หนวยงานอื่น

36 แกไขปญหาน้ําเสียจากโรงงานน้ําแข็ง ม.6 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชที่ปลอด 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค-บริโภค หนวยงานอื่น

ภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ที่ปลอดภัย        ทต.ทย.

37 โครงการศึกษาและออกแบบรวบรวมน้ําเสีย เพื่อออกแบบโครงการบําบัดน้ํา 1  โครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 แหง เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียในชุมชน ทต.ทย.

และบําบัดน้ําเสียชุมชน เสียภายในชุมชน หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

38 แกไขปญหาน้ําเสียจากโรงงานน้ําแข็ง ม.12 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชที่ปลอด 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค-บริโภค หนวยงานอื่น

ภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ที่ปลอดภัย        ทต.ทย.

39 แกไขปญหาน้ําเสียจากโรงงานน้ําแข็ง ม.15 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชที่ปลอด 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค-บริโภค หนวยงานอื่น

ภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ที่ปลอดภัย        ทต.ทย.

40 โครงการจัดการขยะชุมชนและสิงปฎิกูล เพื่อใหประชาชนไดคัดแยกขยะ 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชนไดสรางรายไดเพิ่มจากการ หนวยงานอื่น

ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น คัดแยกขยะ        ทต.ทย.

41 โครงการจัดซื้อรถดูดโคลนลางทอ เพื่อใหทอระบายน้ําไมอุดตัน 1 โครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1 คัน เพื่อแกไขปญหาดินอุดตันทอระบายน้ํา หนวยงานอื่น

ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น        ทต.ทย.

42 โครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องโภชนาการ เพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คัน ประชาชนมีความรูเกียวกับโภชนาการ หนวยงานอื่น

ใหแกประชาชน โภชนาการที่มีผลตอสุขภาพ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น และมีสุขขภาพที่ดีขึ้น        ทต.ทย.

43 โครงการถนนสีเขียวภายในหมูบาน เพื่อใหทุกชุมชนเปนชุมชนนาอยู 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คัน ชุมชนมีความสวยงามและนาอยูขึ้น หนวยงานอื่น

ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น        ทต.ทย.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1  โครงการอบรมใหความรูดานกระบวนการ เพื่อใหองคกรภาคประชาชนมี 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนไดเขามามีสวนรวมและ สํานักปลัดฯ

มีสวนรวมของประชาชน ความเขมแข็งและมีสวนรวม ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น มีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางใน หนวยงานอื่น

ทั้งการพัฒนาและทางการเมือง การพัฒนาทองถิ่น

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการวิจัย เพื่อศึกษาวิจัยชุมชนอยางมีระบบ 1 ดาน 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจ สํานักปลัดฯ

ชุมชน และแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น สอบการบริหารงานของเทศบาล หนวยงานอื่น

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทํา เพื่อใหการจัดทําแผนฯถูกตอง 2  ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง ประชาชนไดเขามามีสวนรวมและ สํานักปลัดฯ

แผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่นและการบูรณา ตามระเบียบฯ กฎหมาย ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น มีบทบาทในการวางแผนชุมชนและวาง หนวยงานอื่น

การแผนทุกระดับ แผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง

4 โครงการจัดประกวดหมูบานตนแบบ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 1  ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี สํานักปลัดฯ

และสวยงามของบานเมือง ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ของคนในชุมชนและความเปน หนวยงานอื่น

5 โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาองคกรชุมชน เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนไดเขามามีสวนรวมและ สํานักปลัดฯ

ตําบลทาขอนยาง ทองถิ่น ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. มีบทบาทในการวางแผนแกไขปญหา หนวยงานอื่น

6 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติฯและปก เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจาอยูหัวฯ 1 แหง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 ครั้ง ประชาชนทุกหมูเหลามีสวนรวมแสดง สํานักปลัดฯ

ปองสถาบันของชาติ และปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ออกถึงความจงรักภักดี หนวยงานอื่น

7 โครงการสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อใหความรูแกผูนําชุมชน และ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ผูนําชุมชน และประชาชนมีความรูและ สํานักปลัดฯ

ประชาชน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. เขาใจกระบวนการประชาธิปไตยและ หนวยงานอื่น

8 โครงการอุดหนุนสวนราชการอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมกับ สวนราชการที่ขอ 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง อุดหนุนสวนราชการอื่นใหเกิดประโยชน สํานักปลัดฯ

หนวยงานอื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น สูงสุด หนวยงานอื่น

9 โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา 1  ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่ม สํานักปลัดฯ

ฝายประจําและฝายการเมือง งานของพนักงานและฝายการเมือง ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น มากขึ้น หนวยงานอื่น

10 โครงการจัดหาครุภัณฑทุกประเภทตามความจําเปน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร 1  คัน 800,000 800,000 800,000 800,000 1 คัน มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่ม สํานักปลัดฯ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการบริหารองคกร จัดการ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น มากขึ้น หนวยงานอื่น

11  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อรับทราบปญหาและทําความ 1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง ประชาชนเขาใจการใหบริการและ สํานักปลัดฯ

เขาใจในการใหบริการตามภารกิจ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น บทบาทหนาที่ของเทศบาล หนวยงานอื่น

12 โครงการปรับภูมิทัศนภายในและนอกสนง. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณ 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ มีความสวยงามและนาอยูสําหรับ สํานักปลัดฯ

เทศบาล ที่ทําการใหนาอยู ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น พนักงานและประชาชนผูมารับบริการ หนวยงานอื่น

13 โครงการกอสรางโรงซอมบํารุงเครื่องจักรกล เพื่อเปนสถานที่เก็บและซอมบํารุง 1  แหง 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ มีสถานที่ซอมบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ กองชาง

และจัดหาพัสดุ เครื่องจักรกลของเทศบาล ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น อยางมีมาตรฐาน หนวยงานอื่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีและพัฒนาองคกร

วัตถุประสงค

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

14 โครงการตอเติมอาคารสนง.เทศบาล เพื่ออํานวยความสะดวกดานการให 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนผูใชบริการไดรับความสะดวก สํานักปลัดฯ

บริการแกประชาชน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น รวดเร็ว หนวยงานอื่น

15 โครงการสํารวจและรังวัดสอบเขตที่ เพื่อดูแลรักษาและปองกันการบุก 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ สํานักปลัดฯ

สาธารณะที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน รุกที่ดินของรัฐ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

16 โครงการกอสรางหอประชุมอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่ประชุมอบรม 1 โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ หนวยงานราชการ/เอกชนและประชาชน กองชาง

และจัดกิจกรรมของหนวยงาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. สามารถจัดกิกรรมตางๆได สํานักปลัดฯ

17 โครงการกอสรางอาคารงานงานปองฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร 1  แหง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แหง มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่ม สํานักปลัดฯ

 อาคาร อปพร. เทศบาล จัดการ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น มากขึ้น หนวยงานอื่น

18 โครงการกอสรางอาคารที่พักอาคารพานิชย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร 1  แหง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แหง มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่ม สํานักปลัดฯ

โดยประกวดราคาจากกรมธนารักษ จัดการ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น มากขึ้น หนวยงานอื่น

19 โครงการจัดซื้อรถแบคโฮร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร 1  คัน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 คัน มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่ม สํานักปลัดฯ

จัดการ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น มากขึ้น หนวยงานอื่น

20 โครงการจัดซื้อรถยนตสวนกลาง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร 1  คัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 คัน มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่ม สํานักปลัดฯ

จัดการ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น มากขึ้น หนวยงานอื่น

21 โครงการจัดซื้อรถกูชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร 1  คัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 คัน มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่ม สํานักปลัดฯ

จัดการ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น มากขึ้น หนวยงานอื่น

22 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล เพื่อใชเปนสถานที่ในการฝกซอม 1 แหง 800,000 800,000 800,000 800,000 1 แหง ใชเปนสถานที่ในการฝกซอม สํานักปลัดฯ

กีฬาของเทศบาลทาขอนยาง ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น กีฬาของเทศบาลทาขอนยาง กองชาง

23 โครงการกอสรางสนามเปตอง เพื่อใชเปนสถานที่ในการฝกซอม 1 แหง 800,000 800,000 800,000 800,000 1 แหง ใชเปนสถานที่ในการฝกซอม สํานักปลัดฯ

กีฬาของเทศบาลทาขอนยาง ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น กีฬาของเทศบาลทาขอนยาง กองชาง

24 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยประสานการ เปนสถานที่กลางในการจัดซื้อ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 2 โครงการ เปนศูนยกลางจัดซื้อจัดจางที่เปนกลาง สํานักปลัดฯ

จัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ จัดจางของ อปท.ระดับอําเภอ ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. โปรงใส เปนธรรม หนวยงานอื่น

25 โครงการกอสรางอาคารที่พักหรือแฟลต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร 1  โครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 โครงการ มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่ม สํานักปลัดฯ

หรือบานพักพนักงานเทศบาล จัดการ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น มากขึ้น หนวยงานอื่น

26 โครงการจัดซื้อที่ดินของเทศบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร 1  โครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 โครงการ มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่ม สํานักปลัดฯ

จัดการ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น มากขึ้น หนวยงานอื่น

27 โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาเด็ก-เยาวชน เพื่อใหเยาวชนมีจิตสํานึกในการ 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชนไดรับความรูและแสดง สํานักปลัดฯ

ประจําตําบล ตอตานยาเสพติด ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ออกอยางถูกตองและสรางสรร หนวยงานอื่น

28 โครงการฝกอบรมดานวินัยจราจร เพื่อใหประชาชนไดมีความรู 1 รุน 20,000 20,000 20,000 20,000 1 รุน ประชาชนขับขี่ไดถูกตองตามกฎ สํานักปลัดฯ

และใชรถใชถนนตามกฎจราจร ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. จราจรและลดอุบัติเหตุในชุมชนได หนวยงานอื่น

29 โครงการสนับสนุนกิจกรรมหนวยงานระดับ เพื่อสนับสนุนภารกิจหนวยงาน 2 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 2โครงการ ประชาชนในตําบลไดรับบริการและได สํานักปลัดฯ

อําเภอ จังหวัดในการดําเนินงานตาม ของรัฐในการดําเนินงานตาม ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. รับการดูแลตามนโยบายแหงรัฐ

ยุทธศาสตรและนโยบายแหงรัฐ นโยบายของรัฐ

14 โครงการกอสรางอาคาร สนง. และตอเติมหองประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกดานการให ตามแบบแปลนเทศบาล 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 หลัง ประชาชนผูใชบริการไดรับความสะดวก สํานักปลัดฯ

เทศบาล บริการแกประชาชน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น รวดเร็วและมีหองประชุมเพียงพอ หนวยงานอื่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน 1 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ครั้ง เกิดความรัก  ความสามัคคีของคนใน สํานักปลัดฯ

พลเรือน (อปพร.) รวมในกิจกรรมตางๆ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น สังคม  และมีสวนรวมมากขึ้น หนวยงานอื่น

2 โครงการฝกอบรมใหความรูดานกฎหมายและ เพื่อทราบขาวความเคลื่อนไหว 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน สํานักปลัดฯ

สิทธิ หนาที่ทางการเมืองแกประชาชน เหตุการณปจจุบัน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดตั้งจุดใหบริการประชาชนชวง เพื่อใหบริการประชาชนและ 2 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 2 ครั้ง ประชาชนมีความพึงพอใจตอการ สํานักปลัดฯ

เทศกาลสงกรานตปใหมและวันสําคัญ อํานวยความปลอดภัย ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ใหบริการสาธารณะ หนวยงานอื่น

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนย  อปพร. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับ 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบ สํานักปลัดฯ

ประจําตําบล อปพร. ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น เรียบรอยของบานเมือง หนวยงานอื่น

5 โครงการจัดระเบียบทางสังคมและหอพัก เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000  1 โครงการ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของ สํานักปลัดฯ

ของบานเมืองและอํานวยความ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น บานเมือง หนวยงานอื่น

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

6 โครงการฝกอบรมอาสาจราจรประจําหมูบาน เพื่ออํานวยความปลอดภัยใหกับ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง เพื่ออํานวยความปลอดภัยในชุมชน สํานักปลัดฯ

ประชาชน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

7 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครหนวยกูชีพกูภัย เพื่ออํานวยความปลอดภัยใหกับ 1 รุน 100,000 100,000 100,000 100,000 1 รุน เพื่ออํานวยความปลอดภัยในชุมชน สํานักปลัดฯ

ประจําตําบล ประชาชน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

8 โครงการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน เพื่อสรางความรักสามัคคีในสังคม 1 รุน 100,000 100,000 100,000 100,000 1 รุน เพื่อสรางความรักสามัคคีในสังคม สํานักปลัดฯ

ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

9 โครงการสนับสนุนหนวยงระดับอําเภอจังหวัด เพื่อสนับสนุนภารกิจของอําเภอ 3 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 3 ครั้ง ประชาชนไดรับบริการตามยุทธศาสตร สํานักปลัดฯ

ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

10 ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย เดือน/1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 15 ประชาชนปลอดภัยอยูอยางสงบและมี สํานักปลัดฯ

และคนเลรอนในชุมชน และจัดเวรยามออกตรวจ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หมูบาน ความสุข หนวยงานอื่น

11 โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใน เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 15 ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนิน สํานักปลัดฯ

มิติวัฒนธรรม มิติวัฒนธรรม ทําใหครอบครัวอบอุน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หมูบาน กิจกรรมและสรางความสัมพันธและ หนวยงานอื่น

ความเขมแข็งใหกับครอบครัว

12 โครงการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด เฝาระวังไมใหชุมชนไป 1 โครงการ 175,000 175,000 175,000 175,000 1 ครั้ง เด็ก  เยาวชน  ประชาชนไมยุงเกี่ยว สํานักปลัดฯ

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น กับยาเสพติด หนวยงานอื่น

13 โครงการรณรงคปองกันปญหายาเสพติด เพื่อใหประชาชนรูการปองกัน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชน  ประชาชนตระหนัก สํานักปลัดฯ

และแกไขปญหายาเสพติด ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น และไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด หนวยงานอื่น

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีและพัฒนาองคกร

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

14 โครงการจัดระเบียบสังคม เพื่อปองกันปญหาความไมปลอด 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ สํานักปลัดฯ

ภัยในชีวิตและทรัพยสินของ ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทรัพยสินและเพื่อปองกันแกไขปญหายา หนวยงานอื่น

ประชาชน เสพติดในชุมชน

15 โครงการฝกอาชีพสําหรับผานการบําบัดยาเสพติด เพื่อใหมีอาชีพเสริมไมกลับไปพึ่ง 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ปญหายาเสพติดลดนอยลงในชุมชน สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น หนวยงานอื่น

16 โครงการเฝาระวังและคนหาผูติดยาเสพติด เฝาระวังไมใหชุมชนไป 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง เด็ก  เยาวชน  ประชาชนไมยุงเกี่ยว สํานักปลัดฯ

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น กับยาเสพติด หนวยงานอื่น

17 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑดานการปองกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง มีประสิทธิภาพในการควบคุมและ สํานักปลัดฯ

และบรรเทาสาธารณภัย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. การปองกันภัยมากขึ้น หนวยงานอื่น

ที่อาจจะเกิดขึ้น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

18 โครงการตั้งจุดใหบริการประชาชน เฝาระวังและปองกันความ 2 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 2 ครั้ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ สํานักปลัดฯ

ไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น หนวยงานอื่น

ของประชาชน หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

19 โครงการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงประจําหมูบาน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการดับ 3 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 3 จุด สามารถใชวัสดุปกรณไดทันทวงทีเมื่อ สํานักปลัดฯ

เพลิงประจําหมูบาน ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. เกิดภัยขึ้น

20 โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 1 คัน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 คัน มีประสิทธิภาพในการควบคุมและ สํานักปลัดฯ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. ทต.ทย. การปองกันภัยมากขึ้น

ที่อาจจะเกิดขึ้น

21 โครงการจัดตั้งหนวยกูชีพกูภัยและระบบการ เพื่อใหการชวยเหลือผูประสบภัย 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ชุด ประชาชนไดรับความชวยเหลือไดทัน สํานักปลัดฯ

แพทยฉุกเฉินประจําตําบล ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทวงที หนวยงานอื่น

22 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) เฝาระวังและปองกันความ 2 จุด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 จุด ประชาชนไดรับความชวยเหลือไดทัน สํานักปลัดฯ

ไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทต./น.อื่น ทวงที หนวยงานอืน

ไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลทาขอนยาง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ. 03

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลทาขอนยาง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
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แบบ ผ. 05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลทาขอนยาง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ. 06

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ  โครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

เทศบาลตําบลทาขอนยาง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ. 08

2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานในการ

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

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานในการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
40,000      40,000       40,000      40,000      สํานักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานในการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10,000      10,000       10,000      10,000      สํานักปลัด

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของทางเทศบาลให

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

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานในการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10,000      10,000       10,000      10,000      สํานักปลัด

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานในการ

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

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานในการ

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

8 บริหารการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานในการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
15,000      15,000       15,000      15,000      กองการศึกษา

9 บริหารการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานในการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10,000      10,000       10,000      10,000      กองการศึกษา

10 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานในการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10,000      10,000       10,000      10,000      กองสาธารณสุข

11 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานในการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10,000      10,000       10,000      10,000      กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

บัญชีครุภัณฑ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลตําบลทาขอนยาง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม



สวนที่ สวนที่ ๕๕  
การติดตามและประเมนิผลการติดตามและประเมนิผล  

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัมนาทองถ่ินสี่ปของอคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัมนาทองถ่ินสี่ปของอคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น
จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓   
  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
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โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤศจกิายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง

เรื่องอาจทําไมได   
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง

ดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
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คําสั่งเทศบาลตําบลทาขอนยาง 

ท่ี  124 / 2559 
เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาขอนยาง 

-------------- 
  เพ่ือใหการพัฒนาเทศบาลตําบลทาขอนยางเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หนังสือส่ังการ และสอดคลองกับนโยบายของเทศบาลตําบลทาขอนยาง 
 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 49 เตรส ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 ขอ 7 และ 
9 จึงยกเลิกคําส่ังเทศบาลตําบลทาขอนยางท่ี 175/2555 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2555 และแตงต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาขอนยาง ดังน้ี 

1. ปลัดเทศบาลตําบลทาขอนยาง     ประธานกรรมการ 
2. ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองชาง      กรรมการ   
4. ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร    กรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   กรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
7. ผูอํานวยการกองการศึกษา     กรรมการ   
8. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     กรรมการ 
9. นางมาลี วิลาศ   ผูแทนประชาคม  กรรมการ 
10. นายสุริยา วิชาผง   ผูแทนประชาคม  กรรมการ 
11. นายทองสุข ชาภูคํา   ผูแทนประชาคม  กรรมการ 
12. หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป     กรรมการ/เลขานุการ 
13. นักวิเคราะหนโยบายและแผน     ผูชวยเลขานุการ 
14. ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน    ผูชวยเลขานุการ  

  ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาขอนยาง มีหนาท่ีจัดทําราง
แผนพัฒนาเทศบาลฯ ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทาขอนยาง 
กําหนด และจัดทํารางแผนการดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน เพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทาขอนยาง 

 ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

       
 
 

(นายสมชาติ   บุตราช) 
     นายกเทศมนตรีตําบลทาขอนยาง 
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คําสั่งเทศบาลตําบลทาขอนยาง 

ท่ี  593 / 2559 
เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทาขอนยาง 

---------------------- 
  เพ่ือใหการพัฒนาเทศบาลตําบลทาขอนยางเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง และหนังสือส่ังการ และเพ่ือประโยชนแกเทศบาลและประชาชน 
 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 49 เตรส ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 ขอ 8 จึง
ยกเลิกคําส่ังเทศบาลตําบลทาขอนยางท่ี 260/2556 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 และแตงต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลทาขอนยาง ประกอบดวย 

1. นายกเทศมนตรีตําบลทาขอนยาง     ประธานกรรมการ 
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลทาขอนยาง (1)    กรรมการ 
3. รองนายกเทศมนตรีตําบลทาขอนยาง (2)     กรรมการ 
4. นายเสรี วิลาศ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาขอนยาง  กรรมการ 
5. นายเดชา วิมูลอาจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาขอนยาง  กรรมการ 
6. นายกอบชัย คําตัน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาขอนยาง  กรรมการ 
7. ผอ.โรงเรียนบานทาขอนยางหรือผูแทน  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8. ผอ.โรงเรียนบานหัวขัวหรือผูแทน  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
9. ทองถ่ินอําเภอกันทรวิชัยหรือผูแทน  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. เกษตรประจําตําบลทาขอนยาง  ผูแทนภาคราชการ กรรมการ 
11. ผอ.รพ.สงเสริมสุขภาพตําบลทาขอนยาง ผูแทนภาคราชการ กรรมการ 
12. พัฒนากรผูรับผิดชอบตําบลทาขอนยาง  ผูแทนภาคราชการ กรรมการ 
13. กํานันตําบลทาขอนยาง   ผูแทนภาคประชาคม กรรมการ 
14. ประธานสภาองคกรชุมชนตําบลทาขอนยาง ผูแทนภาคประชาคม กรรมการ 
15. ประธาน อสม. ตําบลทาขอนยาง  ผูแทนภาคประชาคม กรรมการ 
16. ปลัดเทศบาลตําบลทาขอนยาง     กรรมการ/เลขานุการ 
17. รองปลัดเทศบาลตําบลทาขอนยาง     ผูชวยเลขานุการ 
18. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล      ผูชวยเลขานุการ 
19. หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป      ผูชวยเลขานุการ 
20. นักวิเคราะหนโยบายและแผน      ผูชวยเลขานุการ       

  ใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทาขอนยาง มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

1. กําหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลทาขอนยาง โดยพิจารณาจาก 
1.1 อํานาจหนาท่ีของเทศบาล โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอประโยชนของประชาชน 

เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง เปนตน 

1.2 ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 
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  1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนการดําเนินการ ใน
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรงเชนการแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
  1.4 การมอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
  1.5 นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน 
     1.6 แผนชุมชน 
 ใหนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาสามป/เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหา
เก่ียวกับการจัดทํารางแผนฯ 

2. รวมจัดทํารางแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทํา 

รางแผนพัฒนา 

3. พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินการ 
4. ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานและเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
5. พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6. แตงต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

 ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

       
 
 

(นายสมชาติ   บุตราช) 
     นายกเทศมนตรีตําบลทาขอนยาง 
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