


 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61  -  ๒๕65) 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 เดือนมิถุนายน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนี้ โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบนั้น 

บัดนี้ เทศบาลต าบลท่าขอนยางได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าขอนยางในการประชุมเมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2562 และ
นายกเทศมนตรีต าบลท่าขอนยางได้พิจารณาอนุมัติตามล าดับแล้ว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
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๕๐ (๙) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ .ศ. ๒๕61 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้ง    
แนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖5) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถ
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ประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป  
 
 

  เทศบาลต าบลท่าขอนยาง     
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  



 

            
 

สำรบัญ 
 
 
เร่ือง               หน้ำ  
 
ประวัติความเป็นมาต าบลท่าขอนยาง        1 – 4 
 
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน         5 – 21  
 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       22 – 48  
 
ส่วนที่ ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ       49 – 96  
 
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล        97 – 103  
 
ภาคผนวก  
 
 
 
 
 

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



- 1 - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.(พ.ศ.22556611  --  22556655))  

ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวดัมหาสารคามของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวดัมหาสารคาม  
  

 ประวัติความเป็นมาต าบลท่าขอนยาง 
 ชาวญ้อมีถิ่นฐานตั้งอยู่ที่เมืองหงสา ตอนเหนือของลาวติดกับประเทศจีน ในปีพ.ศ. 2351 (จ.ศ. 

1170) ได้อพยพลงมาตอนใต้อยู่ที่บริเวณหาดดอนทราย และลงมาปักหลักอยู่ที่เมืองไชยบุรี ตามความประสงค์
ของเจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์ ปี พ.ศ.2369 (จ.ศ.1188) เจ้าอนุวงศ์ได้น าชาวญ้อเมืองไชยบุรีกลับคืนไปตั้ง
เมือองปุงลิง เมืองค าเกิดและเมืองค าม่วน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) ทรงโปรดเกล้าฯให้พระยา 
บดินทรเดชา ยกทัพไปปราบจนส าเร็จ และในปี 2375 (จ.ศ.1194) ได้กวาดต้อนชาวญ้อจากเมืองค าม่วน ค าเกด 
และปุงลิง มาอยู่ที่ท่าอุเทนให้พระยาประเทศธานีไปปฎิบัติหน้าที่ลาดตระเวนระหว่างเมืองไชยบุรีและนครพนม 
หลังจากนั้นได้จัดให้ญ้ออยู่ที่ท่าอุเทนบ้าง ไชยบุรีบ้าง และเดินทางมาโดยล าดับจนถึงบริเวณบึงกระดานตามที่พระ
ยาไชยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์อนุญาตให้อยู่ และได้ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือขยายที่อยู่ จนได้ที่อยู่เหมาะสมโดยมาอยู่ที่ท่า
ขอนยางในที่สุด  พ.ศ. 2388 (จ.ศ.1207) ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “เมืองท่าขอนยาง” และโปรดเกล้าให้พระค า
ก้อน เป็นพระสุวรรณภักดี ต่อมาพระค าก้อนถึงแก่กรรมจึงแต่งตั้งอุปฮาตเป็นพระสุวรรณภักดีคนที่ 2 แต่ไม่ปรากฏ
นาม ปีที่แต่งตั้งเป็นปีที่ถึงแก่อนิจกรรม ต่อมาได้แต่งตั้งอุปฮาตหนูเป็นพระสุวรรณภักดีคนที่ 3  เมื่อปี พ.ศ.2426 
(จ.ศ. 1245) พระยาสุวรรณภักดี(หนู) คนที่ 3 นี้เกิดไม่พอใจกับเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ จึงย้ายไปท าราชการกับเมืองท่า
อุเทนคนท่าขอนยางบางส่วนก็อพยพตามไปด้วยจึงโปรดเกล้าฯให้เท้าพรหมาเป็นผู้รักษาการแทน เมื่อถึงแก่
อนิจกรรมก็โปรดเกล้าให้ท้างหงส์เป็นผู้รักษาการแทนอีกจนถึงปี 2444 (จ.ศ. 1253) จึงได้เปลี่ยน 

 เมืองท่าขอนยาง 
  ในปี พ.ศ. 2388 ภายหลังช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรากบฏอนุวงศ์ ทรง
มีนโยบายล้มเลิกอาณาจักรเวียงจันทน์ และได้กวาดต้อนชาวเมืองค าเกิดมาสู่ทางดินแดนของไทยในภาคอิสานกลุ่ม
ที่อพยพมาเป็นกลุ่มใหญ่ คือกลุ่มท้าวค าก้อนได้อพยพเข้ามาซึ่งเป็นกลุ่มญ้อ พระบาทสมเด็กพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โปรดเกล้าฯให้ชาวญ้อกลุ่มนี้ตั้งอยู่ที่ท่าขอนยางพระราชทานเมืองว่า เมืองท่าขอนยาง โปรดเกล้าฯให้พระค าก้อน
เป็นพระสุวรรณภักดีเจ้าเมืองท่าขอนยางคนแรกเป็นเมืองจัตวา ขึ้นกับเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นเมืองเอก จากนั้นได้
รวมกันกับชาวบ้านที่อพยพมาสร้างวัดขึ้นสองวัด ได้ประกอบอาชีพท ามาหากินอยู่ฝั่งเหนือของแม่น้ าชี ซึ่งเป็นแม่น้ า
ส าคัญทางการขนส่งและการค้าแลกเปลี่ยนของเมืองท่าขอนยางเพราะเนื่องจากฝั่งใต้เป็นเขตของเมืองร้อยเอ็ดจึงไม่
มีการใช้พ้ืนที่ทางฝั่งนั้นท ามาหากิน หลังจากนั้นอีก 20 ปีต่อมา พ.ศ. 2408 จึงมีการตั้งเมืองสารคามขึ้นตั้งแต่นั้น
มาเขตฝั่งใต้ของแม่น้ าชีก็เป็นเขตของเมืองสารคาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้โปรดเกล้าฯตั้งเมืองกันทรวิชัยขึ้นอีกที่บริเวณบ้านคันธาร์ จากหลักฐานพบว่าพระยาสุวรรณภักดี (ค าก้อน) เจ้ า
เมืองคนแรกถึงแก่อนิจกรรมเม่ือ พ.ศ. 2396 จึงได้ให้อุปฮาต(ไม่ทราบชื่อ) เป็นสุวรรณภักดีคนที่ 2 แทนให้ท้าวหนู
บุตรสุวรรณภักดี(ค าก้อน) เป็นอุปฮาตเมื่อพระสุวรรณภักดีคนที่ 2 ถึงแก่อนิจกรรมไม่ปรากฏปีที่แน่ชัด พระบามสม
เด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้อุปฮาต(หนู) ขึ้นเป็นสุวรรณภักดีคนที่ 3 เลื่อนราชวงศ์ขึ้นเป็นอุปฮาต 
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ให้ท้าวพรหมาเป็นราชวงศ์ พระสุวรรณภักดี(หนู) ปกครองต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2426 เจ้าเมืองท่าขอนยางคนที่ 3 
ได้อพยพครอบครัวและผู้คนจ านวนหนึ่งจากเมืองท่าขอนยางไปท าราชการขึ้นกับเมืองท่าอุเทน “จากการเกิดไม่
พอใจกับเจ้าเมืองกาฬสินธุ์”  จากนั้นเป็นต้นมาเมืองท่าขอนยางจึงไม่มีเจ้าเมืองปกครองและพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯให้ท้าวพรหมาเป็นผู้รักษาราชการเมืองท่าขอนยางแทน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองท่า
ขอนยางก็ได้ลดความส าคัญลง 

ต านานจระเข้ท่าขอนยาง 
  ทางวัดได้รับเอาจระเข้มาเลี้ยงไว้โดยมอบหมายให้เณรรูปหนึ่งมีหน้าที่เลี้ยงดู จระเข้เริ่มเติบโตตัว
ใหญ่ขึ้นและเชื่อฟังผู้เลี้ยงดูเป็นอย่างดี เมื่อจระเข้เริ่มตัวโตขึ้นและออกหากินโดยไม่เชื่อฟังผู้เลี้ยงดู วันหนึ่งเณรผู้รับ
เลี้ยงดูจระเข้าพาจระเข้ไปเล่นน้ าพอจะให้เจ้าจระเข้พาขึ้นฝั่งก็ปรากฏว่าจระเข้ไม่เชื่อฟังและสลัดตกหลังแล้วกินเณร
ผู้เลี้ยงดูเป็นคนแรก จระเข้ว่ายน้ าหนี้ไปอยู่ทางวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีพอช่วงออกพรรษาจระเข้ก็กลับมากิน
ชาวบ้านที่ลงเล่นน้ าชีและได้กินลูกของเจ้าเมืองไปสองคนเจ้าเมืองจึงออกประกาศให้หมอจระเข้ออกตามปราบเจ้า
จระเข้กลับไปหากินทางวังสามหมออีกครั้งและกินหมอปราบจระเข้ที่วังสามหมอไปถึ งสามคน(จึงเป็นที่มาของ
อ าเภอวังสามหมอในปัจจุบัน) ในที่สุดก็สามารถปราบจระเข้ได้โดยแม่ชีจากประเทศลาว โดยนั่งสวดมนต์ให้จระเข้
นอนเกยฝั่งและอ้าปากแล้วให้ลูกชายเจ้าเมืองเป็นผู้ยิงต่อมาได้น าซากกระดูกของจระเข้ตัวนี้ไปไว้ในสถานที่ส าคัญ
ต่าง ๆ เช่น วัด 

ประวัติชาวญ้อบ้านท่าขอนยาง 
  แรกเริ่มเดิมทีนั้นชาวญ้อมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองหงส์สาตอนเหนือของลาวติดกับประเทศจีนทในปี
พ.ศ. 2351 ได้อพยพมาทางใต้ตามลุ่มแม่น้ าโขง โดยเข้ามาสวามิภักดิ์ต่อเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทน์  ที่บริเวณ
หาด 
ดอนทราย ต่อมาอีกไม่นานเจ้าอนุวงศ์ได้ให้ชาวญ้อกลุ่มนี้ข้ามาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ าโขงตั้งหลักปักฐานอยู่ที่เมือง
ไชยบุรีปากน้ าสงครามและขึ้นตรงต่อเจ้าอนุวงศ์ ต่อมาในปีพ.ศ.2369 เจ้าอนุวงศ์เกิดกบฏต่อไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ชาวญ้อที่อยู่ฝั่งขวาแม่น้ าโขงอพยพกลับไปอยู่ทางฝั่งซ้ายของ
แม่น้ าโขงมาตั้งเมืองใหม่จ านวน 3 เมืองประกอบด้วย เมืองปุงลิง เมืองค าเกิด เมืองค าม่วน โดยมีท้าวหมอเป็นผู้น า
ชาวญ้อโดยขึ้นตรงต่อเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทน์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พอทราบ
ข่าว จึงโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยา บดินทรเดชา แม่ทัพไทยยกทัพไปปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ ส่วนเจ้าอนุวงศ์ได้พา
ครอบครัวอพยพไปอยู่ประเทศญวนและเสียชีวิตอยู่ที่นั้น หลังสงครามสงบลงในปี พ.ศ. 2375 พระยาบดินทร์เดชา
แม่ทัพไทยได้กวาดต้อนชาวญ้อจากเมืองค าม่วน ค าเกิด และปุงลิง กลับคืนมาทางฝั่งขวาแม่น้ าโขงอีกครั้งหนึ่งโดย
ให้ไปอยู่ที่ท่าอุเทน ส่วนพระยาประเทศธานีได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยลาดตระเวนที่เมืองไชยบุรี
และนครพนมมิได้ขาด และในการกวาดต้อนผู้คนในครั้งนี้เป็นการกวาดต้อนที่ใหญ่และส าคัญมากเพราะมีผู้คน
จ านวนมากมายส่วนใหญ่เป็นครอบครัวชาวญ้อมาจากเมืองค าเกิดเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นยังมีกลุ่มอ่ืนอีกเช่น ชาว
ผู้ไท ไทด า กะโส้ และแสก เป็นต้น หลังจากการกวาดต้อนชาวญ้อมาจากเมืองท่าอุเทน ฝั่งขวาแม่น้ าโขง ได้จัด
ชาวญ้อลงที่ท่าอุเทนบา้ง ไชยบุรีบ้าง และเอาพวกกะโส้ลงไว้ตามเส้นทางท่าอุเทนจนถึงกุสุมาลย์ และให้อยู่ตาม
ความสมัครใจแต่ก็ยังมีผู้คนอีกจ านวนมากพอถึงเมืองสกลนครแล้วจึงได้จัดเอาพวกผู้ไทไว้ส่วนหนึ่ง จากนั้นได้
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เดินทางลงมายังเมืองกาฬสินธุ์มีพระยาไชยสุนทรเป็นเจ้าเมืองกาฬสิรธุ์เป็นผู้จดัหาที่อยู่ให้เพราะเมืองกาฬสินธุ์มี
บริเวณกว้างขวางมากแต่การเดินทางมีความล าบากมาก ญ้ออีกพวกหนึ่งลงที่บ้านยุง ส่วนที่เหลือเดินทางต่อเข้าเขต
เมืองกาฬสินธุ์แล้วมาหยุดพักที่บึงกระดาน ซึ่งมีท้าวค าก้อนที่เป็นหัวหน้าญ้อโดยมาอาศัยอยู่บริเวณนี้นานพอสมควร 
หลังจากชาวญ้อโดยมี้ทาวค าก้อนเป็นผู้น าได้มาอยู่บริเวณบึงกระดานตามที่พระยาไชยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ได้
อนุญาตแล้วนั้น ขณะที่มาอยู่ที่บึงกระดานได้ท าการส ารวจพื้นที่ท้ังหมดตามที่พระยาไชยสุนทรก าหนดให้อยู่ เมื่อท า
การส ารวจแล้วปรากฏว่า ที่ท าอยู่ท ากินไม่พออยู่พอกินกับจ านวนชาวญ้อของครัวค าเกิดและครัวค าม่วนถ้าอยู่กัน
ทั้งหมดก็คงจะเดือดร้อน จึงได้แบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มให้ผู้ไทอยู่ที่เดิมเพราะชาวผู้ไทไม่ชอบท านา เขาชอบท าไร่จึง
เหมาะสมกับผู้ไทมากกว่าโดยลักษณะพ้ืนที่มีป่าดงและภูเขา เหมาะแก่การท าไร่จึงให้ผู้ไทอยู่ตั้งแต่ค าม่วนถึงกุฉิ
นารายณ์และก็มีญ้อลงมาอยู่ที่บ้านอู้ บ้านแซงกระดาน บ้านมหาชัย บ้านเหล่าภูพาน ซึ่งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ใน
ปัจจุบัน ส่วนท้าวค าก้อนผู้น าชาวญ้อ ได้ไปเรียนต่อพระยาไชยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์เพ่ือขอตั้งเมืองใหม่ข้ึนอีกเพ่ือ
หาที่อยู่ใหม่เพราะผู้คนในครัวค าก้อนจ านวนมาก เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ไม่ขัดข้องเพราะเมืองกาฬสินธุ์เป้นเมืองที่อุดม
สมบูรณ์มีพ้ืนที่กว้างมากพอจึงอนุญาตให้ครัวค าก้อนย้ายมาอยู่ที่เมืองคันธาธิราษฎร์ ท้าวค าก้อนได้อพยพ
เคลื่อนย้ายชาวญ้อลงมาตามค าสั่งของเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ได้เดินทางลงมาทางภุแล่นช้างในขณะที่เดินทางมานั้นมี
ชาวญ้อจ านวนหนึ่งมีความสมัครใจที่จะอาศัยอยู่ตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ บ้านโพนสิม บ้านสา บ้านแก และบ้านหนอง
แวงในเขตอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ในปัจจุบันญ้อส่วนใหญ่ได้เดินทางมาถึงเมืองคันธาราษฎร์ โดยได้มา
หยุดพักในบริเวณพ้ืนที่โล่งกว้างใกล้แหล่งน้ าปัจจุบันเป็นโรงเรียนคันธาราษฎณ์และหนองบัว ท้าวค าก้อนได้จัดผู้คน
ลงตามจุดต่าง ๆ ประกอบด้วย บ้านสระ บ้านโนน บ้านหนองขอน บ้านหลักด่าน บ้านยาง บ้าน้ าใส ลงมาถึงลุ่มน้ าชี 
บ้านดอนเวียงจันทร ์ หลักจากท้าวค าก้อนผู้น าชาวญ้อกลุ่มนี้ได้มาพักอาศัยอยู่ที่เมืองคันธาธิราษฎร์ ผลจากการ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่พบว่าเขคพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ส ารวจมาไม่มีพ้ืนที่ใดท่ีเหมาะสมเท่ากับพ้ืนที่ท่าขอนยางเพราะเป็นท่าน้ า
ติดน้ าชี มีพ้ืนที่ราบลุ่ม ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรและมีปู ปลา เป็นอาหารมากมายด้วยความมีวิสัยทัศน์ 
มองการไกลของท้าวค าก้อนได้ยึดหลักส าคัญในการตัดสินใจเลือกบ้านแปลงเมืองที่จะท าให้บ้านที่อุดมสมบูรณ์ ให้
ลูกให้หลานอยู่ดีกินดี มีความสุขนั้น ท่านได้ใช้หลักในการพิจารณาตั้งบ้านตั้งเมืองเอาไว้ 3 ประการ คือมีน้ า ป่า 
และทุ่ง บ้านเมืองใดก็ตามหากมีองค์ประกอบ 3 ประการนี้แล้วจะเจริญรุ่งเรือง หลังจากได้พบข้อมูลเพียงพอแล้ว
ท้าวค าก้อนจึงได้เข้าพบเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ขอตั้งเมืองใหม่ที่ท่าขอนยาง โดยให้เหตุผลหลายประการดังนี้ ประการ
แรกเมืองคันธาธิราษฎร์เป็นเมืองเก่าของคนโบราณ มีหลักฐานไว้หลายอย่างมีคุเมืองสองชั้น มีก าแพงดินกว้าง 
พระพุทธรูปเก่าแก่ เป็นเมืองเก่าท่ียากพัฒนาแก้ไขปรับปรุง ประการที่สอง แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เพราะน้ าที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ ท าให้ผู้คนเดือดร้อนได้เมื่อแห้งแล้งและขาดน้ าประการที่สามจาการส ารวจพบข้อมูล
ใหม่ว่าท่าขอนยางเป็นท าเลที่เหมาะสมเพราะประกอบ ด้วย น้ า ป่า และทุ่ง เมื่อพระยาใชยสุนทรได้รับฟังเหตุผล
ของท้าวค าก้อนผู้น าชาวญ้อแล้วนั้น นับว่ามีข้อมูลเพียงพอที่เป็นเหตุและผล จึงให้การสนับสนุนไม่ขัดข้อง ต่อมา
พระยาไชยสุนทร(โสมพมิตร) ได้ตระหนักเห็นความส าคัญ ของท่าขอนยางมีความเหมาะสมที่จะตั้งเป็นเมืองได้ จึงได้
ท าหนังสือบอกทางกรุงเทพฯ ถึงสมุหนายกผู้ที่มีหน้าที่ดุแลหัวเมืองฝ่ายเหนือแจ้งขอหมู่บ้านขึ้นเป็นเมืองพอเจ้าเมือง 
คณะกรรมการสมุหนายกรับแล้ว จึงน าทูลเกล้าฯต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ชาวญ้อก
ลุ่มนี้ จากบ้านท่าขอนยางเป็นเมืองท่าขอนยาง และโปรดเกล้าให้ท้าวค าก้อนขึ้นเป็นท้าสุวรรณภักดี เป็นเจ้าเมืองคน
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แรก ซึ่วเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นเมืองเอก หลังจากที่หมู่บ้านท่าขอนยางได้พระราชทานนามให้
เป็น “เมืองท่าขอนยาง” และมีผู้ปกครองเมืองคือ พระยาสุวรรณภักดีได้ปกครองบ้านเมือง ผู้คนมีความร่มเย็น
ผาสุขตลอดมาและติดต่อสัมพันธ์กับชาวญ้อที่อยู่หมู่บ้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีและส่งส่วยได้ใช้ผลเร่ว เอาผลเร่ว 40 
หาบ คิดเป็นหาบละ 5 ต าลึงหากคิดเป็นเงินแทนผลเร่ว ปีละ จ ชั่ง และพระราชทานเงินตรา 5 ต าลึงพร้อมสิ่งของ
ตามต าแหน่งยศถาดหมาก คนโทน้ า เงิน สัปทน แพรดัน  เสื่อเงินงาม ก้านแยง  ผ้าโพกแพรขลิบ 1 ผ้าปักทองมีชัย 
1 ผ้าห่ม 1 ผ้าปม 1 พระราชทานอุปฮาต ราชวงศ์ ราชบุตร ให้แก่เมืองท่าขอนยางอย่างเดียวกันกับเมืองภุแล่นช้าง 
(อ าเภอยางตลาดในปัจจุบัน) พระยาสุวรรณภักดีจึงให้ชาวญ้อบ้านดอนเวียงจันทรต์ลอดจนชาวญ้ออ่ืนๆ ที่มีความ
ประสงค์จะมาอยู่ที่บ้านท่าขอนยางโดยเฉพาะบ้านดอนเวียงจันทร์กลุ่มหนึ่งมาอยู่ที่ท่าขอนยางเพื่อให้มีคนมากข้ึน 
และรวมกันเป็นปึกแผ่นมั่นคง ในช่วงนั้นการปกครองยังไม่มีการแบ่งเป็นหมู่ แต่เรียกกันนามค าว่า “คุ้ม” มีจ านวน 
4 คุ้ม ด้วยกัน ประกอบด้วย คุ้มเหนือ คุ้มใต้ คุ้มกลาง และคุ้มท่า ปัจจุบันคุ้มเหนือคือหมู่ที่ 1 คุ้มใต้ คือ หมู่ที่ 4  
คุ้มกลางคือหมู่ที่ 1  คุ้มท่าคือหมู่ที่ 2  และต่อมามีเพ่ิมอีก 1 หมู่ที่ 1 คุ้มท่าหมู่ท่ี 2  และต่อมามีเพ่ิมอีก 1 หมู่ คือ
หมู่ที่ 11 ชาวญ้อท่าขอนยางมีความยึดมัน่ในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ถ้าจะสังเกตุจาการที่
ชาวญ้อมีความจงรักภักดีต่อผู้น า ทั้งเจ้าเมืองท่าขอนยาง และเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเมืองเอกและจงรักภักดีต่อ
กษัตริย์เมืองสยามคือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งมีการส่งส่วยอย่างต่อเนื่องเสมอมา และ
ไม่เคยคิดทรยศต่อผู้น าแต่อย่างใดเลย พระยาสุวรรณภักดี (ท้าวค าก้อน) ได้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาโดยตระหนัก
เห็นคุณค่า ความส าคัญของพุทธศาสนา ได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
กับผู้คนชาวญ้อ  สังเกตง่ายๆ จากท้าวค าก้อนได้พาชาวบ้านชาวเมืองสร้างข้ึนมาคู่กับเมือง คือ วัดมหาผล (วัด
เหนือ) และสร้างวัดเจริญผล (วัดใต้) ตลอดจนปฏิสังข์และท านุบ ารุงอย่างต่อเนื่องเสมอมา เมื่อปี พ.ศ. 2396  ตรง
กับ จ.ศ. 1215 พระยาสุวรรณภักดี ได้ถึงแก่กรรมนับเวลาในการปกครองเมืองท่าขอนยางนาน 7 ปี จึงได้แต่งต้ัง
อุปฮาตขึน้มาเป็นพระยาสุวรรณภักดีคนที่ 2 ซึ่งไม่ปรากฏนาม ปีที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและปีอนิจกรรม จึงโปรด
เกล้าให้อุปฮาต(หนู) เป็นราชบุตรขึ้นเป็นเจ้าเมือง เป็นพระยาสุวรรณภักดีคนที่ 3 ปกครองต่อมาจนถึง พ.ศ.. 
2426  ตรงกับ จ.ศ. 1245  เกิดไม่พอใจกับเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ จึงอพยพครอบครัวไปท าราชการกับเมืองท่าอุเทน 
ท าให้ผู้คนในท่าขอนยางบางส่วนอพยพตามเจ้าเมืองไปท่าอุเทนแล้ว เมืองท่าขอนยางจึงไม่มีเจ้าเมืองปกครอง จึง
โปรดเกล้าให้ท้าวพรหมาเป็นผู้รักษาราชการเมือง ครั้นท้าวพรหมาถึงแก่กรรมแล้วท้าวหงส์จึงเป็นผู้รักษาราชการ
งานเมอืงแทนหลังจากนั้นก็มีการยุบเมืองท่าขอยาง เป็นต าบลท่าขอนยางตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา หลังจากเมืองท่า
ขอนยางถูกยุบเมือง สืบเนื่องจากประเทศไทยมีการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ในภาคอีสาน ปีพ.ศ. 2444 ตรงกับ 
จ.ศ. 1253 ซ่ึงมีการจัดระเบียบการปกครองใหม่ให้คงเมืองส าคัญไว้ และให้ยุบเมืองเล็กลงเป็นอ าเภอหรือต าบล 
เมืองท่าขอนยางจึงถูกยุบเป็นต าบลโดยปริยาย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
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ส่วนที่ส่วนที่  11  
สภาพสภาพทั่วไปทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
ที่ตั้ง 
ที่ตั้งส านักงานเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 4  ถนนถีนานนท์  ต าบลท่าขอน

ยาง   
อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์  44150  เทศบาลต าบลท่าขอนยางเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลต าบล  ประเภทสามัญ  ซึ่งยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขอนยาง เมื่อ
วันที่  17 กรกฎาคม 2551 เทศบาลต าบลท่าขอนยางตั้งอยู่ด้านทิศใต้สุดของอ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม  และมีแนวเขตติดต่อกับอ าเภอเมืองมหาสารคาม  โดยมีแม่น้ าชีขวางก้ันเป็นแนวแบ่งเขต  มีระยะทาง
ห่างจากตัวอ าเภอกันทรวิชัยประมาณ 10  กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองมหาสารคามประมาณ  6  กิโลเมตร 

 



- 6 - 
 

อาณาเขต 
 เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  มี พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  38  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  

24,263  ไร่ เป็นเนื้อที่ทางการเกษตร  ประมาณ  17,560  ไร่  เป็นที่อยู่อาศัย  ประมาณ  1,917  ไร่  เป็นที่
สาธารณ ประโยชน์และอ่ืนๆ  ประมาณ  4,786  ไร่ โดยมี 
  ทิศเหนือ             ติดเขตพ้ืนที่ต าบลคันธารราษฎร์   อ าเภอกันทรวิชัย 
  ทิศใต้                 ติดเขตพ้ืนที่ต าบลเกิ้ง      อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
  ทิศตะวันออก       ติดเขตพ้ืนที่ต าบลขามเฒ่าพัฒนา  อ าเภอกันทรวิชัย 
  ทิศตะวันตก         ติดเขตพ้ืนที่ต าบลขามเรียง     อ าเภอกันทรวิชัย 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลท่าขอนยางส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก  ไม่มีภูเขา  อาณาเขตด้าน

ทิศ 
ใต้ติดกับเขตอ าเภอเมือง  มีแม่น้ าชีซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของจังหวัดมหาสารคามไหลผ่านกั้นเป็นเขตแดน  
ประมาณ  30  กิโลเมตร  ส่วนพ้ืนที่ป่าเป็นลักษณะป่าโปร่งตามหัวไร่ปลายนา  และป่าสาธารณประโยชน์  ซึ่งมี
ประมาณร้อยละ  10.85  ของจ านวนเนื้อที่ท้ังหมดของต าบล 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลทา่ขอนยางมีลักษณะภูมิอากาศเป็นเขตมรสุม  3  ฤดู  คือ 

  -  ฤดูร้อน  อยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  -  เมษายน  ในช่วงนี้จะมีอากาศค่อนข้างร้อนจะมี 
อุณหภูมิสูงประมาณ  38 - 42  องศาเซลเซียส 

-  ฤดูฝน  อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม  -  ตุลาคม  ในช่วงนี้จะมีฝนตกและฝนตกชุกในช่วง 
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม  มีปริมาณน้ าฝนทั้งหมดเฉลี่ยทั้งปี  1,107.9  มิลลิเมตร 
  -  ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม  ในช่วงนี้จะมีอากาศหนาว  อุณหภูมิ
จะ 
ลดลงเหลือประมาณ  5 - 10  องศาเซลเซียส 

  ลักษณะของดิน 
ต าบลทา่ขอนยางมีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มดินส่วนใหญ่จึงมีลักษณะดินเหนียวปนทราย ในบางพ้ืนที่ก็จะ

มีดินปนกรวดเป็นดินตื้นปนลูกรังปนกรวดที่มีการระบายน้ าได้ปานกลาง และดินนาดี ซึ่งจะอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าชี 

 

 

 

 

…//2. ด้านการเมือง 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง   
 2.1 เขตการเมือง/การเลือกตั้ง 

 
หมู่
ที ่

ช่ือบ้าน ช่ือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ช่ือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตร
ก านัน 

สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน
เนื้อท่ี/ไร ่

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

บ้านท่าขอนยาง 
 
บ้านท่าขอนยาง 
 
บ้านท่าขอนยาง 
 
บ้านท่าขอนยาง 
 
บ้านกดุร่อง 
 
บ้านวังหว้า 
 
บ้านดอนยม 
 
บ้านดอนเวียงจันทร ์
บ้านหัวขัว 

นายสุบัน   ชุ่มอภัย 
 
นางจินดา  เนื่องวรรณะ 
 
นายสมยศ  ชุ่มอภัย 
 
นายสุรยิา วิชาผง 
 
นางระเบียบ  จอดนอก 
 
นายทวีศักดิ์  อ้วนมี 
 
นายทองสุข  ชาภูค า  
 
นายธวัชชัย  เหล่าสมบตั ิ
 
นายสมศักดิ์  มุงคุณค าซาว 

นายยุทธนา  เนื่องวรรณะ (ผช.)
นางพิกุล  ภูผา (ผช.) 
นายประยรู  มงคุณค าชาว (ผช.) 
นางขจร  จันทศิลป์ (ผช.) 
นายทิพวรรณ  จ ารัสศรี (ผช.) 
นายพรชัย สีค าม่วน (ผช.) 
นางจิรสุดา  สิริภักดิ์ (ผช.) 
นายวุฒิพงษ์  มีพร (ผช.) 
นายบุญเหลือ  ดีบุดดี (ผช.) 
นายทวี  ชัยงาม (ผช.) 
นายเติมศักดิ์  เนื่องอุดม (ผช.) 
นางสาวนิภาภรณ์ เติมอินทร(ผช.) 
นายธงชัย  พุทลา (ผช.) 
นางสกุลไทย  ชาภูค า (ผช.) 
นายณัฐพงษ์  คงน้อย (ผช.) 
นายบุญเลิศ  จันทสุนีย์ (ผช.) 
นางสมปอง  เล่ห์กล (ผช.) 
นายเลื่อน  คงหา (ผช.) 

นายสมชาติ  บุตรราช 
(นายกเทศมนตรีต าบลท่าขอนยาง) 
นายทองล้วน  เบิกบาน 
นางเพ็ชรรัตน์  บุตรทมุพันธ์ 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 
นางสุรัชนา  คันธาร ์
(เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ) 
นายฉลอง  นาคนชม ที่ปรึกษาฯ 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
นายเรืองชัย  วิลาศ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวุฒิพงษ์  ภวภูตานนท์ 
(รองประธานสภาฯ) 
นายกอบชัย  ค าตัน 
(เลขานุการสภาฯ) 
นายคาน  เนือ่งอดุม 
นายเดชา  วิมูลอาจ 
นางทองปักษ์  สุบิน 
นายเจตนา  จันทรเ์ปล่ง 

2,850 
 

53 
 

2,279 
 

1,564 
 

1,115 
 

1,775 
 

2,274 
 

1,357 
 

1,850 

2,610 
 

74 
 

695 
 

411 
 

45 
 

113 
 

249 
 

180 
 

213 

710 
 

113 
 

409 
 

339 
 

81 
 

163 
 

225 
 

229 
 

363 

791 
 

125 
 

418 
 

374 
 

82 
 

166 
 

255 
 

265 
 

343 

1,501 
 

 238 
 

 827  
 

 713 
 

 163 
 

 329  
 

 480  
 

 494  
 

 706 
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หมู่
ที ่

ช่ือบ้าน ช่ือก านัน/ 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ช่ือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ 
สารวัตรก านนั 

ช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 
 

จ านวน
เนื้อท่ี/ไร ่

จ านวน 
ครัวเรือน 

 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 

บ้านใคร่นุ่น 
 
บ้านท่าขอนยาง 
 
บ้านดอนสวน 
 
บ้านดอนเวียง
จันทร์ 
บ้านใคร่นุ่น 
 
บ้านหัวขัว 

นายสมพงษ์  จันทจร 
 
นางเสาวนยี์  กรมแสง 
 
นายสวาท  แก้วสม 
 
นายมนัส วงษ์ละคร 
 
นายทองคูณ  ระพล 
 
นางสาวมาลี  วิลาศ 

นายเพชรมณี  วิโทจิตร (ผช.) 
นายนรินทร์  โยธาภักดี (ผช.) 
นางแสงสุรีย์ ระวิโรจน์ (ผช.) 
นายจีระติ  นครเรียบ (ผช.) 
นายมนตรี  อุทัยคู (ผช.) 
น.ส.วรกมล  ละอองค า (ผช.) 
นายสมร  ศรีเวยีงยา (ผช.) 
นางล าพูน  พัฒนสาร (ผช.) 
นายดิลก  ละอองค า (ผช.) 
นางนันทนิตย์ ไชยศักดิ์ (ผช.) 
นางดวงจันทร์  สุทธิปัญโญ (ผช.) 
นายทองเหรียญ  รัฐเจรญิ (ผช.) 
นางชัชชญา  ประทมุคงคราญ 
(แพทย์ประจ าต าบล) 
นายศุภชัย   หาญฟ้าเลื่อน 
(สารวัตรก านัน) 
นางส าราญ  ศรีเทพ 
(สารวัตรก านัน) 

ด.ต.ทองดี  โฮมราช 
นายเสรี  วิลาศ 
นายพัฒนาการ  รัชโพธิ ์
นายเส็งทอง  เหล่าพิเดช 
นายทองพูน  วิรุฬดก 

1,741 
 

739 
 

500 
 

1,392 
 

1,700 
 

1,738 

157 
 

314 
 

430 
 

243 
 

136 
 

185 

261 
 

178 
 

310 
 

272 
 

290 
 

246 

289 
 

176 
 

348 
 

334 
 

276 
 

293 

550  
 

 354  
 

 658  
 

 606  
 

 566  
 

 539  
 

รวม 24,263 6,055 4,189 4,535 8,724 

 
ที่มา : ข้อมูลประชากรจากสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน เดือน มีนาคม ปี 2562  ( จ านวนครัวเรือนอ้างอิงจากสถิตบิ้านจากทะเบียนบ้านเดือนมีนาคม 2562 ) 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการในอนาคต) 
 

หมู่ที่ หมู่บา้น 

ปี 2560 
(ข้อมูล ณ กรกฎาคม ปี 2560) 

ปี 2561 
(ข้อมูล ณ กรกฎาคม ปี 2561) 

ปี 2562 
(ข้อมูล ณ มีนาคม ปี 2562) 

การคาดการ ปี 2563 

ครัวเรือน 
 

หญิง
(คน) 

ชาย
(คน) 

ครัวเรือน 
 

หญิง
(คน) 

ชาย
(คน) 

ครัวเรือน 
 

หญิง
(คน) 

ชาย
(คน) 

ครัวเรือน 
 

หญิง
(คน) 

ชาย
(คน) 

1 บ้านท่าขอนยาง 2,481 767 730 2,588 785 720 2,610 791 710 2700 788 715 
2 บ้านท่าขอนยาง 74 128 111 74 126 111 74 125 113 74 126 112 
3 บ้านท่าขอนยาง 683 430 413 686 428 420 695 418 409 691 423 415 
4 บ้านท่าขอนยาง 401 389 332 405 384 344 411 374 339 408 379 342 
5 บ้านกดุร่อง 45 78 80 45 81 82 45 82 81 45 82 82 
6 บ้านวังหว้า 107 173 167 113 169 159 113 166 163 113 168 161 
7 บ้านดอนยม 286 251 219 292 257 220 249 255 225 271 256 223 
8 บ้านดอนเวียงจันทร์ 179 256 224 180 265 229 180 265 229 180 265 229 
9 บ้านหัวขัว 208 341 350 211 339 362 213 343 363 212 341 363 

10 บ้านใคร่นุ่น 155 292 258 156 290 259 157 289 261 157 290 260 
11 บ้านท่าขอนยาง 292 179 184 308 179 183 314 176 178 311 178 181 
12 บ้านดอนสวน 423 326 307 427 336 309 430 348 310 429 342 310 
13 บ้านดอนเวียงจันทร์ 241 332 272 243 335 269 243 334 272 243 335 271 
14 บ้านใคร่นุ่น 134 269 289 134 273 287 136 276 290 135 275 289 
15 บ้านหัวขัว 181 278 244 184 289 243 185 293 246 185 291 245 

รวมทั้งหมด 5,890 4,489 4,180 6,046 4,536 4,197 6,055 4,535 4,189 6,152 4,536 4,193 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

  หญิง ชาย หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 883 874 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 2937 2777 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 715 538 อายุมากกว่า 60 ป ี

รวม 4,535 คน  4,189 คน  ทั้งสิ้น 8,709 คน  
ที่มา : ข้อมูลประชากรจากสถติิประชากรจากทะเบยีนบ้าน เดือน มนีาคม ปี 2562  ( จ านวนครัวเรอืนอ้างอิงจากสถิติบ้านจากทะเบียน
บ้านเดือนมีนาคม 2562 ) 

 
ตารางข้อมูลจ านวนประชากร จ าแนกตามช่วงอายุ ปี 2562 ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันส ารวจข้อมูลความ

จ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2562 

ช่วงอายุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1 - 5 เดือน 1 0 1 0.01 
6 เดือน - 1 ปี 2 3 5 0.06 
1  – 2 ป ี 21 27 48 0.61 
3  – 5 ป ี 84 81 165 2.1 
6  – 12 ป ี 254 290 544 6.92 
13  – 14 ป ี 93 82 175 2.23 
15  – 18 ป ี 180 166 346 4.4 
19  – 25 ป ี 445 471 916 11.65 
26  – 34 ป ี 492 503 995 12.65 
35  – 49 ป ี 1,072 1,119 2,191 27.86 
50  – 59 ป ี 573 644 1,217 15.48 
60  ขึ้นไป 531 729 1,260 16.02 

รวมทั้งหมด 3,748 4,115 7,863 100 
 

หมายเหตุ   ข้อมูลพ้ืนฐาน ระดับต าบล ปี 2562 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 ด้านการศึกษา 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1      แห่ง    -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    1      แห่ง 
 -  โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าขอนยาง 1      แห่ง   -  มหาวิทยาลัย     1      แห่ง 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา   4      แห่ง   -  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 1      แห่ง 
 

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ปีการศึกษา 2562  (ที่มา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง) 

ล าดับท่ี ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน 

จ านวนเนื้อท่ี จ านวนผู้ดูแลเด็ก  
รวม 

จ านวนนักเรียน นักเรียน
มาจาก 

ครอบครัว
ยากจน 

บ้านพัก
ครู/

อาจารย ์

อาคาร
เรียน 

โรง
อาหาร 

ห้องน้ า
/ส้วม 

ถังเก็บ
น้ า 

คสล. 

สนาม
เด็กเล่น 
(แห่ง) 

ไร ่ งาน รวม 
(ไร่) 

พนักงานครู พนักงานจ้าง ช ญ รวม 
ช ญ ช ญ 

1 เทศบาลต าบล
ท่าขอนยาง 

17 - 17 - 3 - 3 6 40 33 73 - - 
 

1 
 

1 
 

4 
 

- 
 

1 
 
 

         

    ข้อมูลโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562   (ที่มา : โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง/โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์/บ้านหัวขัว/บ้านใคร่นุ่น  เดือน พฤษภาคม 2562) 
ที ่ ช่ือ 

โรงเรียน 
จ านวนครู/
อาจารย์(คน) 

ภารโรง 
(คน) 

จ านวนนักเรียน(คน) นักเรียน 
รวม 

ทั้งหมด 
อนุบาล ประถม 

ศึกษา ปีท่ี 1 
ประถม 

ศึกษา ปีท่ี 2 
ประถม 

ศึกษา ปทีี่ 3 
ประถม 

ศึกษา ปีที ่4 
ประถม 

ศึกษา ปีท่ี 5 
ประถม 

ศึกษา ปีท่ี 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 

บ้านท่าขอนยาง 
บ้านดอนเวียง
จันทร์ 
บ้านหัวขัว 
บา้นใคร่นุ่น 

1 
2 
 

2 
3 

7 
7 
 

5 
4 

8 
9 
 

7 
7 

1 
1 
 

1 
1 

1 
1 
 

1 
1 

4 
9 
 

12 
7 

8 
 6 
 
4 

15 

12 
15 

 
16 
22 

3 
3 
 

3 
6 

2 
4 
 

1 
6 

5 
7 
 

4 
12 

4 
 9 
 

 2 
3 

5 
3 
 

8 
6 

9 
 12 

 
10 
9 

1 
- 
 

2 
4 

6 
7 
 

4 
3 

7 
7 
 

6 
7 

7 
1 
 

2 
4 
 

3 
4 
 

3 
4 

10 
 5 
 

5 
8 

3 
7 
 

6 
5 

2 
5 
 

6 
4 

5 
12 

 
12 
9 

6 
7 
 

3 
3 

4 
4 
 

3 
7 

10 
11 

 
6 

10 

58 
69 

 
59 
77 
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4.2 สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2       แห่ง   
-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 15     แห่ง   
-  แพทย์ประจ าต าบล   1       คน 
-  หมอนวดแผนไทย   3       คน 
-  หมอยาสมุนไพร   16     คน 

 4.2.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม   
  การจัดการขยะในชุมชน 15 ชุมชน/หมู่บ้าน   

1. สถานการณ์เกิดขยะหมูฝอยชุมชน 
- อัตราการผลิตและองค์ประกอบมูลฝอยเทศบาลต าบลท่าขอนยางมีปริมาณขยะมูลฝอย

ประมาณวันละ 25 ตัน/วัน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่รอบในจ านวน 5 หมู่บ้านที่ติดกับมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและมีอาคารหอพักนักศึกษาและเขตรอบนอก 10 ชุมชนประมาณ  2 ตัน/วัน  

2. การบริการเก็บขน 
- เทศบาลต าบลท่าขอนยางมีรถบริการเก็บรวบรวมมูลฝอยเพ่ือน าไปจ ากัดอย่างถูก

หลักการวิชาการท่ีบ่อเทศบาลต าบลหนองปลิงเฉลี่ยนวันละ 15  ตัน/วัน 
- เทศบาลต าบลท่าขอนยางมีรถบรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ 6 ตันเพื่อเกบ็รวบรวมบรรทุกมูล

ฝอยจ านวน 4 คัน และรถบรรทุกชนิดอัดท้าย 4 ตัน จ านวน 1 คัน (ปัจจุบันช ารุดฝาอัดท้าย) โดยแบง่
พ้ืนที่ในการเก็บรวบรวมออกเป็น 4 โซน เก็บขนทุกวันโดยสลับพ้ืนที่เก็บขนในวันหยุดราชการ-อาทิตย์ 

3. อัตราค่าใช้จ่าย 
-    เทศบาลช าระค่าธรรมค่าก าจัดบ่อก าจัดเทศบาลอัตราค่าบริการตันละ 400 บาท 

ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 

ชื่อโรงพยาบาล 
จ านวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ 

หมู่บ้านทีร่ับผิดชอบ 
จ านวนประชากรทีร่ับผิดชอบ 

พยาบาล เจ้าหน้า
ที ่

พสอ. ชาย หญิง รวม 

1. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล
ท่า 
    ขอนยาง 

2 5 1 1,2,3,4,5,6,10,11,1
4 

2,544 2,697 5,241 

2. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล      
    บ้านหัวขัว 

2 4 1 7,8,9,12,13,15 1,335 1,490 2,825 

เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  มีครบทุกหมู่บ้านจ านวน  137 คน 

หมายเหตุ  พสอ. หมายถึง  พนักงานผูช้่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามยั  ที่มา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขอนาง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวขัว 
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ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคที่มีอัตราเสี่ยงสงูในชุมชน 
สถิติอันดับโรคผู้ป่วยนอก เปรียบเทียบ ตามปีงบประมาณ ย้อนหลัง 5 ปี ของต าบลท่าขอนยาง 
 

 
 

ล าดับที ่ รายการโรค 
ปีงบประมาณ ย้อนหลัง 5 ปี 

2561 2560 2559 2558 2557 

1 โรคเบาหวาน 1,163 947 802 700 865 

2 โรคความดันโลหิตสูง 765 718 586 575 763 

3 โรคไข้หวัด 577 536 486 520 660 

4 โรคปวดกล้ามเนื้อ 245 277 270 241 284 

5 โรคกระเพาะ 225 262 270 319 365 

6 โรคปวดกล้ามเนื้อ(นวดแพทย์แผนไทย) 178 49 41 95 58 

7 โรคจิตเวช 153 138 200 152 77 

8 โรคคออักเสบ 127 249 333 302 397 

9 โรคฟันพุ 122 113 84 86 61 

10 โรคผื่นคัน 113 131 163 186 183 
 รวม 3,668 3,420 3,235 3,176 3,713 
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4.3 อาชญากรรม 
ข้อมูลด้านอาชญากรรมในพื้นที่ต าบลท่าขอนยาง ปี 2560 (ครั้ง) ปี 2561 (ครั้ง) ปี 2562 (ครั้ง) 

1. คดีข้อหาลักทรัพย์ 13 3 5 

2. คดีข้อหาการพนันทั่วไป 20 12 8 

ที่มา: สถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 

4.4 ยาเสพติด 

ข้อมูลด้านยาเสพติดในพื้นที่ต าบลท่าขอนยาง ปี 2561 (ครั้ง) ปี 2562 (ครั้ง) ปี 2562 (ครั้ง) 

1. จ านวนผู้เสพยาเสพติด(ข้อหาเสพ) - 3 - 

2. จ านวนผู้เข้าข่ายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
(ข้อหาครอบครอง) 

34 39 11 

ที่มา: สถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 ข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ (ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2562) 

ประเภทเงินสงเคราะห์ จ านวนผู้ได้รับเงิน
สงเคราะห์ (ราย) 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 151 800 120,800 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 10 500 5,000 

 

 ข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2562) 

ช่วง อายุ จ านวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห(์คน) จ านวนเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน(บาท) 

60 – 69 ป ี 572 600 343,200 

70 – 79 ป ี 344 700 240,800 

80 – 89 ป ี 113 800 90,400 

90 ปีขึ้นไป 7 1,000 7,000 
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4.6 การรักษาความปลอดภัย 
  -  สถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย (สถานีย่อยท่าขอนยาง) 1      สถานี 
  -  ศูนย์ อปพร.และหน่วยกูช้ีพกู้ภัยเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 1      ศูนย ์
 

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมทางบกโดยทั่วไปใช้ถนนภายในหมู่บ้าน  และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ซ่ึงส่วนใหญ่จะ

เป็นถนนลูกรัง  จะมีถนนคอนกรีตและลาดยางเป็นบางส่วนเท่านั้น  การสัญจรไปมาของประชาชนจึงยังไม่มีความ
สะดวกสบายมากนัก  ส่วนการคมนาคมทางน้ ามีเพียง  1  สาย  คือทางล าน้ าชี 

ถนนสายหลัก 
1.  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  213  (ถนนถีนานนท์)  มหาสารคาม - กาฬสินธุ์ 
2.  ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านท่าขอนยาง – บ้านขี (สาย 2202) 
3.   ถนนของส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเดิม  (ขณะนี้ได้ถ่ายโอนให้เทศบาลต าบลดูแลรักษา

บางส่วน) 
 -  ถนนสายบ้านท่าขอนยาง – ใครนุ่น (ลาดยาง) 
 -  ถนนสายบ้านท่าขอนยาง – ดอนหน่อง  (ลาดยาง) 
 -  ถนนสายบ้านดอนสวน – มะค่า  (ลาดยาง) 

4.   ถนนของส านักงานโยธาธิการจังหวัดมหาสารคามเดิม (ปัจจุบันถ่ายโอนให้ต าเทศบาลต าบล
ท่าขอนยางควบคุมดูแลรักษา  ) 

 -  ถนนสายบ้านท่าขอนยาง – บ้านมะกอก  (ลาดยาง) ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
 -  ถนนสายบ้านท่าขอนยาง – ดอนหน่อง  (ลาดยาง) 
 -  ถนนสายบ้านท่าขอนยาง - ดอนเวียงจันทร์  (ถนนคสล.) 
-  ถนนสายบ้านดอนเวียงจันทร์ -  กิโลเมตร  8  (ถนนลูกรังและถนนคสล.บางส่วน) 
 

 5.2 การไฟฟ้า   ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  มีระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ครบทุกหมู่บ้านคิดเป็น    
ร้อยละ 100 และระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเข้าถึงทุกหมู่บ้านรวมถึงถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอก ซอย และ
จุดเสี่ยงครอบคลุมพ้ืนที่คดิเป็น ร้อยละ 95 

 

 

 

/5.3 การประปา…. 
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5.3 การประปา     
 ระบบ ขนาด/ความจ ุ สถานท่ีตั้ง ปี พ.ศ.ท่ีก่อสร้าง หมายเหต ุ

ประปาผิวดิน  หมู่ที่ 1  จ่ายน้ าหมู1่ ,2,3,4,11 
ประปาผิวดิน  หมู่ที่ 2   
ประปาผิวดิน  หมู่ที่ 5   
ประปาผิวดิน  หมู่ที่ 6   
ประปาผิวดิน  หมู่ที่ 7   
ประปาผิวดิน  หมู่ที ่8, 13   
ประปาผิวดิน  หมู่ที ่9, 15   
ประปาผิวดนิ  หมู่ที ่10, 14   

(ระบบประปาสว่นภูมภิาคมีใช้เฉพาะบางส่วน เช่น บ้านท่าขอนยาง 5  หมู่บา้น  บ้านดอนยม  บ้านดอนสวน  บ้านดอนเวียงจันทร์  และบ้านหัวขวั) 

5.4 โทรศัพท์  
- ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยางมีระบบโทรศัพท์เข้าถึงครบทั้ง  15  หมู่บ้าน 

5.5 ไปรษณียห์รอืการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ต าบลท่าขอนยางมีที่ท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง 
- ทุกหมู่บ้านมีระบบหอกระจ่ายข่าวประจ าหมู่ครบทั้ง 15 หมู่บ้าน 
- เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง www.thakonyang.go.th 
- วิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ย่านความถี่  148530  MHZ   

      6. ระบบเศรษฐกิจ   
  6.1 การเกษตร   
   การประกอบอาชีพด้านเกษตร 

ท านา จ านวน          1,181 ราย 
ท าไร่  จ านวน  2 ราย 
ท าสวน  จ านวน  10 ราย 

ศักยภาพทางด้านการเกษตร 

ที ่ ช่ือหน่วยงาน/บุคคลากรด้าน
การเกษตร 

จ านวนบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ี/คน 

จ านวน
อาคารที่
ท าการ 
(หลัง) 

จ านวนสถานี
สูบน้ าท่ี  

รับผิดชอบ 
(แห่ง) 

จ านวนกลุ่มผู ้
ใช้น้ าท าการเกษตร 

จ านวนพื้นที่
การใช้น้ าท า
การเกษตร

(ไร่) 
ชาย หญิง รวม จ านวน 

กลุ่ม 
จ านวน
สมาชิก/คน 

1. 
 

2. 
 
3. 
4. 
5. 

ศูนย์ปฏิบัติการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
มหาสารคาม 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ าต าบล 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
นักวิชาการเกษตรประจ าต าบล 
ผช.นักวิชาการเกษตร 

7 
 

8 
 

3 
- 
- 

- 
 

7 
 

1 
1 
1 

7 
 

15 
 

4 
1 
1 

1 
 

1 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 

4 
- 
- 

- 
 
- 
 

4 
- 
- 

- 
 
- 
 

700 
- 
- 

- 
 
- 
 

6,700 
- 
- 
 

http://www.thakonyang.go.th/
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 6.2 การประมง   
  ต าบลท่าขอนยางมีประชากรประกอบอาชีพ ประมง จ านวน 1  ราย 

 6.3 การปศุสัตว ์  
  ต าบลท่าขอนยางมีประชากรประกอบอาชีพปศุสัตว์ จ านวน 2 ราย 
 6.4 การบริการ 

-  โรงแรม      8 แห่ง 
  -  บ้านให้เช่า     45 แห่ง 

  -  หอพัก             336 หอ 

 -  อาคารพาณิชย์ให้เช่า   119   แห่ง 
-  ร้านสปา/นวดแผนไทย     4 แห่ง 

 6.5 อุตสาหกรรม 
  ต าบลท่าขอนยางมีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน   19   แห่ง 

 6.6 การพาณิชยกรรม   
  -  ปั้มแก๊ส      2 แห่ง  -  คลินิกรักษาโรค/ท าฟัน    2 แห่ง 

 -  ปัม๊น้ ามัน      2 แห่ง  -  ร้านอินเตอร์เน็ต   23 ร้าน 
 -  โรงสีข้าว     12 โรง  -  ร้านซักอบรีด    21 แห่ง 
 -  อู่ซ่อมรถยนต์     10 แห่ง  -  ร้านเสริมสวย    32 แห่ง 
 -  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   14 แห่ง  -  บ้านให้เช่า    45 แห่ง 
 -  ร้านค้า/มินิมาร์ท            295 แห่ง   -  ร้านทอง       2 แห่ง 
 -  ร้านอาหาร/อาหารตามสั่ง   90 แห่ง  -  คลีนิรักษาสัตว์     1 แห่ง 
 -  หอพัก             336 หอ  -  ร้านขายยา/เภสัชฯ   15 แห่ง 
 -  ธนาคาร      4 แห่ง  -  โรงแรม     8 แห่ง 

-  ร้านสปา/นวดแผนไทย     4 แห่ง  -  โรงงานอตุสาหกรรม    19   แห่ง 
-  อาคารพาณิชย์ให้เช่า   119   แห่ง 

 ***(ข้อมลูส ารวจ ณ เดือน  มีนาคม  2562) 

 6.7 แรงงานและการประกอบอาชีพ 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากต าบลท่าขอนยางมีพ้ืนที่เป็นที่
ราบลุ่มดินเหนียวปนทราย  ด้านทิศใต้มีแม่น้ าชีเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน  ตั้งแต่บ้านท่าขอนยาง  หมู่ที่  3  ผ่านบ้าน
ท่าขอนยางหมู่ที่  2  และหมู่ที่  4  ผ่านบ้านวังหว้าหมู่ที่  6  บ้านใคร่นุ่นหมู่ที่  10  หมู่ที่  14  และลงไปสุดท้ายของ
ต าบลท่าขอนยางที่บ้านกุดร่องหมู่ที่  5 เป็นระยะทางยาวประมาณ  30  กิโลเมตร  ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
พ้ืนที่บ้านหัวขัวมีล าห้วยสายคอซึ่งไหลลงสู่ห้วยกุดโคก  เป็นระยะทางยาวประมาณ  10  กิโลเมตร  ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนที่บ้านหัวขัว  บ้านดอนยม  บ้านใคร่นุ่นและบ้านกุดร่อง  มีล าห้วยกุโคก ไหลผ่านเป็น
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ระยะทางยาวประมาณ 2  กิโลเมตร  นอกจากนั้น ต าบลท่าขอนยางยังมีล าห้วยสายสั้นๆ อีกหลายสาย  และหนอง  บึง  
อีกหลายแห่ง ต าบลท่าขอนยางยังมีศูนย์สูบน้ าชีด้วยพลังไฟฟ้าถึง 4  แห่ง  จ่ายน้ าได้ทั่วถึงคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  7,100  
ไร่  ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร 
  อาชีพค้าขายเป็นอาชีพรอง  เนื่องจากต าบลท่าขอนยางมีที่ตั้งติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
213  ถนนถีนานนท์  (  มหาสารคาม – กาฬสินธุ์  )  ประกอบกับทางด้านทิศตะวันตกติดกับเขตพ้ืนที่ต าบลขามเรียง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงท าให้ต าบลท่าขอนยางโดยเฉพาะบ้านท่าขอนยางทั้ง  5  หมู่บ้าน  เป็น
ประตูแรกเข้าสู่มหาวิทยาลัย  จึ งมีศักยภาพในด้านพาณิชย์กรรมโดยเฉพาะเกิดธุรกิจที่หลากหลายเช่นร้านค้า  
ร้านอาหาร  และหอพัก  ที่รองรับ นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
  อาชีพรับราชการ  เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญ  เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร
เข้ามาท ามาหากนิ  ประกอบกับมีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  ท าให้อาชีพรับราชการมีการขยายตัวและมี 
จ านวนมากข้ึน 
  อาชีพรับจ้าง  เนื่องจากประชาชนชาวต าบลท่าขอนยางอยู่ใกล้กับตัวเมืองและเป็นชุมชนเมืองที่มีการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการก่อสร้างและค้าขาย อาชีพรับจ้างในกิจการต่างๆ ทั้งหน่วยงานเอกชนและ
หน่วยงานของรัฐ  จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วยังมี
การประกอบอาชีพส่วนตัว  อาชีพอิสระ  และอาชีพอ่ืนๆ  ซึ่งสามารถจ าแนกให้เห็นกลุ่มอาชีพที่จ าเป็นของประชากรใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าขอนยางไดด้ังนี้ 

ตาราง ข้อมูลการประกอบอาชีพของประชากร 
อาชีพ จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญิง (คน) จ านวนรวม (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ก าลังศึกษา 
ไม่มีอาชีพ 
เกษตร-ท านา 
เกษตร-ท าไร่ 
เกษตร-ท าสวน 
เกษตร-ประมง 
เกษตร-ปศุสัตว์ 
พนักงาน-รบัราชการ 
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว 
อ่ืนๆหรือไม่ระบุ 

790 
121 
545 

1 
5 
1 
1 

246 
28 
18 

1,484 
179 
276 
53 

 

900 
241 
636 

1 
5 
0 
2 

284 
21 
18 

1,352 
324 
282 
49 

 

1,690 
362 

1,181 
2 

10 
1 
3 

530 
49 
36 

2,836 
503 
558 
102 

 

21.49 
4.60 

15.02 
0.03 
0.13 
0.01 
0.04 
6.74 
0.62 
0.46 

36.07 
6.40 
7.10 
1.30 

รวมทั้งหมด 3,748 4,115 7,863 100.00 
หมายเหตุ   ข้อมูลจากผลส ารวจการจัดเก็บข้อมูล จปฐ 2 ปี 2562  
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนในต าบลท่าขอนยางโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 - สภาองค์กรชุมชนต าบลท่าขอนยาง   60    คน 
 - สหกรณ์เครดิตยูเนียนเมืองท่าขอนยาง            150  คน 

-  ส านักสงฆ์      2      แห่ง 
 -  วัด       9      แห่ง 
 -  ศาลเจ้า/ดอนปู่ตา     18    แห่ง 

-  หมอพราหมณ์สูตรขวัญ              5       คน 
 -  หมอท าพิธีกรรมพ้ืนบ้าน    7       คน 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  งานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา   

- งานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธชินวร 
- งานประเพณีลอยกระทง 
- งานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ 
- สักการะศาลเจ้าปู่สิ่งศักดิส์ิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง, ขุนส าราญ 

7.3  ภูมิปัญญาท้งถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การทอเสื่อจากต้นกก  
สานแห 

 ภาษาถิ่น ประชาชนต าบลท่าขอนยางมีภาษาถิ่นที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ คือ ภาษาไทย(กลาง) และภาษาถิน่
อีสาน นอกจากนั้นยังมีภาษาถิ่นที่เปน็วัฒนธรรมของชาวไทญ้ออีกหนึ่งภาษา คือ ภาษาญ้อ  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 น้ า 
        ข้อมูลแหล่งน้ าตามธรรมชาติ                       

ชื่อแหล่งน้ า พื้นที่ไหลผ่าน การใช้ประโยชน์ ประเภทแหล่งน้ า 
แม่น้ าชี หมู่ 3,2,4,6,10,14 และ 5 อุปโภค-บริโภค-เกษตรกรรม-ประมง แม่น้ า 
หว้ยสายคลอ 
ห้วยวังเลิง 
ชีหลงเหนือ 
ชีหลงใต้ 
กุดน้ าใส 

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

เกษตรกรรม 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

ล าห้วย 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

- - - บึง 
หนองตีนบ้าน หมู่ 3 - หนอง 
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แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 -  ฝาย                          6          แห่ง 
 -  บ่อน้ า                       75          บ่อ 
 -  บาดาล                     12          บ่อ   
 -  สระ                          2          แห่ง 

8.2 ป่าไม้ 
ต าบลทา่ขอนยางมีพ้ืนที่ป่าเป็นลักษณะป่าโปร่งตามหัวไร่ปลายนา  และป่าสาธารณประโยชน์  ซึ่งมี

ประมาณร้อยละ  10.85  ของจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด และมีป่าสงวนแห่งชาติ คือ วนอุทยาน ชีหลง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบล
ท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย มีเนื้อท่ี 279.159 ไร่ 
 
9. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง   
  ศักยภาพด้านการบริหารของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  ประกอบด้วย 
  1.  จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน  มี  75  อัตรา  ดังนี้ 
       -  พนักงานเทศบาล  จ านวน                         36    อัตรา 
       -  พนักงานครูเทศบาล       4    อัตรา 
       -  ลูกจ้างประจ า                                          1    อัตรา 
       -  พนักงานจ้างทั่วไป                                   10    อัตรา 
       -  พนักงานจ้างตามภารกิจ                            24    อัตรา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

...// 2.  โครงสร้างการบริหาร 



- 21 - 
 

2.  โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
 

 

 
                                                                                                       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลท่าขอนยาง 

ฝ่ายนติิบัญญัติ ประกอบด้วย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

12 คน /2 เขตๆละ 6 คน 

ฝ่ายบริหาร 

นายกเทศมนตร ี
รองนายกฯ จ านวน 2 คน 

เลขานุการนายกฯ 1 คน / ที่ปรึกษานายก 1 คน 

ปลัดเทศบาล 

ส านักปลดัฯ (23 คน) 
พนักงานเทศบาล 14 คน 
พนักงานจ้าง 9 คน 

 

 

กองคลัง (12 คน) 
พนักงานเทศบาล 9 คน

พนักงานจ้าง 3 คน 
 

กองช่าง (11 คน) 
พนักงานเทศบาล 7 คน

พนักงานจ้าง 4 คน 
 

กองการศึกษา (10 คน) 
พนักงานเทศบาล 2 คน 

ครู ศพด. 4 คน 
ผดด. 3 คน   พนง. 1 คน 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (12 คน) 
พนักงานเทศบาล 2 คน 

พนักงานจ้าง 9 คน 
 

กองส่งเสริมการเกษตร (5 คน) 
ลูกจ้างประจ า 1 คน 
พนักงานจ้าง 4 คน 

 

 

กองสวัสดิการสังคม (3 คน) 
พนักงานเทศบาล 3 คน 

พนักงานจ้าง 1 คน 
 

รองปลัดเทศบาล (1 คน) 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี 22    

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 
 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
 ๑. บทน า 

 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหภาค 
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ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทย
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิง
นิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 
๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของประเทศ 
  นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้
ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู 
การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
  ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 
  ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง 
ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 
 ๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
  แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น
ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
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ปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้า
ทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่งรวมถึง
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิด
และความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ 
และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ 
ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความ
เชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายา
เสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่
ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

 นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วง
อายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการ
ของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซ่ึงปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากข้ึน 
และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศทีม่ีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท า
ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
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 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซ่ึงจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้คอ่นขา้งสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิม
มากขึน้กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน
อ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผล
ให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้ง
การจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมาก
ขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 

 จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัต
สูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความร่วมมือ
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ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ 
และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้อง
กันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าว
ทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนเิวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะทีก่ารพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมี
กลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถ
ใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้ น รวมทั้งให้
ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 

 ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ใน
ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



~ 28 ~ 
 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ

ชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
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(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สรา้งความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
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(๕ ) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส า นึกมี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

    

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากข้ึน 
โดยไดน้้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

 ๓.๒. เป้าหมายรวม  
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
      ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

 ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และ

ยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร

มาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  1.เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาจรฐานและประสิทธิภาพการผลิต 
การเกษตร  

การพัฒนาศักยภาพการการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กร
ร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  3. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตัวเองและครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 
  4. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าให้ได้ 1.9 
ล้านไร่ หรือรา้ยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานฟ้ืนฟูดิน 
ยับยั้งการแพร่การจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอนทรีย์ 
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 แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ .ศ.2561-
2564 
  วิสัยทัศน์ “ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว  
และโลจสิติกส์สู่อนุภูมิภาคกลุ่มน้ าโขง ” 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธแนวทางการพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 

  1.เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
  2.พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
  3.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าการค้า การบริการ  
และโลจิสตกส์ 
   กลยุทธ์ 

  1.พัฒนา SMES และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
  2.พัฒนาและเชื่อมโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
  3.พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
  4.พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
  กลยุทธ์ 
  1.พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  2.พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
  3.ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
  4.พัฒนาและยกละดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมนูมิภาค 
 

 แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโครงเส้นทาง 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและ

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักของประเทศ
และรองรับรถไฟร่างคู่ ใหเ้อ้ือต่อการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสิมการตลาดพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

  กลยุทธ์ที่ 3 ฟ้ืนฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยให้
ความส าคญักบัแหล่งโบราณสถาน ศาสนา ประเพณีพ้ืนบ้าน 

  กลยุทธ์ที่  4 ป้องกันและแก้ ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมและส่ งเสริม  อนุ รักษ์  ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการ
ทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  กลยทธ์ที่ 1 บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ทั้ง
ระบบ 

  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ วิชาการ วิชาชีพและท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชมชน 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทาง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ 
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพือ่ความม่ันคงทางอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561  - 
2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น  
  โดยให้ความส าคัญในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในท้องถิ่น 
ด้วยการเร่งสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาในท้องถิ่น 
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะส าหรับการเรียน การสอน รวมถึง
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การปลูกฝังจิตส านึก และสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ให้แก่นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
2. เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
1.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และการบรกิารทางการศึกษา 
2.พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
3.สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของการศึกษาต่อ ม.ปลาย , อุดมศึกษา และสายอาชีพ 
2. ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนด 
3.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 
5. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึน้ ของแหล่งเรียนรู้ 
6. ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ ของการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 
7. จ านวนเด็ก/เยาวชน/นักเรียน/ประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม
จรยิธรรมที่ดีงาม 
8. จ านวนแผนงาน/โครงการในการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
9. จ านวนแผนงาน/โครงการพัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือไปสู่ความเป็น
นักกีฬาอาชีพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้วยการสนับสนุนแนวทางการด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
สนับสนุนแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กร กลุ่มและเครือข่ายต่าง ๆ พร้อมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาในทุกระดับ การรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
2. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
3. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์ ได้รับการส่งเสริมการด ารงชีวิตตา 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ร้อยละของชุมชนที่ ได้ รับการส่งเสริม/สนับสนุน/การจัดท าแผนชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
4. ร้อยละของผู้น าชุมชน/ผู้น าองค์กร/กลุ่มและเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการส่งเสริม/
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ/ประสิทธิภาพ 
5. จ านวนหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
6. ร้อยละของครอบครัว/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึน้ 
7. ร้อยละผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่
ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/ได้รับสวัสดิการสังคม 
8. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
  เศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญต่อกระบวนการ : Upstream midstream downstream     
( of the process)เช่น ภาคการเกษตร ตั้งแต่ระดับต้นน้ า ด้วยการสนับสนุนปัจจัยพ้ืน ฐานการผลิต ปัจจัยที่
เอ้ือประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตในระดับกลางน้ า จนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ า มุ่งเน้นการพัฒนา
แปรับปรุงโครงสร้างพ้ืน ฐาน โครงข่ายคมนาคม แหล่งน้ า สาธารณะ โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา 
จังหวัด 
2. เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community :AEC) 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
1. พัฒนาส่งเสริมการเกษตร การพาณิชย์ และการลงทุน 
2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืน ฐาน แหล่งน้ า สาธารณะ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว 
และจัดการสิ่งแวดล้อม 
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3. สนับสนุนส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น ของรายได้ท่ีเกดิจากการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ า ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิม่ขึ้น 
3. ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
4. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองโดยการวาง
ผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทีไ่ด้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
6. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น ของการน าภูมปิัญญาท้องถิ่นมาสร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
  โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กร การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และพัฒนามาตรฐานการ
ท างานด้วยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการจัดการ ลดขัน้ ตอนการควบคุมและสั่ง การ โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก และสามารถท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครือข่ายการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุ มชน ตลอดจนเพ่ิม
คุณภาพในการจัดบริการและให้บริการสาธารณะ พร้อมปลูกฝังจิตส านึกของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม พร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและยึดถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย 
2. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและต่อผลประโยชน์
ของประเทศชาติโดยส่วนรวม 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
1. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานของท้องถิ่น 
2. สนับสนุนช่วยเหลือและประสานการท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรและน่วยงานอื่น 
3. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายก าหนด 
 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการ 
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2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ร้อยละของงานบริการสาธารณะที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม/สัมมนา/เพ่ิมระดับของขีดความสามารถ/
สมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากร/ที่ส่วนราชการก าหนด 
5.ร้อยละของข้อมูลที่มีความครอบคลุม/ถูกต้อง/ทันสมัย/สนับสนุนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
1.เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่นและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.เพ่ือสร้างรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชน 
๓.เพ่ือสร้างความพร้อมโครงสร้างการผลิตและการบริการ 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานใน
จังหวัด 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
1. การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม 
2. การให้บริการสาธารณะได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม 
๓. การคมนาคมขนส่งมีความเชื่อมโยงและมีแหล่งน้ า เพียงพอ 
4. ประชาชนมีรายได้ สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
5. เกิดความร่วมมือที่ดีในการท างานระหว่างภาคส่วน 
6. ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ด ี

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
2. เพ่ือสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลกกล
ยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
1.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และการบริการทางการศึกษา 
2.พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
๓.สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์ ได้รับการส่งเสริมการด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ 
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง   

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) 

ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . กลุ่ ม อาห าร  เกษ ตร  แล ะ เท ค โน โลยี ชี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย ์(Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์
เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
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2.1 วิสัยทัศน์   
 เทศบาลต าบลท่าขอนยางได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะ
ให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้     

 “ชุมชนน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง”    

   ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าขอนยางไว้  5  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐาน

ราก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ (จุดหมายที่ อปท. ต้ังไว้ แล้วพยายามท าให้ส าเร็จ) 
  ๑)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 

2)  พัฒนาสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขุดลอก คูคลอง ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่
การเกษตร 

  3)  เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  4)  ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างทั่วถึง  
    5)  การศึกษาในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความรู้รอบด้าน 

6) จัดการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7) ท้องถิ่นได้รับบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาวะที่ดแีละยั่งยืน 
  8) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  9) บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

10) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

.../๒.4  ตัวช้ีวัด 

2. ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๒.4  ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1) ก่อสร้าง ปรับปรุงการคมนาคมขนส่งทัง้ทางบกและทางน้ า ครอบคลุมทั้งต าบล 
2) การพัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
3) มีการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมทั้งต าบล 
4) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมือง เพ่ือป้องกันปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
5) การพัฒนาแหล่งน้ า คูคลองและระบบชลประทานครอบคลุมทั้งต าบล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว 
เศรษฐกิจฐานราก 

1) ประชาชนมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครวัได้ 
2) ประชาชนได้รับความรู้เพ่ิมเติมในการประกอบอาชีพเสริม 
3) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากอาชีพเสริม 
4) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตร 
5) ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ประชาชนได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวิธีการผู้ป่วยเอดส์ 
7) ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
1) เด็กเล็กได้รับการเรียน การสอน ตามก าหนดอย่างครบถ้วน 
2) เด็กเล็กมีพัฒนาการที่สมวัย 
3)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
4)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
5)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
6) ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขมลูฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

1) ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
2)  ประชาชนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
4)  มีการก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี  
5)  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ปลอดจากโรคภัยต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ีและพัฒนาองค์กร 
1) ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น 
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3) มีการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์กร 
4) มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท างานขององค์กร 
5) การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษา/อบรมหลักสูตรต่างๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
6) ความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน 
7) ส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเสริมความม่ันคงของชาติและกระบวนการยุติธรรม การ
จัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธ ี

๒.5  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย  

2)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
3)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4)  ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
5)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
6)  ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 

   7)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
8)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  กีฬาและนนัทนาการของท้องถิ่น 
9)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคภัย 
10)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  
11)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์    
12)  มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
13)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๒.๖  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1) ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ระบบก าจัดขยะ
และบ าบัดน้ าเสีย 

2) พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคม 
3) พัฒนาพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 
4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการผังเมืองเพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 
5) พัฒนาแหล่งน้ า คูคลองและระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 
 

…/ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐาน
ราก 

1) พัฒนาส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
5) ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
6)  การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคี  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 

1) พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน 
2) ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 
3) ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
4) ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนาจริยธรรม

ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานและศาสนสถาน 
6) ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังวัฒนธรรมในครอบครัวสถานศึกษาและชุมชน 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

1) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
2) พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 
3) การดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณะ 
4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
5) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความ

อุดมสมบูรณ์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 
1) พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย 
2) ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร 
3) สนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ส่งเสริมพัฒนารายได้จัดการทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5) การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๓)  การพัฒนาและส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
4)  ประชาชนให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
6)  ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
7)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/ความเชื่อมโยงของ 



~ 45 ~ 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

 

 

 

0### 

๑.ด้านความมั่นคง ๒.ดา้นการสร้างความ 
สามารถ ในการแขง็ขนั 

๓.ดา้นการพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพคน 

๔.สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

๕.การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อ

สังคม 
 

๖.การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการรบริหาร 

จัดการภาค รฐั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 

 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว

เศรษฐกิจฐานราก 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๒.สร้างความเป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

๔.การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพือ่การ

พัฒนาอยา่งยั่งยืน 
 

๖.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการ ในภาครัฐและธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 

 

๗.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ 

ฐานและระบบโลจิสตกิส ์
 

๘.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

 

๙.การพัฒนาภูมมภิาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

๑๐.การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน และ

ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

๑.พัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.การพัฒนาขีดความสามารถทางการ  
แข่งขันด้านการค้า การบรกิารและโลจิสติกส์ 

 

๓.การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียว 
อย่างครบวงจร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
มหาสารคาม  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

๑.ปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้า
การเกษตรและอาหารคุณภาพ 

 

๒.ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

๓.ส่งเสรมิและพัฒนาจัดการศึกษาเพือ่ยกระดับ
สู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ

วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

๔.การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนสู่
สังคมรู้รกัสามัคค ีเทิดทูลสถาบันของชาต ิ

เอื้ออาทรและสมานฉนัท ์

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 

 

๑.จัดการศึกษา และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

๒.สร้างความเข้มแข็งของสังคมและ
ท้องถิ่น 

 

๓.พัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

สิ่งแวดล้อม 

๔.การพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพขององค์กร 

 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และ สงัคมแห่งชาติ

ฉบบั ท่ี ๑๖ 

๕.ความมั่นคง ๓.การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

อย่างยั่งยืน 

๑.เสริมสร้างและ
พัฒนา ศักยภาพทุน

มนุษย ์
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แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 

 

 

 

 

“ ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง ” วิสัยทัศน์ 

แผนงาน ๑.แผนงานอุสาหกรรม
และการโยธา 

๒.แผนงานเคหะ
และชุมชน 

๓.แผนงาน
การพาณิชย์ 

๔.แผนสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๕.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

๖.แผนงาน
การเกษตร 

๗.แผนงาน
การศึกษา 

๘.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

๙.แผนงาน
สาธารณสุข 

๑๐.แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

๑๑.แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการก่อสร้าง 
ถนน /การผังเมือง 

1.โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า/ไฟฟ้า/ประปา/

ขุดลอก 

1.โครงการส่งเสริมอาชีพ 
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์

ผู้ประสบภัย/ผู้ยากไร้ 
 

ส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

พัฒนา/ส่งเสริมศูนย์
การเรียนนรู้ชุมชน/

ศพด. 

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัข/
ไข้เลือดออก 

ฝึกอบรมพัฒนา
บุคคลากร/

พัฒนารายได้ 

ป้องกันปัญหายา
เสพติด/อัคคีภัย/

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 

การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 

 
พัฒนาโครงสร้างพื้น 
ฐานให้มีเส้นทางคมนา 
คมขนส่งที่มีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

พัฒนาสาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า ประปา ขุดลอก 
คูคลอง ให้ทั่วถึงทุกพื้น 
ที่ชุมชนและพื้นที่ การ 
เกษตร 

เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็งประ 
ชาชนมีรายได้เพิ่ม 
ข้ึน 

ประชาชนในท้องถ่ิน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
อย่างทั่วถึง 

การศึกษาในท้องถ่ิน
มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐานประชาชน 
มีความ รู้รอบด้าน  

จัดการท านุบ ารุง
ศ าส น า  ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ท้ อ ง ถ่ิ น ไ ด้ รั บ ก า ร
บริการด้านสาธารณสุข
มู ล ฐ าน อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง 
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
และยั่งยืน 

ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวด ล้อม 
ใ ห้ ค ง อ ยู่ อ ย่ า ง
ยั่งยืน 

บ ริหาร จัดการ
ภาค  รัฐ ให้ เกิ ด
ป ระสิท ธิ  ภาพ
และมีส่ วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

ส่งเสริมกระบวนการ 
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ 1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
๒.พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคม 
๓.พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 
๔.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการผังเมืองเพื่อ
ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 
๕.พัฒนาแหล่งน้ า คูคลองและระบบ
ชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค 

 1.พัฒนาส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสามัคคี 
๕.ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
๖.การส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมและ
ความสามัคคี 

 1.พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 
๒.ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและงานงานรัฐพิธี 
๓.ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร 
๔.ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการปฏิบัติด้าน
คุณธรรมทางศาสนาจริยธรรมศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๕.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานและศาสนสถาน 
๖.ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังวัฒนธรรมใน
ครอบครัวสถานศึกษาและชุมชน 

1.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
๒.พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนทดแทนสิ่งแวดล้อม 
๓.การดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณะ 
๔.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศ 
๕.พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบรูรณ์ 

 1.พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน ตามระบอบประชาธิปไตร 
 ๒.ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรในองค์กร 
๓.สนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
๔.ส่งเสริมพัฒนารายได้จัดการทรัพย์สินของ
ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๕.การป้องกันความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
 - มีแม่น้ าและล าห้วยขนาดใหญ่  โดยเฉพาะแม่น้ าชี  ล าห้วยสายคลอ  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่มี
ความส าคัญในการท าเกษตรกรรม มีสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าจ านวน 4 สถานี  ซึ่งสามารถท านาได้ถึง 2 ครั้งต่อปี  
และนอกจากนั้นยังสามารถเป็นแหล่งประมงน้ าจืด  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามแนวของแม่น้ าชีไหล
ผ่านและล าห้วยที่เป็นสาขาของแม่น้ าชี 

 - ต าบลท่าขอนยางเป็นมีพ้ืนทีต่ิดกับมหาวิทยาลัย(มมส.) ท าให้มีผู้ประกอบการหลากหลายอาชีพเข้า
มาท า ธุรกิจ ทต.ท่าขอนยางจึงมีรายไดจ้ากการจัดเก็บภาษพ้ืีนที่เพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่นในอีกส่วนหนึ่ง 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์น าองค์กรให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน 
- ประชาชนมีความพร้อม ทีจ่ะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- สามารถออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้บริหารจัดการท้องถิ่นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 - มีการบูรณาการกับส่วนราชการต่าง ๆ  
- ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนา 
- มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมายาวนาน 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- เทศบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม มีการประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท า
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
 - เทศบาลยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท าให้การท างานขาดประสิทธิภาพ 
 - เนื่องจากมีประชากรแฝงเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาการ
จัดการขยะเป็นจ านวนมาก 
 - เทศบาลไมส่ามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  

โอกาส  (O : Opportunity)   
 - เนื่องจากต าบลท่าขอนยางมีพ้ืนที่ติดกับมหาวิทยาลัย(มมส.) และมีนิสิตนักศึกษาจ านวนมากใน
พ้ืนที่ ท าให้เกิดการขยายตัวของชุมชนในทุกด้าน ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น และมโีอกาสใน
การสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจจากผู้ประกอบการต่างๆในอนาคต 
 - เนื่องจากมีแม่น้ าชีและสถานที่ทางธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลท่าขอนยาง จึงสามารถพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการประมง  ก่อให้เกิดรายได้ของประชากรเพ่ิมขึ้น  และผลผลิตมวล
รวมเพ่ิมข้ึน 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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 - ต าบลท่าขอนยางเป็นแหล่งข้าวหอมมะลิและแหล่งอาหารปลอดสารเคมีที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสามารถพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบการผลิตอาหารให้เป็นสินค้าที่ส าคัญของต าบลได้ 

 - มีวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นแหล่งดึงดูเชิงท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน 

อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - เนื่องจากมีประชากรแฝงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประชาชนขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะ จึงเกิด
ปัญหาในการจัดการขยะที่มจี านวนมาก 
 - ปัญหาการหลีกเลี่ยงการช าระภาษีของผู้ประกอบการส่งผลให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้
ขากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 - กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง
ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วย
อ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณท่ีมีจ ากดั 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง นั้น   
ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
โอกาส อุปสรรค 

-  พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่ อปท   
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
-  รัฐธรรมนูญและ พรบ.เทศบาล ฉบับใหม่จะส่งผลต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทิศทางใด 
- การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาสใน
การเช่ือมโยงการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว และมีการ
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมและธุรกิจทางการศึกษา 
- นโยบายสร้างทางรถไฟรางคู่ของรัฐบาล (บ้านไผ/่
มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–มุกดาหาร– นครพนม)  
เป็นโอกาสการพัฒนาเมือง ขยายการค้า การลงทุน  
-  นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมภาคเกษตรกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
-  การแข่งขันทางด้านการศึกษา จะสามารถดึงจ านวนนิสิต
นักศึกษาและผู้ประกอบการเข้ามาในพื้นที่ ส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกินในพ้ืนท่ีโตขึ้นต่อเนื่อง 

- ข้อจ ากดัในทางกฏหมายที่ท าให้การจัดระบบบริการ
สาธารณะไม่มีความต่อเนื่อง 
- งบประมาณที่มจี ากัดในการบริหารจัดการบ้านเมือง 
- ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายยรฐับาลและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองท าให้การพัฒนาไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

 



- 49 -

ที่ ยทุธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั
หน่วยงาน
สนับสนุน

1.ด้านการเศรษฐกจิ แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

กองช่าง กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3.ด้านการเศรษฐกจิ แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง กองคลัง

1.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

กองสวสัดิการ ส านักปลัด

2.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวสัดิการ ส านักปลัด

3.ด้านการเศรษฐกจิ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองสวสัดิการ

4.ด้านการด าเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง กองสวสัดิการ ส านักปลัด

1.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัด

2.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และ
นันทนาการ

กองการศึกษา ส านักปลัด

4 การพฒันาด้านสาธารณสุข
มูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

1.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด

1.ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง

2.ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ส านักปลัด กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5

การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและพฒันาองค์กร

3 การพฒันาด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้และศูนย์กลางวฒันธรรม

สว่นที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏิบตัิ
1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน

1

2 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกจิฐานราก



2. บญัชีโครงการพัฒนา แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 74 38,480,000      28 8,419,000        27 16,630,000     19 8,650,000        16 8,800,000      164 80,979,000     

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 92 59,065,000      93 59,154,271      31 15,997,240     23 10,600,000      13 8,150,000      252 152,966,511   
1.3 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - -

166   97,545,000      121   67,573,271      58 32,627,240     42 19,250,000      29 16,950,000    416 233,945,511    
2

2.1 แผนสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 19 1,320,000        19 1,320,000        22 2,270,000       22 2,270,000        23 2,280,000      105 9,460,000       

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 600,000           3 600,000           3 600,000          3 600,000           3 600,000         15 3,000,000       
2.3 แผนงานการเกษตร 9 2,380,000        9 2,380,000        10 2,660,000       10 2,660,000        10 2,660,000      48 12,740,000     
2.4 แผนงานงบกลาง 3 10,646,000      3 10,646,000      3 10,646,000     3 10,646,000      3 10,646,000    15 53,230,000     

34 14,946,000      34 14,946,000      38 16,176,000     38 16,176,000      39 16,186,000    183 78,430,000     
3

3.1 แผนงานการศึกษา 29 6,299,820        29 6,299,820        33 6,553,700       36 6,544,500        36 6,544,500      163 32,242,340     
3.2 แผนงานการศาสนา 

วฒันธรรมและนันทนาการ 11 450,000           11 450,000           11 900,000          11 900,000           11 900,000         55 3,600,000       

40 6,749,820        40 6,749,820        44 7,453,700       47 7,444,500        47 7,444,500      218 35,842,340     
4

4.1 แผนงานสาธารณสุข 28 7,460,000        28 7,345,000        33 15,724,300     37 41,484,300      34 27,724,300    160 99,737,900     
28 7,460,000        28 7,345,000        33 15,724,300     37 41,484,300      34 27,724,300    160 99,737,900     

รวม
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก

รวม
การพัฒนาด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู้และศูนยก์ลางวัฒนธรรม

รวม

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  อ าเภอกันทรวชิัย  จังหวดัมหาสารคาม

ยทุธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

รวม

การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ยทุธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 

5

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 18 19,710,000      18 19,710,000      23 22,720,000     30 22,320,000      30 22,320,000    119 106,780,000   
5.2 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 14 3,295,000        14 3,295,000        14 2,875,000       18 6,875,000        15 3,875,000      75 20,215,000     

32 23,005,000      32 23,005,000      37 25,595,000     48 29,195,000      45 26,195,000    194 126,995,000   

300   149,705,820    255   119,619,091   210   97,576,240     212   113,549,800    194   94,499,800   1,171  574,950,751   รวมทั้งสิ้น

การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร

รวม
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2. บัญชโีครงการพัฒนา แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรมเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า
หมู่ที่ 1 เส้นหอพักพัชรินทร์ - ไปถนน คสล.เส้นเดิม

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง 4 ม. ยาว 395 
ม.   หนา 0.15 ม. 
ขนาดท่อ 0.40 ม.

- - 900,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 เร่ิมจากบ้านนาย
บัญญัติ เทศพรม - บ้านนางยพุาวรรณ นครเรียบ

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง4 ม. 
ยาว 470 ม.
หนา 0.15 ม.

- - - 1,200,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 เส้นแยก OTOP - 
สามแยกตลาดนัดคลอดถม

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง  5 ม. ยาว 
123 ม.หนา 0.15 ม.

- - 400,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
เร่ิมจากส่ีแยกทิศตะวนัออกวดัเจริญผล - บ้านนายลุน 
บุตราช

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง  5 ม. ยาว 
592 ม. หนา 0.05 ม.

- - 1,600,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

6 โครงการขยายผิวจราจรถนน คลส. หมู่ที่ 3 เร่ิมจากแยก
บ้านคุณพ่อนิยม แพงเวยีงจนัทร์ – บ้านพ่อสุรสิทธิ์  นิมิตร

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง  2.10 ม 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม.

- - 500,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 แยกนา นายเดชา 
วมิูลอาจ - นาคุณแม่เทา นิมิตร

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง  5 ม. ยาว 650 ม. - - 230,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  อ าเภอกันทรวิชยั  จังหวัดมหาสารคาม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

8 โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมขยายผิวจราจร 2 ฝ่ัง
หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณแม่ดาวเรือง บุตราช - 
บ้านคุณพ่อสุรสิทธิ์ นิมิต

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน กวา้ง 4.70
 ม. ยาว 77 ม. หนา 
0.15 ม. ขยายผิว กวา้ง 
 0.7 ม. ยาว 80 ม. หนา
 0.15 ม.

- - 250,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

9 โครงการขยายถนน คสล.  หมู่ที่ 4 ซอยกุดน้ าใส จากบ้าน
 อ.เพชรจ ู- บ้านคุณประไพ จนัทร์เปล่ง

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง 4 ม. ยาว 1200 
ม.   หนา 0.15 ม.

- - - - 2,800,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

10 โครงการขยายถนน คสล.  หมู่ที่ 4 ซอยลีลาวดี จากบ้าน 
อ.สรรเพชร - นาคุณส ารวย อ้วนมี

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม.
หนา 0.15 ม.

- - 700,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
เร่ิมจากบ้านนางระเบียบ  เหล่าพิเดช 
เชื่อมถนนบ้านใคร่นุ่น - บ้านป่ายางห่าง

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง  5 ม. ยาว 
20 ม. หนา 0.15 ม.

- - 100,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 5 ถนนเชื่อมระหวา่ง
หมู่บ้านกุดร่อง - บ้านวงับัว

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง 4 ม. ยาว 350 ม.
 หนา 0.15 ม.

- - 800,000 800,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เร่ิมจากถนนบ้านท่าขอนยาง 
ใคร่นุ่น - กุดครก  หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง 3 ม. ยาว 400 ม.
 หนา 0.15 ม.

- - 700,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7 เร่ิมจากถนน คสล.
เดิม - วดัป่าวงัเลิง

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง  4 ม. ยาว 200 ม.
 หนา 0.15 ม.

- - 450,000 450,000 450,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 8 เร่ิมจาก
ห้า แยก หมู่ 12 - ประตูโขงด้านทิศใต้วดัศรีเวยีงชัย

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง  2 ม. ยาว 362 ม.
 หนา 0.15 ม.

- - 500,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 9 เส้นไปวดัป่าวงัเลิง เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง  4 ม. ยาว 250 ม. - - 600,000 600,000 600,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองใคร่นุ่น หมู่ที่ 10 เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก 4 ม. ยาว 293 ม. 
หนา 0.15 ม.

- - 650,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านใคร่นุ่นไปทางบ้าน
ปอแดง

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก 5 ม. ยาว  ม. หนา 
0.15 ม.

- - 4,200,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 เส้นรอบ
วดัป่าธรรมอุทยาน

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  -  - 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 จาก
ถนนถีนานนท์ไปทางวดับ้านดอนสวน

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง  5 ม. ยาว 516 ม. - 400,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนผิวจารจรลูกรัง  หมู่ที่ 13 สายทิศ
เหนือ - ทิศตะวนัตก

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง  5 ม. ยาว 300 ม. - - 100,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

22 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  หมู่ที่ 14 เส้นบ้านแม่ละมัย
 บุตรค าโชติ

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง  5 ม. ยาว 50 ม. - - - 200,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

23 โครงการบูรณะปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
จากถนน คสล.เดิม ไปทางกุดอ้อ

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

กวา้ง  3.5 ม. 
ยาว 1200 ม.

- - 200,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 15 เส้นหัวขัว - 
หนองเหล่า

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.

- - 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 15 เส้นหัวขัว - 
โคกก่อง

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.

- - 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2 เพือ่ให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอยา่งทั่วถึง

จ านวน 1 จดุ - - - - 100,000  1 จดุ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
อยา่งทั่วถึง

กองช่าง

27 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 เพือ่ให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอยา่งทั่วถึง

จ านวน 1 คร้ัง - - - 100,000 - 1 คร้ัง ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
อยา่งทั่วถึง

กองช่าง

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2202  พร้อมติดต้ังงาน
เคร่ืองหมายจราจรและอ านวยความปลอดภัย
ถนนสาย ท่าขอนยาง - มมส.

เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ถนนจดุที่ช ารุดตลอด
ระยะทาง 1,500 ม.

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจากเส้นโค้ง เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
คลองถม - หอพักทอฝัน  บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางไพรศรี - เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 400,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
นานางลี  บุตราช  หมู่ที่ 1 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

31 โครงการก่อสร้างตลาดสด เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ตามแบบแปลน 1,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง มีตลาดรองรับสินค้าประชาชนมี กองช่างหรือ
ได้มีรายได้เพิม่และเพิม่ช่องทาง
ในการจ าหน่ายสินค้า

ของเทศบาล ช่องทางในการท าอาชีพเสริม
เพิม่รายได้ให้แก่ครัวเรือน

หน่วยงานอื่น

29
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32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นจากศาล เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนนลูกรัง กวา้ง 4 ม. 233,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
เจา้แม่สองนาง - ชีหลง  หมู่ที่ 3 ได้สะดวกปลอดภัย ยาว 1600 ม. 

ถมดินไม่น้อยกวา่ 
70.40 ลบ.ม. 

ลูกรังไม่น้อยกวา่ 
448.00 ลบ.ม.

การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นจากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
แม่จนัทร์ศรี - บ้านพ่อเจน  หมู่ที่ 3 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

34 โครงการก่อสร้างถนน คลส. เส้นซอยบ้านแม่มาลี เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
หมู่ที่ 3 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นจากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา 700,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
อาจารยช์ัชวาลย ์- กุดค าฮิง หมู่ที่ 3 ได้สะดวกปลอดภัย การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นเรียบทางกุดน้ าใส - เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ทุ่งใหญ่   หมู่ที่ 4 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางลง เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
สภ.ยอ่ย - วดัเจริญผล  หมู่ที่ 4 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เดิม) เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
เส้นศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก -หมู่บ้านลีลาวดี  หมู่ที่ 4 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นจากส่ีแยก เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
บ้านผู้ใหญ่บ้าน - มุมวดัเจริญผล  หมู่ที่ 4 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางไปบ้านวงับัว เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
  หมู่ที่ 5 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นศูนยก์ารเรียนรู้ - เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 800,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ถนนผิวจราจรลูกรังวดัป่าวงัเลิง หมู่ที่ 9 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

42 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังเส้น เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ไปวดัป่าวงัเลิง หมู่ที่ 9 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

43 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบที่สาธารณะประโยชน์ เพือ่มีร้ัวรอบขอบชิดบริเวณ ตามแบบแปลน 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกได้ กองช่างหรือ
ดอนปูต่า หมู่ที่ 9 ดอนปูต่า ของเทศบาล หน่วยงานอื่น

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวดัป่า เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ธรรมอุทยาน หมู่ที่ 11 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

45 โครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจร คสล. เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
  เส้นถนน 2202 - บ้านพ่อพิทักษ์ หมู่ที่ 11 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นร้านเพลินจติ - เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
บ้านพ่อมานพ หมู่ที่ 11 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

ถนน คสล. กวา้ง 
4 ม.ยาว 370 ม. หนา 

0.15 ม.
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47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 จาก เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา กวา้ง 5 ม .ยาว 516 ม. -  -  - 800,000 600,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ถนนถีนานนท์ไปทางวดับ้านดอนสวน ได้สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

48 โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. เส้นกลางบ้าน - เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
 ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

49 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังทิศเหนือ - เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ทิศตะวนัตก หมู่ที่ 13 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้านทิศเหนือวดั เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
 หมู่ที่ 14 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เส้น เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
บ้านแม่ละมัย  บุตรค าโชติ (แบบยกระดับ) ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางบ่อ - เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนน คสล. กวา้ง 400,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
หน้าวดัพิไชยารามหมู่ที่ 14 ได้สะดวกปลอดภัย 4 ม. ยาว 212 ม. 

หนา 0.15 ม.
การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

53 โครงการก่อสร้างระบบชลประทานแบบระบบท่อเส้น เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,00  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ

ศาลา - นานายเคน  หมู่ที่ 14 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น
54 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นหน้าบ้าน เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ

นายจกัรบุตร  ศรีเทพ (แบบยกระดับ)  หมู่ที่ 14 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น
55 โครงการถนนผิวจราจรลูกรังจากเส้นนาพ่อบุญคล้ า - เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ

นาพ่อสุ หมู่ที่ 14 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น
56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านแม่ทองค า เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ

  หมู่ที่ 14 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น
57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เส้นข้าง เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น
58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เส้นข้างศูนย์ เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 250,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่างหรือ

พัฒนาหมู่บ้านหัวขัว เส้นบ้านคุณสมหวงั - บ้านคุณ
ประหยดั หมู่ที่ 15

ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล สบายในการสัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน

หน่วยงานอื่น

59 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังเส้นทางศาล เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
แม่สองนาง - ไปทางบ้านขามเฒ่า  หมู่ที่ 15 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

60 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
 ไปทางเส้นโคกน้อย หมู่ที่ 15 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบวดัทางด้าน เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ทิศตะวนัออก หมู่ที่ 15 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

62 โครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อมจากบ้านหัวขัว เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,00  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ไปทางเส้นบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 15 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น
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63 โครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อมจากบ้านหัวขัว เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ไปทางเส้น บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 15 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางทิศเหนือ เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 400,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
หมู่บ้าน - ห้วยนางซ้อง หมู่ที่ 15 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางสะพาน เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
คุ้มน้อย -  สามแยก  หมู่ที่ 15 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เดิม) เส้นไปทางศาล เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
เจา้แม่สองนาง หมู่ที่ 15 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 400,000 400,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
พร้อมขยายผิวจราจรถนน หมู่ 2 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

68 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000 300,000  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
หนองตีนบ้าน หมู่ 3 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
จากศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - บ้านดอนยม หมู่ 4 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทานตะวนั หมู่ 4 เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 400,000 400,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวดัเจริญผล เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
หมู่ 4 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดร่อง - เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
บ้านใคร่นุ่น หมู่ 5 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางวนอุทยาน เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
วงัน้ าชี หมู่ 6 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

74 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามชีหลง หมู่ 6 เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

75 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านระหวา่ง เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 250,000 250,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
บ้านวงัหวา้ - บ้านดอนยม หมู่ 6 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

76 โครงการถนนลูกรังเส้นวดัป่าวงัเล้ิง หมู่ 7 เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 80,000 80,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

77 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสระน้ าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 50,000 50,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ประโยชน์ - ดอนปูต่า หมู่ 8 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8  เส้นทาง เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนน คสล. กวา้ง 500,000 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
เข้าหมู่บ้าน - วดัศรีเวยีงชัย ได้สะดวกปลอดภัย 5 ม. ยาว 150 ม. 

หนา 0.15 ม.
การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นต่อจาก เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000 200,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ศูนยก์ารเรียนรุ้ชุมชน หมู่ 9 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

80 โครงการก่อสร้างคล่ืนชะลอความเร็ว เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 50,000 50,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

81 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 70,000 70,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

82 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบีง เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 250,000 250,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
หมู่ 10 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไปทางเส้นคลองสูบน้ า เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000  - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
หมู่ที่ 10 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที 1 เร่ิมจากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม. - - - 440,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
นายสวทิย ์วรรณภักดี - หอพักทอฝัน ได้สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงใคร่นุ่น หมู่ 14 เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 400,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างวดัทางทิศเหนือ - เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 500,000 500,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
เมรุหมู่บ้าน หมู่ 15 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

87 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.และ เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 250,000 250,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
ร่องระบายน้ าเส้นทางทิศตะวนัออก (รพสต.) หมู่ 15 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

88 โครงการก่อสร้างคล่ืนชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 40,000 40,000 - - - 1 สาย เพือ่ลดอุบัติเหตุภายในหมู่บ้าน กองช่างหรือ
หมู่ 15 ได้ปลอดภัย ของเทศบาล หน่วยงานอื่น

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที 1 เร่ิมจาก เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา กวา้ง 3.5 ม. ยาว 160 ม. - - - 310,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในกองช่างหรือ
หอพักกล่ันภูมิ - หอพักคลองถม ได้สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน หน่วยงานอื่น

90 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง - เพือ่วางแผนแนวทางการพัฒนา 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองช่าง
 ขามเรียง เมืองหรือชุมชน ให้มีระเบียบ การอยูอ่าศัย หน่วยงานอื่น

91 โครงการติดต้ังระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 จดุ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ส านักปลัดฯ
ของเทศบาล อยา่งทันท่วงที เป็นปัจจบุัน หน่วยงานอื่น

92 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพือ่ใช้ส าหรับประชาสัมพันธง์าน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 จดุ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ส านักปลัดฯ
ของหมู่ที่ 2 ของเทศบาล เป็นปัจจบุันและทันสมัย กองช่าง

93 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพือ่ใช้ส าหรับประชาสัมพันธง์าน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 จดุ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ส านักปลัดฯ
ของหมู่ที่ 6 ของเทศบาล เป็นปัจจบุันและทันสมัย กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

94 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต(PARA AC)  ม. 1 เร่ิมจาก
ถนน 2202 (ซอยเถียงนาครูน้อย) - ทางโคกหนองไผ่

เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มาและใช้ในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรเผ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร
และตอบสนองนโยบายของรัฐ

 กวา้ง 5 ม.
ยาว 260 ม. 
หนา 0.05 ม.

1,357,000 - - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยและใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงผลผลิตที่สะดวกสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่รายได้
ให้แก่เกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
จาก ถนน คสล.เดิม(ซอยคอนโดอาจารย ์มมส.) - 
ถนน คสล. ซอยแยกเถียงนาครูน้อย

เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มาและใช้ในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรเผ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. กวา้ง 5 ม.
ยาว 325 ม. หนา 0.15
 ม.

767,000 729,000 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยและใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงผลผลิตที่สะดวกสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่รายได้
ให้แก่เกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง

กองช่าง

96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต(PARA AC)  ม. 2 เร่ิมจาก
วดัเจริญผล - สนามกลางบ้าน

เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มาและใช้ในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรเผ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร
และตอบสนองนโยบายของรัฐ

 กวา้ง 5 ม.
ยาว 260 ม. หนา 0.05
 ม.

755,000 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยและใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงผลผลิตที่สะดวกสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่รายได้
ให้แก่เกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง

กองช่าง

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
จากถนน 3053 - บ้านดอนยม

เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มาและใช้ในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรเผ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. กวา้ง 5 ม.
ยาว 215 ม. หนา 0.15
 ม.

500,000 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยและใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงผลผลิตที่สะดวกสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่รายได้
ให้แก่เกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

98 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 หลังเทศบาล ทาง
เชื่อมถนน 2202 (จากบ้านนายศิลป์ กรมแสง - ร้านแจว่
ฮ้อนท่าขอนยาง)

เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มาและใช้ในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรเผ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. กวา้ง 19 ม.
ยาว 497 ม. หนา 0.15
 ม.

9,100,000 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยและใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงผลผลิตที่สะดวกสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่รายได้
ให้แก่เกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง

กองช่าง

99 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.  2 ฝ่ังถนน และ
ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต(PARA
 AC) หมู่ 13 เร่ิมจากส่ีแยกบ้าน
นางลัดดา แพงจนัทร์ - นายประเสริฐ แดงสีดา

เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มาและใช้ในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรเผ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร
และตอบสนองนโยบายของรัฐ

กวา้งฝ่ังละ 1 ม. ยาว 
169 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 338 ม.
PARA AC กวา้ง 5 ม.
หนา 0.05 ม.

703,000 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยและใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงผลผลิตที่สะดวกสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่รายได้
ให้แก่เกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1๕
เส้นหัวขัว - ดอนหน่อง

เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มาและใช้ในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรเผ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. กวา้ง 5 ม.
ยาว 215 ม. หนา 0.15
 ม.

500,000 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยและใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงผลผลิตที่สะดวกสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่รายได้
ให้แก่เกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง

กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1๕
เส้นหัวขัว - โคกก่อง

เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มาและใช้ในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรเผ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม.
ยาว 260 ม. หนา 0.15
 ม.

500,000 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยและใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงผลผลิตที่สะดวกสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่รายได้
ให้แก่เกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

102 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า 
บ้านดอนสวน  ม.12

เพือ่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้ าอุดตันและน้ าท่วมขัง

ถนน คสล. 3.5 ม. ยาว 
124 ม. หนา 0.15 ม.
 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 ม. ยาว 124 ม.

374,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้ าอุด
ตันและน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

103 โครงการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต(PARA AC) 
สายบ้านท่าขอนยาง - มมส.

เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มา
และตอบสนองนโยบายของรัฐ

 กวา้ง 16.50 ม.
ยาว 305 ม. 
หนา 0.05 ม.

2,484,000 - - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

104 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมผิวลูกรัง พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ม. 12
เส้นถนนลูกรักด้านหลังโรงปูน - ล าห้วยสายคลอ

เพือ่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้ าอุดตันและน้ าท่วมขัง

ถนน กวา้ง
4 ม. ยาว 112 ม. ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 ม.  ยาว 112 ม.

267,000 - - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้ าอุด
ตันและน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

105 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย
ของนักเรียน มีสภาพแวดล้อมที่
ได้มาตรฐาน

ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีร้ัวที่มี
มาตรฐาน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีความ
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

106 โครงการติดต้ังมุ่งลวดเหล็กดัดอาคารเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

เพือ่ให้เด็กปฐมวยัมีสุขภาพที่ดี 
ป้องกันยงุและแมลงต่างๆ และ
ป้องกันความเสียหายของ
ทรัพยสิ์นทางราชการ

มีอาคารเรียนที่ถูก
สุขลักษณะและได้
มาตรฐาน จ านวน ๑ แห่ง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีห้องครัวที่
ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

107 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

เพือ่ใช้ในการจดักิจกรรมการการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่เหมาะสม
มีความปลอดภัย และส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก

หลังคาโดมอเนก ประสงค์
 ที่ได้มาตรฐาน จ านวน ๑
 แห่ง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง เด็กมีสถานที่ในการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่เหมาะสมปลอดภัย 
ได้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

กองการศึกษา

74 28 27 19 16

38,480,000 8,419,000 16,630,000 8,650,000 8,800,000

#VALUE! #VALUE!
19,473,000 5,590,000 50,000 800,000 50,000

#REF! #REF!
20,273,000 6,590,000 1,050,000 1,800,000 1,050,000
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1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1 บ้านนายอ านวย 
อุทัยแสง - บ้านนายสุรพล สุวรรณภักดี

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.40 ม.
 ยาว 136 ม.

- - 350000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 1  จากหอพัก
ทิพยรัตน์ - ถนน มมส. ดอนยม

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  ขนาดท่อ 0.60 ม.
ยาว 200 ม.

- - 800,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 1  ซอยวุ่นวาย เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  ขนาดท่อ 0.60 ม.
ยาว 200 ม.

- - 600,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 1   เส้นบ้านนาย
แปลก จ ารัสศรี - บ้านยายรอด นิมิตร

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.40 ม.
ยาว 120 ม.

- - - 400,000 - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 1  ซอยหอพักลาวลัย์
 คอนโด 1 - ถนน มมส. ดอนหน่อง

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.80 ม. ยาว
 250 ม. ขนาดท่อ 
0.60 ม. ยาว 76 ม.

- - 1,000,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1 
ซอยก๋วยเตียวหมูตุ๋น

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.60 ม.
จ านวนท่อ 197 ท่อน

- - 440,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

7 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 เร่ิมจากบ้านนาย
ธนูศิลป์  เหล่าโพธิ์ - บ้ายนายแถว

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  ขนาดท่อ 0.60 ม.
ยาว 75 ม.

- - 200,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

8 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 เร่ิมจากบ้านคมศรี  ปา
ระณะ - บ้านนางมยรีุย ์ เหล่าโพธิ์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  ขนาดท่อ 0.40 ม.
ยาว 88 ม.

- - 168,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 3   เร่ิมจากประตู
ระบายน้ าหนองตีนบ้าน - นานายสนิท  สุวรรณภักดี(ถนน
สายเจา้แม่สองนางไปชีหลงเหนือ)

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 1.20 ม.
ยาว 315 ม.

- - 2,500,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

10 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ า หมู่ที่ 1,4,6,7,10,
12,14

เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้ าใช้เพือ่
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

จ านวน 7 จดุ - - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
7 จดุ

ประชาชนได้มีน้ าใช้เพือ่
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 7 เร่ิมจาก 
บ้านนายทองสุข ชาภูค า - วดับ้านดอนยม

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.40 ม.
ยาว 200 ม.

- - 400,000 400,000 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 9 เร่ิมจาก 
ถนน 213 - บ้านนายสุรเดช  ทับทิมใส

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.40 ม.
ยาว 200 ม.

- - 400,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 9 เร่ิมจาก 
ถนน 213 - บ้านนางเสาวนีย ์ ศรีพลมาตย์

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.40 ม.
ยาว 240 ม.

- - 600,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

14 โครงการขยายเขตน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 เส้นทิศ
ใต้หมู่บ้านไปทางศูนยก์ารเรียนรู้

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้น้ าที่
สะอาดในการอุปโภค-บริโภค

ระยะทาง 500 ม. - - 200,000 - - 1 สาย ประชาชนมีน้ าสะอาดในการ
อุปโภคและบริโภค

กองช่าง

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเส้นใคร่นุ่น - บ้านปอแดง 
(ห้วยกุดโด) หมู่ที่ 10

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.40 ม.
ยาว 300 ม.

- - - - 700,000 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจร 
คสล. หมู่ที่ 11 เส้นจากถนน 2202 - บ้านพ่อพิทักษ์ 
ภิบาลสิงห์

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.40 ม.
กวา้ง  1.50 ม. 
ยาว 261 ม.
หนา 0.15 ม.

- - 900,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 11 เร่ิมจากบ้านพ่อ
มานพ - ถนนเส้นหลังเทศบาล

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.40 ม.
ยาว 160 ม.

- - - 400,000 - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 12  เร่ิมจาก
ถนนทางหลวงหมายเลข 213  - ห้าแยกบ้านดอนสวน

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  ขนาดท่อ 0.60  ม.
ยาว 375 ม.
คสล. ก.100 ม.
ยาว 375 ม.

- - 1,100,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 12 เร่ิมจาก
หอพักเอ็มอร -  ห้าแยกบ้านดอนสวน

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.30 ม.
ยาว 285 ม.

- - 300,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 13 บ้านนางล าพูน 
- ส่ีแยกทิศเหนือหมู่บ้าน

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.30 ม.
ยาว 235 ม.

- - 400,000 400,000 - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

21 โครงการขุดลอกห้วยสายคอน้อยทาวไปหมู่บ้านลีลาวดี 
หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การ
เกรตรและอุปโภคบริโภค

กวา้ง  3 ม.
ยาว 1,000 ม.

- - - 300,000 -  1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การ
เกรตรและอุปโภคบริโภค

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจร 
และปรับปรุงถนน คสล.  หมู่ที่ 14
เร่ิมจากบ้านนางส าเนา เบิกบาน - 4 แยก

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.40 
ขยายผิว กวา้ง  1 ม. 
ยาว 110 ม. 
หนา 0.15 ม.
ปรับปรุง กวา้ง  5 ม. 
ยาว 17 ม.

- - 350,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ าชลประทานเพือ่การเกษตร
 หมู่ที่ 14 ศาลาหมู่บ้าน - นานายเคน

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การ
เกรตรและอุปโภคบริโภค

ระยะทาง 500 ม. - - - 500,000 - 1 สาย ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกรตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ 15 
สายบ้านนางสมหวงั สวาทพงษ์ - บ้านนายประหยดั 
มัจจปุะ

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.30 ม.
ยาว 160 ม.

- - 250,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ 15
สาย รพสต.หัวขัว - ล าห้วยสายคลอ (2 ฝ่ังถนน)

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 0.40 ม.
ยาว 160 ม.

- - 350,000 350,000 - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมชนิดช่องเดียว พร้อม
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณกุดน้ าใส

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กวา้ง  6 ม. ยาว 15 ม. - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ศาลเจา้แม่สองนาง - 
ชีหลงเหนือพืน้ที่ดอนกลาง

เพือ่ให้ประชาชนได้มีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ระยะทาง 1,000 ม. - - 250,000 250,000 - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือนและมีความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง  หมู่ที่ 4 เร่ิมจากนา
นางพงษ์ ภูผา - นานางเพียงใจ บุญมาศ

เพือ่ให้ประชาชนได้มีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ระยะทาง 500 ม. - - 400,000 - - 1 สาย ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือนและมีความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง  หมู่ที่ 4 ซอยลีลาวดี เพือ่ให้ประชาชนได้มีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ระยะทาง 500 ม. - - - 400,000 - 1 สาย ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือนและมีความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะประโยชน์  
หมู่ที่ 5 จากบ้านกุดร่อง - บ้านป่ายางห่าง

เพือ่ให้ประชาชนได้มีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ระยะทาง 1,000 ม. - - - 1,000,000 - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือนและมีความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะประโยชน์  
หมู่ที่ 5 จากบ้านกุดร่อง-บ้านใคร่นุ่น

เพือ่ให้ประชาชนได้มีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ระยะทาง 1,000 ม. - - - - 1,000,000 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือนและมีความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ารอบหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเพือ่
การประกอบอาชีพให้มีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ระยะทาง 1,000 ม. - - - - 1,000,000 1 สาย ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
แลมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กองช่าง

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร  หมู่ที่ 8 เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเพือ่
การประกอบอาชีพให้มีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ระยะทาง 1,000 ม. - - - - 1,000,000  10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
แลมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กองช่าง

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร  หมู่ที่ 9 ไปทาง
ศูนยก์ารเรียนรู้

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเพือ่
การประกอบอาชีพให้มีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ระยะทาง 1,000 ม. - - - 500,000 -  10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
แลมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กองช่าง

35 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ ถนน มค.3053
บ้านใคร่นุ่น - บ้านวงัหวา้

เพือ่ให้ประชาชนได้มีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

จ านวน 13 ต้น - - 600,000 - -  10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือนและมีความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

36 โครงการขยายไฟฟ้าเพือ่การเกษตร หมู่ที่ 10  ใคร่นุ่น - 
ปอแดง

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเพือ่
การประกอบอาชีพให้มีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ระยะทาง 1,000 เมตร - - - 1,000,000 -  10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
แลมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กองช่าง

37 โครงการขยายเขตไฟฟฟ้าเพือ่การเกษตร หมู่ที่ 10 เส้น
บ้านใคร่นุ่น - บ้านดอนยม

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเพือ่
การประกอบอาชีพให้มีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

1,000 เมตร - - - - 1,000,000  10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
แลมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กองช่าง
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38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเพือ่
การประกอบอาชีพให้มีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ระยะทาง 500 ม. - - - 500,000 -  10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
แลมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กองช่าง

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าด้านทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ที่
 13

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเพือ่
การประกอบอาชีพให้มีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ระยะทาง 500 ม. - -  500,000 -  10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
แลมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กองช่าง

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร หมู่ที่ 14
จากถนนทิศเหนือหมู่บ้านไปทางนานายเสรี วลิาศ

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเพือ่
การประกอบอาชีพให้มีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ระยะทาง 500 ม. - - 250,000 250,000 -  10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
แลมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กองช่าง

41 โครงการลอกร่องระบายน้ าบ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลน 150,000 150,001  -  -  - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

42 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเส้นเถียงนาครูน้อย เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 500,000 500,001  -  -  - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
หมู่ที่ 1 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

43 โครงการลอกท่อระบายน้ าจากเส้นส่ีแยกบ้าน เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 100,000 100,001  -  -  - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
พ่อโนน - รพสต. ท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

44 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเส้นบ้านพ่ออุทิศ - เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลน 300,000 300,001  -  -  - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
แยกหอพักเจเจ  หมู่ที่ 3 ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

45 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเส้นวดัสวา่งวารี - เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลน 200,000 200,001  -  -  - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
บ้านพ่อนิยม  หมู่ที่ 3 ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

46 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเส้นวดัสวา่งวารี - เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 400,000 400,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
บ้านพ่อนิยม หมู่ 3 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

47 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเส้นกลางบ้าน เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 300,000 300,001  -  -  - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
บ้านพ่อเที่ยง - มุมวดัสวา่งวารี (แบบร่างน้ า) หมู่ 3 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

48 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเส้นบ้านพ่อสุเทพ - เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 400,000 400,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
หนองตีนบ้าน หมู่ 3 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

49 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเส้นบ้านพ่ออุทิศ - เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 400,000 400,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
แยกหอพัก เจเจ อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ า เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 250,000 250,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

51 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเส้นร้านไก่ยา่ง เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลน 350,000 350,001 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
สิรินาฏ - ห้วยน้ าตก  หมู่ที่ 4 ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ า เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 250,000 250,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

53 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าถนนข้าง เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 300,000 300,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
วดัป่าธรรมอุทยาน หมู่ 4 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

- 65 -



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

54 โครงการวางท่อระบายน้ าเส้นใคร่นุ่น - บ้านปอแดง เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลน 300,000 300,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
  (ห้วยกุดโด) หมู่ที่ 10 ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

55 โครงขยายเขตประปาภูมิภาคในหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้น้ าที่สะอาด จ านวน  1  โครงการ 2,000,000 2,000,001 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้เพือ่การ กองช่าง

ม.10 , ม. 14 ในการอุปโภคและบริโภค ทต.ทย. ทต.ทย. อุปโภคละบริโภค หน่วยงานอื่น
56 โครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้น้ าที่ จ านวน  1  โครงการ 2,000,000 2,000,001 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้เพือ่การ กองช่าง

เส้น 213 - บ้านใคร่นุ่น สะอาดเพือ่อุปโภคและบริโภค ทต.ทย. ทต.ทย. อุปโภคละบริโภค หน่วยงานอื่น

57 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 200,000 200,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
หมู่ 10 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

58 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเส้นร้านจอ๊ดปลาเผา เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลน 400,000 400,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
 2 ฝ่ัง หมู่ 11 ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

59 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเส้นข้างหน้าบ้าน เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 500,000 500,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
อาจารยพ์ิทักษ์  หมู่ 11 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

60 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากแยก เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 300,000 300,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
บ้านแม่อิ่มใจไปถนนฝ่ังเซเวน่ หมู่ 11 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

61 โครงการปรับปรุงแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้ าอุปโภค ตามแบบแปลน 100,000 100,001 - - - 1 สาย ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค , บริโภค กองช่างหรือ
ให้ไหลสะดวกและสะอาด หมู่ 11 บริโภคที่สะอาด ของเทศบาล ที่ไหลสะดวกและสะอาด หน่วยงานอื่น

62 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเส้นรอบหมู่บ้าน เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 500,000 500,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
หมู่ 12 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

63 โครงการแก้ไขปัญหาขนาดท่อระบายน้ าหน้าวดั - เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 200,000 200,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
หน้าบ้านพ่อประเสริฐ ไชยผง  หมู่ 12 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

64 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเส้นร้านเพลินจติ เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 400,000 400,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
 บ้านพ่อมานพหมู่ที่ 11 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

65 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเส้นฝ่ังหมู่ที่ 11 เพือ่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า ตามแบบแปลน 500,000 500,001 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
ซอยถนนหน้า รจนาทาวน์โฮม  หมู่ที่ 11 อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

66 โครงการแก้ไขปัญหาทางระบายน้ าถนนเส้น เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 200,000 200,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
จาก 5 แยก - ล าห้วย  หมู่ที่ 12 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

67 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเส้นระหวา่งบ้าน เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลน 400,000 400,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
ผู้ช่วยล าพูน -ส่ีแยกทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

68 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเส้นศาลากลาง เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลน 200,000 200,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
 บ้านผู้ใหญ่บ้าน -ทิศตะวนัตกหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

69 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเส้นระหวา่ง เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตามแบบแปลน 300,000 300,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
รอยต่อเส้นหมู่ 8 - หมู่ 13  หมู่ที่ 13 ได้สะดวกปลอดภัย ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น

70 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเส้นมุมวดั - เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลน 400,000 400,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
ส่ีแยกบ้านนางส าเนา หมู่ 14 ของเทศบาล หมู่บ้านได้ หน่วยงานอื่น
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

71 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ม. 3
เร่ิมจากบ้านท่าขอนยาง - มมส. (ถนน 2202)
บริเวณโค้งคลองถม - ส่ีแยกถนน บ้านท่าขอนยาง - ส้มฮง

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดท่อ 1.20 ม.  ยาว
 227 ม.

2,560,000 2,560,000 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภาย
ในชุมชน

กองช่างหรือ

72 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในกองช่างหรือ
ส่ีแยกไฟแดงไปทางเทศบาล ของเทศบาล ชุมชน หน่วยงานอื่น

73 โครงการลอกท่อระบายน้ า ถนน 2202 เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,001 - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่างหรือ
ตลอดทั้งสาย ของเทศบาล หน่วยงานอื่น

74 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ม. 1
เร่ิมจากถนน 2202 - หอพักทอฝัน

เพือ่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้ าอุดตันและน้ าท่วมขัง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 1.00 ม. ยาว 
264 ม.

1,500,000 1,500,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้ าอุด
ตันและน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ม. 1
เร่ิมจากซอยเถียงนาครูน้อย - ซอย ตอง666

เพือ่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้ าอุดตันและน้ าท่วมขัง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 ม. 
 ยาว 45 ม.

1,000,000 1,000,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้ าอุด
ตันและน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

76 โครงการยา้ยแนวระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เส้นหลัง
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง (อุดหนุนการไฟฟ้า)

เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อยา่งสะดวก

- ร้ือถอนเสา คอร. 
ขนาด 12.20 เมตร 
จ านวน 3 ต้น - ปักเสา
 ครอ. ขนาด 12.20 
จ านวน 3 ต้น

- 89,240 89,240 - - 3 ต้น สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้ าอุด
ตันและน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

77 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง ม.12
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน - เส้นกลางบ้าน - 
ห้วยสายคลอ

เพือ่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากไฟฟ้า
ส่องสวา่งในหมู่บ้านงและไม่มี
ความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ภายใน ม.12 ตามจดุ
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน -
เส้นกลางบ้าน -
ห้วยสายคลอ 14 จดุ

707,000 707,000 - - - 14 จดุ ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสวา่งอยา่ง
ทั่วถึงและมีความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1๓
(เส้นศาลากลางหมู่บ้าน - สะพานห้วยสายคอที่นา
นายบุญล้อม อุรันต์)

เพือ่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้ าอุดตันและน้ าท่วมขัง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 ม. ยาว
 372 ม. ขนาดเส้น
ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 ม. 
ยาว 270 ม.

1,030,000 1,030,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้ าอุด
ตันและน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

79 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1๓
เส้นแบ่งหมู่บ้าน ม.8 และ ม.13 จากบ้าน
นายณัฐพงษ์ คงน้อย - บ้านนายประสงค์ บุตราช

เพือ่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้ าอุดตันและน้ าท่วมขัง

ขนาดกวา้ง 0.40 ม.
ยาว 100 ม.

500,000 500,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้ าอุด
ตันและน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

80 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4
เร่ิมจาก ส่ีแยกไฟแดง ถนน 2202 - ส่ีแยกวดัเจริญผล

เพือ่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้ าอุดตันและน้ าท่วมขัง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 ม.  ยาว 
230 ม.

900,000 900,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้ าอุด
ตันและน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

81 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง เพือ่บ ารุงรักษาและแก้ไขระบบ จ านวนไฟฟ้าส่องสวา่ง 100,000 100,000 - - - 5 จดุ ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรกองช่าง
สาธารณะในเขตเทศบาล ไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะให้ ที่ช ารุดเสียหายในเขต ทต.ทย. ทต.ทย. และมีควมปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นหน่วยงานอื่น

สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เทศบาล
82 ไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.2 เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 7 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะทุกหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
83 ไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.3 เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
84 ไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะซอยเลียบกุดน้ าใส เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

ม.4 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
85 ไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะซอยตุ้มโฮมเลียบ - เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

 แม่น้ าชีป้อมต ารวจ ม.4 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
86 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรเส้นทางออกไป เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

บ้านใคร่นุ่น ม.5 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
87 ไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะรอบหมู่บ้าน ม.5 เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
88 ไฟฟ้าส่องสวา่งถนนเส้นรอบหมู่บ้านและเส้น เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

จากหมู่ที่ 4 บ้านท่าขอนยาง-บ้านใคร่นุ่น ม.6 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
89 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสวา่งลานกีฬาของ เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

หมู่บ้าน ม.6 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
90 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร ม.7 เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
91 ไฟฟ้าส่องสวา่งรอบหมู่บ้าน ม.7 เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
92 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร  ม.8 เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
93 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านคุณบุญศรี เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

พรสุวรรณ และบริเวณบ้านนายศักด์ิศรี-แม่คูณ ม.8 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
94 ไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 3 เส้นทาง (หนองเหล่า, เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง

ดอนแม่สองนางถึงวงัหวาย,ตะวนัตกหมู่บ้าน ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น
ทางโคกกลาง โคกน้อย ม.9

- 68 -



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

95 ไฟฟ้าเพือ่การเกษตรจากบ้านอ.ถาวร - บ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง
ดอนยม ม.10 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น

96 ไฟฟ้าส่องสวา่งจากบ้านวงัหวา้-บ้านใคร่นุ่น ม.10 เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง
ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น

97 ไฟฟ้าเพือ่การเกษตรจากบ้านพ่อถนอม - เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง
บ้านปอแดง ม.10 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น

98 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรจากจดุตรงข้าม เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง
บ้านพ่อประดิษฐ์ - ที่นานายสมจติร นามเทพ ม.10 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น

99 ไฟฟ้าส่องสวา่งซอยวดัป่าธรรมอุทยาน ม.11 เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง
ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น

100 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่งส่ีแยก เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง
ภายในหมู่ที่ 11 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น

101 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งทางทิศตะวนัตก เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง
หมู่บ้าน ม.13 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น หน่วยงานอื่น

102 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร ม.13 เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง
ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น หน่วยงานอื่น

103 ไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านใคร่นุ่น-กุดร่อง ม.14 เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง
ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในหมู่บ้าน ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น หน่วยงานอื่น

104 ไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านพ่อสมโภช ชัยสงค์ เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง
เมืองไปถึงนานายสมปอง ปานนิล ม.14 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในการเษตร ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น หน่วยงานอื่น

105 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านผู้ใหญ่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง
หมู่ที่ 14 จ านวน 2 ต้นและจดุบ้านพ่อเทียบ - ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในการเษตร ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น หน่วยงานอื่น
บ้านผู้ช่วยนันทนิตย ์จ านวน 2 ต้น

106 ไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านใคร่นุ่น-วดัป่าวมิุตโต  ม.14 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในการเษตร 200,000 200,000 - - - 10 จดุ และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น

107 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งนอกเขตหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้มีความปลอด ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 200,000 200,000 - - - 10 จดุ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน กองช่าง
ไปถึงศาลแม่สองนาง ม.15 ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น สาธารณะในการเษตร ทต.ทย. ทต.ทย. และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและมีความหน่วยงานอื่น

108  โครงการขุดลอกกุดครก 1,2 หมู่ที่ 6 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่การ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 - - - 1 จดุ ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี กองช่าง
อุปโภคบริโภค หน่วยงานอื่น

109 โครงการขุดลอกกุดตานามและแหล่งน้ า เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่การ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 - - - 1 จดุ ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี กองช่าง
สาธารณะฮองสวนมอญ หมู่ที่ 6 อุปโภคบริโภค หน่วยงานอื่น

110 โครงการขุดลอกหนองกาแหล่ง เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่การ ขุดลอกตามแบบแปลน 968,000 968,000 1 จดุ ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี กองช่าง
บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 10 อุปโภคบริโภค หน่วยงานอื่น

111  โครงการขุดลอกห้วยสายคลอ  หมู่ที่ 1,8,9, เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่การ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 5 สาย ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี กองช่าง
13 และ 15 อุปโภคบริโภค ที่ใช้เพือ่อุปโภคและบริโภค หน่วยงานอื่น
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112 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแพเหล็กสูบน้ า เพือ่แก้ปัญหาความเสียหาย 4 สถานี 250,000 250,000 - - - 4 สถานี ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี กองช่าง
ด้วยไฟฟ้า แพเหล็กการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า มีน้ าอุปโภคและบริโภค หน่วยงานอื่น

113 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าดาด เพิม่ประสิทธภิาพในการส่งน้ า 1,000 เมตร 300,000 300,000 - - - 4 สาย ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี กองช่าง

คอนกรีต มีน้ าอุปโภคและบริโภค หน่วยงานอื่น
114 โครงการขยายเขตคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต เพิม่ประสิทธภิาพในการส่งน้ า 1,000 เมตร 600,000 600,000 - - - 4  สาย ประชาชนได้ใช้น้ าเพือ่การเกษตร กองช่าง

หรือระบบท่อส่งน้ า อยา่งทั่วถึง หน่วยงานอื่น
115 โครงการขุดลอกหนองบุง่ บ้านกุดร่อง หมู่ที่ 5 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่การ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 - - - 5 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปีทั้งที่ใช้เพือ่การกองช่าง

อุปโภคบริโภค อุปโภคและบริโภค หน่วยงานอื่น
116 โครงการขุดลอกกุดค าหิง แก้ปัญหาภัยแล้งและเพือ่อุปโภค ขุดลอกตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้น้ าเพือ่การเกษตร กองช่าง

บริโภค อยา่งทั่วถึง หน่วยงานอื่น
117  โครงการขุดลอกกุดเวยีน หมู่ที่ 10 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่การ ขุดลอกตามแบบแปลน 1,250,000 1,250,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปีทั้งที่ใช้เพือ่การกองช่าง

อุปโภคบริโภค อุปโภคและบริโภค หน่วยงานอื่น
118 โครงการขุดลอกกุดอ้อ หมู่ที1่0 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่การ ขุดลอกตามแบบแปลน 1,250,000 1,250,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปีทั้งที่ใช้เพือ่การกองช่าง

อุปโภคบริโภค อุปโภคและบริโภค
119 โครงการขุดลอกห้วยสาธารณะกุดน้ าใส ม.4 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่การ ขุดลอกตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้น้ าเพือ่การเกษตร กองช่าง

อุปโภคบริโภค อยา่งทั่วถึง หน่วยงานอื่น
120 ปรับปรุงคลองส่งน้ าเพือ่การเกษตร เพิม่ประสิทธภิาพในการส่งน้ า 1,000 เมตร 600,000 600,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้ใช้น้ าเพือ่การเกษตร กองช่าง

(นายายบุญรอด)ม.7 อยา่งทั่วถึง หน่วยงานอื่น
121 โครงการขุดลอกล าห้วยสายคอ ม.13 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่การ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้น้ าเพือ่การเกษตร กองช่าง

อุปโภคบริโภค อยา่งทั่วถึง หน่วยงานอื่น
122 โครงการผันน้ าจากแม่น้ าชีลงห้วยสายคอ ม.13 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่การ รายละเอียดตามแบบ 2,000,000 2,000,000 - - - 1 สาย ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปีทั้งที่ใช้เพือ่การหน่วยงานอื่น

อุปโภคบริโภค แปลนเทศบาล อุปโภคและบริโภค กองช่าง
123 โครงการปรับปรุงแก้ไขคลองส่งน้ า ม.14 เพิม่ประสิทธภิาพในการส่งน้ า 1,000 เมตร 600,000 600,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้ใช้น้ าเพือ่การเกษตร กองช่าง

อยา่งทั่วถึง หน่วยงานอื่น
124 โครงการถมหนองสาธารณประโยชน์ ม.15 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่การ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้น้ าเพือ่การเกษตร กองช่าง

อุปโภคบริโภค อยา่งทั่วถึง หน่วยงานอื่น
125 การผันน้ าระบบท่อเพือ่การเกษตรห้วยสายคอ เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่การ ขุดลอกตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้น้ าเพือ่การเกษตร กองช่าง

ม.15 อุปโภคบริโภค อยา่งทั่วถึง หน่วยงานอื่น
126 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย ท านบ เพือ่เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในการอุปโภค จ านวน 1 โครงการ 300,000 300,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การอุปโภคและ กองช่าง

ทุกแห่งในเขตเทศบาล และบริโภค บริโภคตลอดปี หน่วยงานอื่น
127 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรและเคร่ือง เพือ่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย 20 จดุ 500,000 500,000 - - - 20 จดุ ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถกองช่าง

หมายจราจรบริเวณทางแยกที่เป็นจดุเส่ียง ในการใช้รถใช้ถนน ใช้ถนน หน่วยงานอื่น
128 โครงการติดต้ังป้ายชื่อถนนและซอยภายใน เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความ กองช่าง

เขตเทศบาล ประชาชนและนักท่องเที่ยว สะดวกด้านการเดินทางเพิม่ขึ้น หน่วยงานอื่น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

129 ก่อสร้างคล่ืนชะลอความเร็วจากวดัมหาผล- เพือ่ให้การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 2 จดุ การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง กองช่าง
สนามกลางบ้าน ม.1 หน่วยงานอื่น

130 ก่อสร้างคล่ืนลูกระนาดเส้นถนนกลางบ้าน ม.6 เพือ่ให้การสัญจรลดการเกิดอุบัติ 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 5 จดุ การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง กองช่าง
เหตุบนท้องถนนลดลง หน่วยงานอื่น

131 โครงการการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ถนน 2202 เพือ่ให้การสัญจรมีความปลอดภัย 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 จดุ การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง กองช่าง
ลดอุบัติเหตุทางด้านการจราจร หน่วยงานอื่น

132 โครงการจดัท าป้ายแนะน าก าหนดสถานที่ เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 คร้ัง ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับ กองช่าง
ทางวฒันธรรม และการท่องเที่ยว ป้ายชื่อถนน , ประชาชนและนักท่องเที่ยว ความสะดวกด้านการเดินทาง
ตรอก , ซอย เพิม่ขึ้น

133 โครงการก่อสร้างลานกีฬาและจดัหาอุปกรณ์ เพือ่ใช้ส าหรับการออกก าลังกาย 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่และอุปกรณ์ กองช่าง
ออกก าลังกายกลางแจง้ ของประชาชน ในการออกก าลังกาย หน่วยงานอื่น

92 93 31 23 13
59,065,000 59,154,271 15,997,240 10,600,000 8,150,000

หน่วยงานอื่น
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิน่

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างศูนยจ์ าหน่ายสินค้า OTOP เพือ่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 1 แห่ง - - 800,000 800,000 800,000 1 แห่ง เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าชุมชน ส านักปลัดฯ
กองช่าง

2 โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรีแม่บ้านและ
ประชาชนทั่วไป

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
รายได้เพิม่

1 รุ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ท าให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพิม่รายได้ในครัวเรือน

ส านักปลัดฯ/
กองสวสัดิการ

3 โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้ เพือ่ให้มีรายได้น้อยมีอาชีพที่ 50 ราย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพสามารถ ส านักปลัดฯ/
น้อยและผู้ด้อยโอกาสในต าบล มั่นคงสามารถเล้ียงครอบครัวได้ เล้ียงครอบครัวได้ กองสวสัดิการ

4 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง เพือ่ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่อง 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม กองช่าง
อนุรักษ์ เที่ยว

5 โครงการจดัต้ังตลาดจ าหน่ายสินค้าเกษตร เพือ่ส่งเสริมให้กับประชาชน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ท าให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักปลัดฯ
ชุมชน / ตลาดออนไลน์ / ตลาดเกษตร ได้มีรายได้เพิม่ เพิม่รายได้

6 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้อาย ุผู้พิการ เพือ่ส่งเสริมให้กับประชาชน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ท าให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักปลัดฯ/
ได้มีรายได้เพิม่ เพิม่รายได้ กองสวสัดิการ

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน ศสบ. เพือ่ให้ประชาชนได้รับการดูแลและ 15 ศสบ. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 15 ศสบ. ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ กองสวสัดิการ
ประจ าหมู่บ้าน ได้รับการสงเคราะห์ด้านสวสัดิการ ด้านสวสัดิการจากภาครัฐมากขึ้น สังคม

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวอบอุ่นด้วยสายใย เพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวติให้ดีขึ้น 1 คร้ัง 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ กองสวสัดิการ
ในครอบครัว ด้านสวสัดิการจากภาครัฐมากขึ้น สังคม

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนมผู้สูงอายุ เพือ่ให้ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติดีขึ้น 1 คร้ัง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 คร้ัง ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลเอาใจใส่ กองสวสัดิการ
ต าบลท่าขอนยาง ด้านสวสัดิการจากภาครัฐมากขึ้น สังคม

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ เพือ่ให้สังคมมีความเอื้ออาทร 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 15 หมู่ เด็ก สตรี และคนชราได้รับการดูแลกองสาธารณสุขฯ
เด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และมีการพัฒนาที่รอบด้าน จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอื่น

๑๑ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้าน
ยาเสพติด

เพือ่เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
ส่งเสริมการออกก าลังกายของ
เยาวชนและประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติด

ร้อยละ ๙๐ ของเด็ก
เยาวชนประชาชนร่วม
กิจกรรม

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
 มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง สร้างความรัก ความ
สามัคคี  ห่างไกล ยาเสพติด

กองการศึกษา

๑๒ โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพือ่ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ/
จงัหวดั

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ได้รับการพัฒนาทักษะ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์โดย
การออกก าลังกายเล่นกีฬาเพือ่
สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง
 ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก
2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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๑๓ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน เด็กเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ และ
สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับตัวเอง
และผู้ปกครองและน าไปปฏิบัติ ได้
ในชีวติประจ าวนั

ร้อยละ ๙๐ ของเด็ก 
เยาวชน มีคุณธรรม 
จริยธรรม

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ดีขึ้น
ตามล าดับ มีการพัฒนาคุณธรรม
 จริยธรรมและค่านิยมที่พึง่
ประสงค์

กองการศึกษา

๑๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน

เพือ่ใหมีองคกรกลางของเด็กและ
เยาวชนในระดับชุมชนท าหนาที่ เป
นตัวแทนของเยาวชนใน ชุมชน
ประสานกลุมตางๆ ภายในชุมชน 
รวบรวมสังเคราะหปญหาความต
องการในการพัฒนาและขอเสนอ 
ในการ พัฒนาเยาวชนตอหนวย
งานที่เกี่ยวของ

ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก
และเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

สามารถสรางองคกรกลางของ
เด็กและเยาวชนในระดับชุมชน
 ใหท าหนาที่เปนตัวแทนของ
เยาวชน ในชุมชน ประสาน
กลุม ตางๆ ภายในชุมชน 
รวบรวมสังเคราะหปญหาความ
ตองการในการพัฒนาชุมชนและ
ขอเสนอ ในการพัฒนาเยาวชน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของได

กองการศึกษา
/กองสวสัดิการ

๑๕ โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธร์ะหวา่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จดัหรือเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธร์ะหวา่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เข้าร่วม

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
 เกิดความรัก  ความสามัคคีขึ้น
ในสังคม

กองการศึกษา

๑๖ โครงการจดัหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน ประชาชน เพือ่ให้เด็กเยาวชน ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาในการออกก าลังกาย 
ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

ร้อยละ ๙๐ ของเด็ก 
เยาวชน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕ 
หมู่บ้าน

มีอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการและเพียงพอ

กองการศึกษา

๑๗ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่การประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้
ทางด้านอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

มีหลักสูตรอาชีพที่
เพิม่ขึ้น จ านวน ๑ 
หลักสูตร

- - - - ๑๐,๐๐๐ ๑ 
หลักสูตร

เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้าน
อาชีพ สามารถด าเนินชีวติตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กองการศึกษา

๑๘ โครงการน้อมน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

๑๙ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ
กฏหมาย ของผู้ประกอบการ

เพือ่จดัอบรมให้ความรู้ทางด้าน
กฏหมายให้กับผู้ประกอบการ
ที่อยูใ่นพืน้ที่ ต าบลท่าขอนยาง

ร้อยละ 100 ของ
จ านวนผู้ประกอบการ
หอพักที่อยูใ่นพืน้ที่ 
ต าบลท่าขอนยาง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง ผู้ประกอบการมีควารู้ความเข้าใจ
ในกฏหมายของผู้ประกอบการ
หอพักมากขึ้น

กองสวสัดิการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๒๐ โครงการจดักิจกรรมในวนัส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพือ่จดักิจกรรมวนัส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย ์เช่น
วนัพ่อแห่งชาติ, วนัแม่แห่งชาติ
,วนัปิยมหาราช,วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เพือ่แสดงถึงความ
จงรักพักดีต่อสถาบัน ความ
กตัญญูรู้คุณต่อบิดาและมารดา

ร้อยละ ๙๐ ของเด็ก 
เยาวชน ประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 2 
โครงการ

ประชาชนได้เกิดความภาคภูมิใจ
ที่ได้ถวายความจงรักภักดีเด็ก
และเยาวชนได้แสดงความรัก  
ความเคารพ  ความกตัญญูต่อ
มารดา

กองการศึกษา

๒๑ โครงการแก้ไขปัญหาการวา่งงาน เพือ่ด าเนินการแก้ไขปัญหาการ
วา่งงานของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง

ประชาชนที่มีปัญหาการ
วา่งงานในเขตเทศบาล
ต าบลท่าขอนยาง

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ประชาชนมีงานท าเป็นอาชีพ
หลักหรืออาชีพเสริมหลังจากเข้า
ร่วมโครงการ

ส านักปลัดฯ

๒๒ โครงการอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ด้านโภชนาการ
ดี  ชีวปีลอดภัย ส่งเสริมเด็กไทยสู่สมาร์ทคิด

เพือ่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการดูแลอาหารของเด็ก
ตามหลักโภชนาการดี ส่งเสริม
เด็กไทยสู่สมาร์ทคิด

ร้อยละ 100 ของ ศพด. - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

สร้างความสัมพันธร์ะหวา่งเด็ก 
ผู้ปกครองมีความเข้าใจ พัฒนา
ศักยภาพของเด็ก

กองการศึกษา

23 โครงการจดังานวนัผู้สูงอายุ เพือ่ให้ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติดีขึ้น 1 คร้ัง 80,000 80,000 120,000 120,000 120,000 1 คร้ัง ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลเอาใจใส่
ในคุณภาพชีวติ

กองสวสัดิการ

730,000

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิน่

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการซ่อม-สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากจน เพือ่ให้มีคุณภาพชีวติดีขึ้น 10 หลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 20 หลัง ผู้ยากไร้มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น กองสวสัดิการ
สังคม

2 โครงการจดัหากายอุปกรณ์ให้แก่คนพิการ เพือ่ให้มีคุณภาพชีวติดีขึ้น 5 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 5 คน ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ กองสวสัดิการ
และส่งเสริมอาชีพคนพิการ ด้านสวสัดิการจากภาครัฐมากขึ้น สังคม

3 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทกุคร้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทุกคร้ัง ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ กองสวสัดิการ
ฉุกเฉิน ให้กับผู้ประสบภัย ด้านสวสัดิการจากภาครัฐมากขึ้น สังคม

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุย๋อินทรีย์ เพือ่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม 100 ครัวเรือน 10,000 10,000 50,000 50,000 50,000 15 ลดค่าใช้ในครัวเรือนสร้างความ กองส่งเสริม
ลดการใช้ปุย๋เคมี เกษตรอินทรียเ์มืองท่าขอนยาง หมู่บ้าน ปลอดภัยในการผลิตอาหาร การเกษตร

2 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพือ่อบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
เกษตรกร

1  คร้ัง 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 15 เกษตรกรมีการแปรรูปจาก กองส่งเสริม

และการพัฒนาการผลิต/แปรรูป หมู่บ้าน ผลผลิตทางการเกษตร การเกษตร
3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี 100 ครัวเรือน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 15 เกษตรมีความรู้แนวคิด กองส่งเสริม

เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

หมู่บ้าน หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
แบบธรรมชาติ

การเกษตร

4 โครงการส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวร้ัวกินได้ เพือ่ลดรายจา่ยเพิม่รายได้ 150ครัวเรือน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 15 ลดรายจา่ยใหแก่ครอบครัว กองส่งเสริม
หมู่บ้าน และมีสุขภาพที่ดี การเกษตร

5 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพือ่ลดรายจา่ยเพิม่รายได้ 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 15 เพิม่รายได้ให้แก่ครอบครัว กองส่งเสริม
หมู่บ้าน กองเกษตร

6 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปุย๋ชีวภาพอัดเม็ด เพือ่ลดการใช้ปุย๋เคมี 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ลดต้นทุนการผลิตทาง กองส่งเสริม
การเกษตร การเกษตร

7 โครงการการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เพือ่จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ประชาชนมีความรู้ในการปลูก กองส่งเสริม
เกษตรกรเพือ่ปลูกข้าวอินทรีย์ คร้ัง ข้าวแบบอินทรียเ์พิม่ขึ้น การเกษตร

8 โครงการจดัหาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีหรือนาปรัง เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับ 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 15 เกษตรกรมีแหล่งกู้ยมื กองส่งเสริม
ให้แก่เกษตรกร พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ หมู่บ้าน เมล็ดพันธข์้าว การเกษตร

9 โครงการพัฒนาศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการศูนยม์ี 50,000 50,000 40,000 40,000 40,000 1 จดุ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ส านักปลัดฯ
ทางการเกษตรเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ที่เป็นนวตัรกรรมใหม่ๆ กิจกรรมเดือนละ

1 คร้ัง
เป็นปัจจบุันและทันสมัย หน่วยงานอื่น

10 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชตามแนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา
 สยามบรมราชกุมารี

เพือ่สนับสนุนพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

1 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 2 
โครงการ

มีป่าไม้ในเขตเทศบาลเพิม่ขึ้น กองส่งเสริม
การเกษตร

2.3 แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตและสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่ช่วยเหลือและสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุในเขตเทศบาลต าบลท่า
ขอนยาง

ผู้สูงอาย ุในเขต ทต.ท่า
ขอนยาง

8,986,400 8,986,400 8,986,400 8,986,400 8,986,400 15 
หมู่บ้าน

ผู้สูงอายไุด้รับสวสัดิการอยา่ง
ทั่วถึง

กองสวสัดิการ
สังคม

2 โครงการเบีย้ยงัชีพผู้พิการ เพือ่ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้
พิการ ในเขตเทศบาลต าบลท่า
ขอนยาง

ผู้พิการ ในเขต ทต.ท่า
ขอนยาง

1,593,600 1,593,600 1,593,600 1,593,600 1,593,600 15 
หมู่บ้าน

ผู้พิการ ได้รับสวสัดิการอยา่ง
ทั่วถึง

กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ ในเขตเทศบาลต าบลท่า
ขอนยาง

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต ทต.
ท่าขอนยาง

66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 15 
หมู่บ้าน

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวสัดิการอยา่ง
ทั่วถึง

กองสวสัดิการ
สังคม

/ก. ยทุธศาสตรจั์งหวดั...

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตและสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก

2.4 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ส่งเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดบัสู่การเป็น ศูนย์กลางบรกิารทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จดุ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ส านักปลัดฯ
ชุมชน อยา่งทันสมัย 0 0 เป็นปัจจบุันและทันสมัย หน่วยงานอื่น

2 โครงการยกพัฒนาศักยภาพศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่จดัการเรียนการสอนให้มี 1  แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เด็กได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องทั้ง กองการศึกษาฯ
ของเทศบาลเป็นศูนยม์าตรฐาน ความเป็นมาตรฐาน 0 0 ร่างกาย  จติใจ  และสติปัญญา หน่วยงานอื่น

3  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ เพือ่ให้นักเรียนและผู้ปกครองให้ 1  คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง นักเรียนมีอัตราการเข้าศึกษาต่อ กองการศึกษาฯ
ทางการศึกษา ความส าคัญต่อการศึกษา 0 0 เพิม่สูงขึ้น หน่วยงานอื่น

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มี เพือ่ส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่ง 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 เพิม่ทักษะการเรียนรู้และ กองการศึกษาฯ
ความสามารถทางด้านการแข่งขัน ขันในทุกๆด้าน โครงการ พัฒนาการของเด็ก หน่วยงานอื่น

5 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือ่ต้านภัย เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 เด็กและเยาวชนสามารถน า กองการศึกษาฯ
ยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจและห่างไกล โครงการ ความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวนั หน่วยงานอื่น

ยาเสพติด อยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข
ปราศจากยาเสพติด

6 โครงการจดัสวสัดิการรถรับส่งเด็กเล็ก ศพด. เพือ่ลดภาระค่าใช้จา่ยแก่ 1  โครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 เด็กนักเรียนมีชุดนักเรียนที่เป็น ส านักปลัดฯ
ของเทศบาล ผู้ปกครอง โครงการ ระเบียบเรียบร้อย หน่วยงานอื่น

๗ โครงการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวยั) เพือ่พัฒนาให้หลักสูตรปฐมวยัที่
เหมาะสมกับวยั ความต้องการ
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น

ร้อยละ ๙๐ ของหลัก
สูตรสถานศึกษาที่ตรง
ตามความต้องการ
ท้องถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

มีหลักสูตรปฐมวยัเพือ่พัฒนา
เพือ่พัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสม
สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น

กองการศึกษา

๘ โครงการประเมินนิเทศภายใน พัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
ครูได้พัฒนาตนเองเกิด
ประสิทธภิาพ
สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีผลการเรียน
ในเกณฑ์ดี

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

๙ โครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้กับผู้ปกครอง เพือ่ให้ผู้ปกครองตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของสถานศึกษา

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้ปกครอง

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ  
สนับสนุนในการจดัการศึกษา

กองการศึกษา

๑๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

เพือ่ให้เด็กได้รับสารอาหารครบ
ตามหลักโภชนาการ

ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก ๓๖๗,๕๐๐ ๓๖๗,๕๐๐ ๓๗๒,๔๐๐ ๓๗๒,๔๐๐ ๓๗๒,๔๐๐ ทุกคน เด็กทุกคนได้รับสารอาหารครบ
ตามหลักโภชนาการ

กองการศึกษา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด : การจัดการศึกษาและสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู้ในท้องถ่ิน
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวยัในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
 ให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ตามเกณฑ์

ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก ๑๓๖,๕๐๐ ๑๓๖,๕๐๐ ๑๔๕,๗๐๐ ๑๓๖,๕๐๐ ๑๓๖,๕๐๐ ทุกคน เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ตามเกณฑ์ มีพัฒนาการ
ตามวยั

กองการศึกษา

๑๒ เงินอุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาล
ต าบลท่าขอนยางส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวนันักเรียน

เพือ่ให้เด็กได้รับสารอาหารครบ
ตามหลักโภชนาการ

ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
นักเรียน

๑,๐๖๔,๐๐๐ ๑,๐๖๔,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๐๐๐ ทุกคน เด็กทุกคนได้รับสารอาหารครบ
ตามหลักโภชนาการ

กองการศึกษา

๑๓ โครงสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

เพือ่เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
 ให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ตามเกณฑ์

ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
นักเรียน

๔๘๔,๑๒๐ ๔๘๔,๑๒๐ ๕๐๔,๐๐๐ ๕๐๔,๐๐๐ ๕๐๔,๐๐๐ ทุกคน เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ตามเกณฑ์ มีพัฒนาการ
ตามวยั

กองการศึกษา

๑๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 
ส าหรับสนับสนุนค่าจดัการเรียนการสอนของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)

เพือ่ให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา

ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก ๑๒๗,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐ ๑๒๙,๒๐๐ ๑๒๙,๒๐๐ ๑๒๙,๒๐๐ ๑ 
โครงการ

เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

กองการศึกษา

๑๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

เพือ่ให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา

ร้อยละ ๑๐๐    ของเด็ก ๔๕,๒๐๐ ๔๕,๒๐๐ ๕๕,๔๐๐ ๕๕,๔๐๐ ๕๕,๔๐๐ ๑ 
โครงการ

เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

กองการศึกษา

๑๖ โครงการจดักิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใน ศพด.
ท่าขอนยาง

เพือ่พัฒนาศักยภาพ พัฒนาการ
ด้านร่างการ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ให้ผู้เรียน

ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
และผู้ปกครอง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ผู้เรียนและผู้ปกครองได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการ
พัฒนาผู้เรียน

กองการศึกษา

๑๗ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน ศพด.ท่าขอน
ยาง

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ร้อยละ ๙๐ ของเด็กที่มี
สุขภาพดี

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

เด็กทุกคนมีสุขภาพกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจติที่ดี

กองการศึกษา

๑๘ โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ส่งเสริมให้เด็กได้มี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวยั
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา

ร้อยละ ๙๐ ของเด็กที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความพึงพอใจ

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
อยา่งเต็มศักยภาพและเกิด
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

กองการศึกษา

๑๙ โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงของเด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
  ท่าขอนยาง

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กได้มี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวยั
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา

ร้อยละ ๙๐ ของเด็กที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

เด็กมีพัฒนาการทักษะด้าน
ความคิด สติปัญญา จนิตนาการ
 มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวยั

๒๐ โครงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กเล็กศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยางได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวยั ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ 
สังคมและสติปัญญา : กิจกรรมการสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กได้มี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวยั
ทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม
 และสติปัญญา

ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนที่มีทักษะการ
เรียนรู้

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาตนเอง ได้พัฒนา
ทักษะกระบวนการเรียนรู้

กองการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๒๑ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
โรงเรียนผู้สูงอายเุมืองท่าขอนยาง

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียน

ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
ได้รับความพึงพอใจ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิด
ความภาคภูมิใจในตัวเอง

กองการศึกษา

๒๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าขอนยาง

เพือ่จดัสภาพแวดล้อมการและ
บรรยากาสการเรียนรู้ที่ดีให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย น่าอยู ่
น่าเรียน

ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมที่ดี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ศูนยพ์ัฒาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้

กองการศึกษา

๒๓ โครงการติดต้ังระบบอินเตอร์เนตในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ติดต้ังระบบอินเตอร์เนตใน
สถานศึกษา

ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต
 จ านวน ๑ แห่ง

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีระบบ
อินเตอร์เพียงพอ

กองการศึกษา

๒๔ โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหลัง
ใหม่

เพือ่ให้มีอาคารเรียนที่เหมาะสม
กับการจดัการเรียนการสอนและ
ได้มาตรฐาน

อาคารเรียนที่ได้รับการ
ต่อเติมหลังคา จ านวน 
๑ แห่ง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง มีอาคารเรียนเอื้อต่อการจดัการ
เรียนการสอนและมีมาตรฐาน

กองการศึกษา

๒๕ โครงการติดต้ังเหล็กดัดชุดครอบคอมเฟรสเซอร์แอร์ของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ความปลอดภัยให้กับเด็ก 
และป้องกันทรัพยสิ์นเสียหาย

ติดต้ังเหล็กดัดชุดครอบ
คอมเฟรสเซอร์แอร์
จ านวน ๑ แห่ง

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีความปลด
ภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก

กองการศึกษา

๒๖ โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ต่อเติมโรงอาหารให้มีเวทีใน
การจดักิจกรรมให้กับเด็ก ใน 
ศพด.

มีโรงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะและ
มาตรฐานจ านวน ๑ 
โรงเรียน

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี กองการศึกษา

๒๗ โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ปรับปรุงระบบน้ าปะปาให้
เพียงพอเหมาะสม

มีระบบน้ าปะปา  
จ านวน ๑ แห่ง

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ แห่ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีน้ าปะปา กองการศึกษา

๒๘ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาเพือ่เพิม่
ทักษะและประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
และบุคลกากรทาง
การศึกษาผ่านการ
ฝึกอบรม

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ทุกคน ครูและบุคลาการทางการศึกษา
มีความรู้ความสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

กองการศึกษา

๒๙ โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ให้ครูบุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการฯ ได้รับการ
พัฒนาความสามารถจาก
หน่วยงานมีความสามารถสูง ได้
เรียน รู้จากประสบการณ์จริง

ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
บุคลากรทางและคณะ
กรรมการฯการศึกษาได้
ศึกษาดูงาน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการฯสามารถพัฒนา
ความสามารถ เรียนรู้และน ามา
บูรณาการในการปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

๓๐ โครงการพัฒาคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการอบรม

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามเหมาะสม

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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๓๑ โครงการจดันิทรรศการวชิาการครูผู้ดูแลเด็กจงัหวดั
มหาสารคาม

เพือ่น าเสนอผลงานด้านวชิาการ
ของครูผ็ดูแลเด็ก และเพือ่ให้ครู
ผู้ดูแลเด็กมีการพัฒนางานด้าน
วชิาการ

ร้อยละ ๑๐๐ ของครูได้
แสดงความสามารถด้าน
วชิาการ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ครูผู้ดูแลเด็กมีการพัฒนางาน
ด้านวชิาการที่สอดคล้อกับ
มาตรฐาน

กองการศึกษา

๓๒ โครงการจดัประชุมผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย เพือ่สร้างองค์ความรู้ของ
ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย

ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้ปกครองและภาคี
เครือข่าย

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมี
องค์ความรู้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์

กองการศึกษา

๓๓ โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธศู์นยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวดัมหาสารคาม

เพือ่ให้เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ให้เด็กมี
ความมั่นใจในตนเองและกล้า
แสดงออก สร้างสัมพันธร์ะหวา่ง
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในจงัหวดั
มหาสารคาม

ร้อยละ ๑๐๐ เด็กมี
ความพร้อมตาม
พัฒนาการ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ 
สังคมและสติปัญญา

กองการศึกษา/

/ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด... 

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ส่งเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดบัสู่การเป็น ศูนย์กลางบรกิารทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑ โครงการจดังานประเพณีไหลเรือไฟวนัออกพรรษา จดักิจกรรมงานประเพณีไหลเรือ
ไฟวนัออกพรรษา การแข่งขัน
เรือพายประเพณี เพือ่สืบสาน
และฟืน้ฟูประเพณี วฒันธรรม
ท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนร่วมสืบสาน
ประเพณี

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ประชาชนในต าบลท่าขอนยาง
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณี 
วฒันธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่
สืบไปและส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

กองการศึกษา

๒ โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมและสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้
คงอยูสื่บไป สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน และเผยแพร่
ประเพณีของท้องถิ่น

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนร่วมสืบสาน
ประเพณี

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ประชาชนร่วมสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นซ่ึงเป็นวฒันธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้
คงอยูสื่บไป

กองการศึกษา

๓ โครงการจดังานประเพณีบุญบัง้ไฟ เพือ่ให้ประชาชนได้ส่งเสริม
จารีตประเพณี    ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวฒันธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
พุทธศาสนิกชนที่ดี

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้สืบสาน
วฒันธรรมประเพณี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ 
วฒันธรรมประเพณีอันดีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยูสื่บไป

กองการศึกษา

๔ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง เพือ่เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีอันดีงาม ประชาชน
เกิดความรักสามัคคี สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณี

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ 
วฒันธรรมประเพณีอันดีงามของ
ไทยให้คงอยูสื่บไป แสดงให้เห็น
ถึงความเข้มแข็งของชุมชน

กองการศึกษา

๕ โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและการศาสนา เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้เข้ามาส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนาได้ศึกษา
หลักธรรมค าสอนน าไปเป็น
แนวทางปฏิบัติตนให้เป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี

ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก
และประชาชนได้สืบ
สานประเพณีทางศาสนา

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๓ 
โครงการ

ได้น าหลักธรรมค าสอนไปเป็น
แนวทางปฏิบัติตนให้เป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี และได้สืบ
สานประเพณีที่ส าคัญทางศาสนา
 ท านุบ ารุงศาสนาให้คงอยูสื่บไป

กองการศึกษา

๖ โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพือ่ให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเกิดความรัก หวงแหน
ศิลปะ วฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ ๙๐ ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจที่ได้สืบสานและ
อนุรักษ์ศิลปะวฒันธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด : การจัดการศึกษาและสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู้ในท้องถ่ิน
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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๗ โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยูเ่รียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก
เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

เด็กและเยาวชนมีองค์ความรู้ใน
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

๘ โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลวฒันธรรมจารีตประเพณี
ท้องถิ่น

เพือ่ทราบถึงวถิีชีวติของคนใน
ชุมชน

ร้อยละ ๙๐ ของ
วฒันธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชนมีแหล่ง
ศึกษาวฒันธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

๙ โครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจติภาวนา เพือ่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได้เห็นคุณค่าของตนเองและมี
วนิัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพุทธศาสนา  ให้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก 
เยาวชน ประชาชนเข้า
ร่วมปฏิบัติธรรม

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพุทธศาสนาเป็นผู้มีคุณธรรม
 จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
น าธรรมะมาประยกุต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

กองการศึกษา

๑๐ โครงการมารยาทงามสืบสานวฒันธรรมไทยของ ศพด. เพือ่ให้นักเรียนได้รู้จกัและเข้าใจ
ในการปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้อยา่งถูกต้อง

ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนประพฤติปฏิบัติ
ตนตามมารยาทไทยได้
อยา่งถูกต้อง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ 
โครงการ

นักเรียนมีกิริยามารยาทดี
เหมาะสม มีความรู้ด้านมารยาท
และเอกลักษณ์ไทยที่ถูกต้อง

กองการศึกษา/

๑๑ โครงการก่อสร้างศูนยว์ฒันธรรมไทญ้อ เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สืบสานวฒันธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ให้คงอยูสื่บไป

ก่อสร้างศูนยว์ฒันธรรม
ไทญ้อจ านวน 1 แห่ง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ แห่ง มีสถานที่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้
และสืบสานวฒันธรรมประเพณี
ท้องถิ่น เพือ่ให้คนรุ่นหลังได้เข้า
ไปศึกษาและเป็นสถานที่ศึกษาดู
งานของหน่วยงานต่างๆ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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1 โครงการจดัเวทีมหกรรมสร้างสุขภาพของประชาชน
ต าบลท่าขอนยาง

เพือ่จดัเวทีให้ประชาชนน าเสนอ
แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพดี
วถิีชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการ
พึง่ตนเองด้านสุขภาพ

15ชุมชนจดัเวทีร่วม
น าเสนอผลงานและ
กิจกรรมของชุมชน

40,000 40,000 150,000 150,000 150,000 15 
หมู่บ้าน

ชุมชนมีกิจกรรมน าเสนอการ
ส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีมีสุข
ตามวถิีชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพือ่ให้สุนัขและแมวได้รับวคัชีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

15 ชุมชน 200,000 85,000 53,500 53,500 53,500 สุนัข
และแมว
1700

ในพืน้ที่ต าบลท่าขอนยางไม่มี
โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและใน
สัตว์

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการส่งเสริมชุมชนให้มีการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ เพือ่ให้ประชาชนมีกิจกรรมการ
ออกก าลังกายอยา่งน้อยสัปดาห์
ละ 3 วนั

150 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปชก.
ร้อยละ 

80

ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีการออก
ก าลังกายอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 3
 วนั

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแพทยแ์ผนไทยฟืน้ฟู
สุขภาพผู้ป่วยโรคเร้ือรังและผู้พิการ

เพือ่ให้แพทยแ์ผนไทยเป็นที่รู้จกั 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 15 
หมู่บ้าน

ประชาชนมีทางเลือกในการ
รักษาเพิม่ขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการด้าน
สุขภาพทุกถ้วนหน้า

1  โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 15 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับบริการด้าน
สุขภาพทุกคน

กอง
สาธารณสุขฯ

6 อุดหนุนศูนยส์าธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน เพือ่การจดับริการงาน
สาธารณสุขมูลฐานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อส
ม.)ๆ

1 โครงการ 250,000 250,000 150,000 150,000 150,000 15 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับบริการด้าน
สุขภาพทุกคน

กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการจดัต้ังสถานบริการสาธารณสุข เพือ่ให้การบริการด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชน

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 15 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับบริการด้าน
สุขภาพอยา่งทั่วถึงและได้
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุขฯ

8 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพือ่ด าเนินโครงการด้าน
สาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ

หมู่บา้นละไม่นอ้ยกว่า
3 โครงการ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 15 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับการดูแลส่ง
เสริมสุขภาพด้านสาธารณสุข
ตามแนวพระราชด าริ ไม่เกิดโรค
ระบาดที่ร้ายแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันการต้ังครรภ์ก่อน
วยัอันควร

เพือ่ให้ประชาชนรู้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์

เยาวชนอาย1ุ2-15ปี
จ านวน100คน

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 100 คน เยาวชนได้รับความรู้และมี
ทักษะป้องกันตัวเอง

กอง
สาธารณสุขฯ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด : การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในทอ้งถิ่น

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุมลูฐานและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม

4.1 แผนงานสาธารณสขุ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

10 โครงการเฝ้าระวงัการเล่นเกมส์ไม่เหมาะสม เฝ้าระวงัไม่ให้ชุมชนไปเล่นเกมส์
ไม่เหมาะสมกับเวลา

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

เด็ก  เยาวชน  ประชาชนไม่ให้
ติดเกมส์

ส านักปลัดฯ

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เพือ่ให้สุขภาพของมารดาและ
ทารกมีสุขภาพที่ดี

ร้อยละ 60 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1
โครงการ

มารดาและทารกได้รับการเอาใจ
ใส่ในบริการของรัฐ

กอง
สาธารณสุขฯ

12 โครงการเยีย่มบ้านหลังคลอด เพือ่ให้สุขภาพของมารดาหลัง
คลอดได้รับการดูแลทั้งร่างกาย
และจติใจ

ทุกคน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1
โครงการ

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลทั้ง
ด้านสุขภาพและจติใจ

กอง
สาธารณสุขฯ

13 โครงการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เพือ่ให้ทารกมีสุขภาพที่แข็งแรง
และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ของชาติ

ร้อยละ 60 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1
โครงการ

เด็กมีคุณภาพทั้งร่างกายและ
จติใจ

กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการทันตสาธารณสุขแม่และเด็ก เพือ่ให้แม่และเด็กมีสุขภาพปาก
และฟันที่ดี

ร้อยละ 60 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1
โครงการ

แม่และเด็กมีสุขภาพที่ดี กอง
สาธารณสุขฯ

15 โครงการพัฒนาศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชน เพือ่ให้ประชาชนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการสาธารณสุขอยา่ง
ทั่วถึง

ทุกคน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 15 หมู่ ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุขอยา่งทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

16 โครงการรณรงค์สร้างจติส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพือ่สร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 
โครงการ

ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

กอง
สาธารณสุขฯ

17 โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (อถล.) รุ่นที่ 2

เพือ่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1  รุ่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 รุ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมได้รับการคุ้มครอง

กอง
สาธารณสุขฯ

18 โครงการชุมชนน่าอยู่ เพือ่ให้มีการดูแลรักษาความ
สะอาดและสวยงามในชุมชน

15ชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ในหมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุขฯ

19 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการดูแลรักษาความสะอาดที่
สาธารณะ

กิจกรรมท าความสะอาดสถานที่
ราชการ สวนสาธารณะ

เขตพืน้ที่รับผิดชอบ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 15 หมู่ ประชาชนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ในหมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุขฯ

20 โครงการจดัซ้ือภาชนะรองรับมูลฝอย เพือ่รวบรวมขยะให้ถูก
สุขลักษณะและป้องการเชื้อโรค

150  ถัง/ปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 15 
หมู่บ้าน

มีถังขยะรองรับปริมาณขยะ
เพียงพอ

กอง
สาธารณสุขฯ

21 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ลดปริมาณขยะและน าขยะมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ทางชีวภาพ

1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 15 
หมู่บ้าน

ให้ประชาชนมีการบริหารการ
ก าจดัขยะได้ด้วยตัวเองอยา่งถูก
วธิี

กอง
สาธารณสุขฯ

22 โครงการควบคุมสถานประกอบการ อาคารหอพักให้มีการ
บ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐาน

เพือ่ลดปริมาณน้ าเสียในชุมชน โรงงาน/หอพัก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ลดปริมาณน้ าเสียก่อนปล่อยลง
สู่บ่อบ าบัดน้ าเสียรวม

กอง
สาธารณสุขฯ

23 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียและบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชน

เพือ่บ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน 1  โครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1 แห่ง เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าเสียในชุมชน กอง
สาธารณสุขฯ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

24 โครงการจดัหาสถานที่ทิ้งหรือก าจดัขยะ เพือ่ใช้เป็นสถานที่ก าจดัขยะ 1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แห่ง เพือ่แก้ไขปัญหาสถานที่ก าจดั
ขยะและลดภาระค่าใช้จา่ยของ
เทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

25 โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เพือ่ให้การก าจดัขยะให้เป็น
ระบบไม่เกิดปัญหากับประชาชน

15 ชุมชน - - 1,450,800 1,450,800 1,450,800 15ชุมชน ชุมชนสะอาดหน้าอยูไ่ม่เกิดขยะ
มูลฝอยเป็นพิษ

กอง
สาธารณสุขฯ

26 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน าเสีย (ระบบ DHS) เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้ที่
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

ก่อสร้างระบบบ าบัดน า
เสีย 

ระบบ DHS
จ านวน 3 จดุ

- - - 25,000,000 12,000,000 3 จดุ ไม่มีน้ าเสียใหลลงสู่ม่น้ าชีและ
แหล่งน้ าเพือ่การเกษตร

กอง
สาธารณสุขฯ

27 แก้ไขปัญหาน้ าเสียจากโรงงานน้ าแข็ง ม.15 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้ที่
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค-
บริโภคที่ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ

28 โครงการก าจดัขยะ มูลฝอยและน้ าเสียในชุมชน เพือ่ให้ประชาชนได้คัดแยกขยะ
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

15ชุมชน 500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ชุมชนสะอาดสวยงาม 
ประชาชนมีจติส านึกรัก
ส่ิงแวดล้อมและมีการคัดแยก
ขยะจากครัวเรือน

กอง
สาธารณสุขฯ

29 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองโภชนาการให้แก่ประชาชน เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการที่มีผลต่อ
สุขภาพ

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คัน ประชาชนมีความรู้เกียวกับ
โภชนาการและมีสุขขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

30 โครงการถนนเทศบาลสีเขียว เพือ่ให้ทุกชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่ 15ชุมชน 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 15ชุมชน ชุมชนมีความสวยงามและน่าอยู่
ขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

31 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการสถานประกอบอาหาร เพือ่ให้ผู้ประกอบการร้าน
อาหารมีความรู้และพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลอาหาร

จ านวน 150 ร้าน - - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ผู้บริโภคได้บริโภคอาหาร
ปลอดภัยและร้านจ าหน่าย
อาหารปรับปรุงได้ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

กอง
สาธารณสุขฯ

32 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวยแต่งผม เพือ่ให้ผู้ประกอบการร้านเสริม
สวยแต่งผมมีความรู้จดัระบบ
สุขาภิบาลร้านได้ถูกหลักวชิาการ

65 - - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ผู้บริโภคได้รับการบริการที่
ปลอดภัยจากการใช้วสัดุการ
ดูแลตกแต่งเสริมสวย

กอง
สาธารณสุขฯ

33 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพือ่จด้ให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวงั
การตรวจอาหารสารพิษตกค้าง
จากอาหารที่น ามาปรุงจ าหน่าย

50 - - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง อาสาสมัครคุ้มครองเฝ้าระวงั
การบริโภคออกตรวจเฝ้าระวงั
การจ าหน่ายสินค้าให้ได้ตาม
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุขฯ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

34 โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพือ่ส่งเสริมให้อาสาสมัคร
ท้องถิ่นมีความรู้และสร้าง
เครือข่ายจติอาสาดูแลรักษา
ความสะอาดในหมู่บ้านตนเอง

15 หมู่บ้าน  
4 โรงเรียน

50,000        50,000        50,000                50,000         50,000 1 คร้ัง เทศบาลมีเครือข่ายจติอาสาดูแล
รักษาความสะอาดในชุมชนและ
ในโรงเรียน

กอง
สาธารณสุขฯ

35 โครงการก่อสร้างถังขยะแบบตะแกรงกรงเหล็กขนาดใหญ่
ส าหรับรองรับขยะชุมชน หมู่ที่ 3

เพือ่แก้ไขปัญหาขยะในชุมชน กวา้ง  3 ม. ยาว 4 ม. - - - 200,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ส ารับทิ้งขยะ
ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม

กอง
สาธารณสุข/

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างบ่อขยะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพือ่แก้ไขปัญหาขยะในชุมชน จ านวน 1 แห่ง - - - 500,000 -  1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ส ารับทิ้งขยะ
ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม

กอง
สาธารณสุข/

กองช่าง

37 โครงการบ าบัดน้ าเสียโดยใช้กังหันลมชัยพัฒนา เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าเสีย
ประชาชนมีน้ าใช้ที่ปลอดภัยไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จ านวน 1 จดุ - - - 60,000 -  1 
เคร่ือง

ไม่มีน้ าเสียใหลลงสู่ม่น้ าชีและ
แหล่งน้ าเพือ่การเกษตร

กอง
สาธารณสุขฯ

- 86 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด : พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการ เพือ่ให้องค์กรภาคประชาชนมี 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและ ส านักปลัดฯ
มีส่วนร่วมของประชาชน ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม มีบทบาทในการเสนอแนะ

ทั้งการพัฒนาและทางการเมือง แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการวจิยั เพือ่ศึกษาวจิยัชุมชนอยา่งมีระบบ 1 ด้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจ ส านักปลัดฯ

ชุมชน และแก้ไขปัญหาได้อยา่งถูกต้อง สอบการบริหารงานของเทศบาล
3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจดัท า เพือ่ให้การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 1  คร้ัง 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมาย ในการวางแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

4 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพือ่จดัท า เพือ่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 1  คร้ัง - - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบฯ กฎหมายก าหนด
ท้องถิ่นของตนเอง

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน เพือ่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและ ส านักปลัดฯ
ต าบลท่าขอนยาง ท้องถิ่น 0 0 มีบทบาทในการวางแผนแก้ไขปัญหา

6 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯและปก เพือ่เทิดพระเกียรติพระเจา้อยูห่ัวฯ 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 คร้ัง ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมแสดงส านักปลัดฯ
ป้องสถาบันของชาติ และปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 0 0 ออกถึงความจงรักภักดี

7 โครงการส่งเสริมกระบวนการประชาธปิไตย เพือ่ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน และ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ผู้น าชุมชน และประชาชนมีความรู้และส านักปลัดฯ
ประชาชน 0 0 เข้าใจกระบวนการประชาธปิไตยและ

8 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาและดูงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท า 1  คร้ัง 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง มีศักยภาพในการบริหารจดัการเพิม่ ส านักปลัดฯ
งานของพนักงานและฝ่ายการเมือง มากขึ้น

9 โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในและนอกสนง. เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 มีความสวยงามและน่าอยูส่ าหรับ ส านักปลัดฯ
เทศบาล บริเวณที่ท าการให้น่าอยู่ โครงการ พนักงานและประชาชนผู้มารับบริการ

10 โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรกล เพือ่เป็นสถานที่เก็บและซ่อมบ ารุง 1  แหง่ 500,000 500,000 - - - 1 มีสถานที่ซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ กองช่าง
และจดัหาพัสดุ เคร่ืองจกัรกลของเทศบาล โครงการ อยา่งมีมาตรฐาน

11 โครงการต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาล เพือ่อ านวยความสะดวกด้าน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกส านักปลัดฯ
การให้บริการแก่ประชาชน โครงการ รวดเร็ว

12 โครงการส ารวจและรังวดัสอบเขตที่ เพือ่ดูแลรักษาและป้องกันการบุก 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ส านักปลัดฯ
สาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รุกที่ดินของรัฐ โครงการ

13 โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เป็นสถานที่ประชุมอบรม 1 โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 หน่วยงานราชการ/เอกชนและประชาชนกองช่าง
และจดักิจกรรมของหน่วยงาน 0 0 โครงการ สามารถจดักิกรรมต่างๆได้ ส านักปลัดฯ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด : การพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดีและพัฒนาองค์กร

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

14 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณส านักงาน เพือ่ใช้เป็นสถานที่ประชุมอบรม 1 แหง่ - - 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชนและประชาชนกองช่าง
เทศบาล และจดักิจกรรมของหน่วยงาน 0 0 สามารถจดักิกรรมต่างๆได้ ส านักปลัดฯ

15 โครงการก่อสร้างอาคารงานงานป้องฯ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการบริหาร 1  แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีศักยภาพในการบริหารจดัการเพิม่ ส านักปลัดฯ
 อาคาร อปพร. เทศบาล จดัการ มากขึ้น

16 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาคารพานิชย์ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการบริหาร 1  แหง่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แห่ง มีศักยภาพในการบริหารจดัการเพิม่ ส านักปลัดฯ
โดยประกวดราคาจากกรมธนารักษ์ จดัการ มากขึ้น

17 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพศูนยป์ระสานการ เป็นสถานที่กลางในการจดัซ้ือ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 โครงการ เป็นศูนยก์ลางจดัซ้ือจดัจา้งที่เป็นกลางส านักปลัดฯ
จดัซ้ือจดัจา้งระดับอ าเภอ จดัจา้งของ อปท.ระดับอ าเภอ 0 0 โปร่งใส เป็นธรรม

18 โครงการฝึกอบรมด้านวนิัยจราจร เพือ่ให้ประชาชนได้มีความรู้ 1 รุ่น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 รุ่น ประชาชนขับขี่ได้ถูกต้องตามกฎ ส านักปลัดฯ
และใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร 0 0 จราจรและลดอุบัติเหตุในชุมชนได้

19 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกด้านการให้ ตามแบบแปลน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 หลัง ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความ ส านักปลัดฯ

บริการแก่ประชาชน เทศบาล สะดวกรวดเร็วและมีห้องประชุม
เพียงพอ

20 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาล เพือ่ให้มีห้องประชุมที่มี
มาตรฐานและรองรับผู้เข้าร่วม
ประชุมได้มากขึ้น

ตามแบบแปลนเทศบาล - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีห้องประชุมที่ได้มาตรฐานและ
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม
ได้มากขึ้น

ส านักปลัด

21 โครงการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง มีศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
โดยการรวบรวมปัญหาต่างๆ
ของประชาชนไว ้ณ จดุเดียว ท า
ให้ง่ายต่อการสอบถามและ
ติดตามข้อมูลของประชาชนและ
หน่วยงาน

ส านักปลัด

22 โครงการจดัการเลือกต้ังผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
/ส.ส./ส.ว./สจ.

เพือ่ด าเนินการเลือกต้ังให้มี
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
/ส.ส./ส.ว./สจ.

จดัการเลือกต้ังให้มี
สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหารท้องถิ่น

- - 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง มีสมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการ
เลือกต้ังของประชาชน

ส านักปลัด

23 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการจดัเก็บ 1 โครงการ . - 500,000 100,000 100,000 1 เทศบาลสามารถจดัเก็บภาษีได้ตาม กองคลัง/
พร้อมท าแผนที่แม่บทและส ารวจข้อมูลภาคสนาม ภาษีของเทศบาลต าบลท่าขอน

ยางและเป็นไปตามระเบียบ 
กฏหมาย

โครงการ เป้าหมาย และมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

ส านักปลัด

24 โครงการฝึกอบรมเพือ่การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจา้หน้าที่ท้องถิ่น

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติ
งานให้แก่บุคลากรกองคลัง

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร กองคลัง

. - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในสายงานของตัวเองมากขึ้น

กองคลัง

วัตถุประสงค์ งบประมาณที่ โครงการ

- 88 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด : พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย เพือ่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน 1 คร้ัง 150,000 150,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง เพิม่ช่องทางในการรักษาความ ส านักปลัดฯ
พลเรือน (อปพร.) ร่วมในการการรักษาความ

ปลอดภัยของชุมชน
ปลอดภัย ชุมชนมีความปลอด
ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธแิละ เพือ่ทราบข่าวความเคล่ือนไหว 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจบุันส านักปลัดฯ
หน้าที่แก่ประชาชน เหตุการณ์ปัจจบุัน ส านักปลัดฯ

3 โครงการจดัต้ังจดุตรวจบริการประชาชนในช่วง เพือ่ให้บริการประชาชนและ 2 คร้ัง 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 2 คร้ัง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ ส านักปลัดฯ
เทศกาลส าคัญต่างๆ อ านวยความปลอดภัย ให้บริการสาธารณะ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย ์ อปพร. เพือ่สร้างขวญัและก าลังใจให้กับ 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ชุด เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการรักษาความสงบส านักปลัดฯ
ประจ าต าบล อปพร. เรียบร้อยของบ้านเมือง

5 โครงการจดัระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 1 โครงการ 300,000 300,000 20,000 20,000 20,000 1 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ ส านักปลัดฯ
ทางสาธารณะ ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะ
โครงการ ทางสาธารณะมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย
6 โครงการฝึกอบรมอาสาจราจรประจ าหมู่บ้าน เพือ่อ านวยความปลอดภัยให้กับ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง เพิม่ช่องทางในการรักษาความ ส านักปลัดฯ

ประชาชน ปลอดภัย ชุมชนมีความปลอด
ภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

7 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการป้องกัน 1 รุ่น 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 1 รุ่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ส านักปลัดฯ
สาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย ภัยมีปะสิทธภิาพมากขึ้น

8 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เพือ่สร้างความรักสามัคคีในสังคม 1 รุ่น 100,000 100,000 10,000 10,000 10,000 1 รุ่น เพือ่สร้างความรักสามัคคีในสังคม ส านักปลัดฯ

9 โครงการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เฝ้าระวงัไม่ให้ชุมชนไป 1 โครงการ 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 1 คร้ัง เด็ก  เยาวชน  ประชาชนไม่ยุง่เกี่ยว ส านักปลัดฯ
ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด กับยาเสพติด

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพือ่ให้ประชาชนรู้การป้องกัน 1 โครงการ 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชน  ประชาชนตระหนักส านักปลัดฯ
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และไม่ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด

11 โครงการฝึกอาชีพส าหรับผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด เพือ่ให้มีอาชีพเสริมไม่กลับไปพึง่ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการปัญหายาเสพติดลดน้อยลงในชุมชน ส านักปลัดฯ
ยาเสพติด

12 โครงการเฝ้าระวงัและค้นหาผู้ติดยาเสพติด เฝ้าระวงัไม่ให้ชุมชนไป 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง เด็ก  เยาวชน  ประชาชนไม่ยุง่เกี่ยว ส านักปลัดฯ
ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด กับยาเสพติด

13 โครงการจดัต้ังหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและระบบการ เพือ่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ชุด ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้ทันส านักปลัดฯ
แพทยฉ์ุกเฉินประจ าต าบล ท่วงที

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด : การพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดีและพัฒนาองค์กร
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

14 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขต เฝ้าระวงัและป้องกันความ 2 จดุ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 จดุ ส านักปลัดฯ
เทศบาลต าบลท่าขอนนยาง ไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

15 โครงการติดกล้องวงจรปิด CCTV รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เฝ้าระวงัและป้องกันความไม่
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น
ไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

จ านวน 10 จดุ - - - 1,000,000 -  10 จดุ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที

ส านักปลัด/
กองช่าง

16 โครงการติดกล้องวงจรปิด CCTV รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เฝ้าระวงัและป้องกันความไม่
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น
ไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

จ านวน 10 จดุ - - - 1,000,000 -  10 จดุ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที

ส านักปลัด/
กองช่าง

17 โครงการติดกล้องวงจรปิด CCTV รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เฝ้าระวงัและป้องกันความไม่
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น
ไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

จ านวน 10 จดุ - - - 1,000,000 -  10 จดุ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที

ส านักปลัด/
กองช่าง

18 โครงการติดกล้องวงจรปิด CCTV รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เฝ้าระวงัและป้องกันความไม่
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น
ไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

จ านวน 10 จดุ - - - 1,000,000 -  10 จดุ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที

ส านักปลัด/
กองช่าง

19 ติดต้ังกล้องวงจรปิด ( CCTV )  จดุเส่ียงภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13

เฝ้าระวงัและป้องกันความไม่
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น
ไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

จ านวน 10 จดุ - - - - 1,000,000  10 จดุ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที

ส านักปลัด/
กองช่าง

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

20,000 20,000 - - - ส านักปลัด

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

40,000 40,000 - - - ส านักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

10,000 10,000 - - - ส านักปลัด

4 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทาง
เทศบาลใหป้ระชาชนได้รับทราบ

20,000 20,000 - - - ส านักปลัด

5 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

10,000 10,000 - - - ส านักปลัด

6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

100,000 100,000 - - - ส านักปลัด

7 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

20,000 20,000 - - - ส านักปลัด

บัญชคีรุภัณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  อ าเภอกันทรวิชยั  จังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
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2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

8 บริหารการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

15,000 15,000 - - - กองการศึกษา

9 บริหารการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

10,000 10,000 - - - กองการศึกษา

10 แผนงานการเกษตร ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

10,000 10,000 - - - กอง
สาธารณสุข

11 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

10,000 10,000 - - - กองช่าง

12 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
6000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากวา่ 170 กิโลวตัน์ แบบอัดทา้ย
จ านวน  3  คัน

- 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 กอง
สาธารณสุขฯ

13 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 
จ านวน 1 เครื่อง(รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

22,000 - - - - กองคลัง
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2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

14 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือ จอภาพแบบ LCD  หรือ 
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์  ป ี2560)

3,000 - - - - กองคลัง

15 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
(รายละเอียดตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ป ี2561)

5,500 - - - - กองคลัง

16 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซ้ือ รถบรรทกุ (ดีเซล) 
จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,000 ซีซี 
แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
(รายละเอียดตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ป ี2561)

729,000 - - - - กองคลัง

17 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทกุน้ าอเนกประสงค์
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี
 หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากวา่ 170 กิโลวตัต์ จุน้ าได้
ไม่น้อยกวา่ 8,000 ลิตร

- - 3,20,000 - - ส านักปลัด

18 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซ้ือรถดับเพลิงพร้อม
กระเช้ากู้ภยั 
ชนิด 6 ล้อ ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากวา่ 240 แรงม้า
บรรจุน้ าได้ไม่น้อยกวา่ 6,000 ลิตร
บรรจุโฟมได้ไม่น้อยกวา่ 1,000 ลิตร

- - - 6,500,000 - ส านักปลัด
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2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

19 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เครื่องตัดหญา้แบบข้ออ่อน
เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ 1.4 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกวา่
 30 ซีซี พร้อมใบมีดจ านวน 4 เคร่ือง

- - - 21,800 21,800 กอง
สาธารณสุขฯ

20 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เครื่องตัดหญา้แบบเข็น เคร่ืองยนต์ไม่
น้อยกวา่ 3.5 แรงม้า  รัศมีตัดหญ้าไม่
น้อยกวา่  18 นิ้ว จ านวน  1 เคร่ือง

- - 13,000 - - กอง
สาธารณสุขฯ

21 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพ่นฝอยละออง
แบบใช้แรงลมสะพายหลังจ านวน 1 
เคร่ือง

- - - 85,000 - กอง
สาธารณสุขฯ

22 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซ้ือ รถตักหน้า-ขุดหลัง
ขับเคล่ือน 2 ล้อ เคร่ืองยนต์ไม่น้อย
กวา่ 75 แรงม้าบุ้งกี๋ตักมีขนาดไม่น้อย
กวา่ 0.90 ลบ.ม. ความเร็วในการ
เดินทางไม่น้อยกวา่ 30กม./ชม.

- - - 3,90,000 - ส านักปลัด

23 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซ้ือ รถบรรทกุ (ดีเซล) 
จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,000 ซีซี 
แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
(รายละเอียดตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ป ี2561)

- - 729,000 - - กองช่าง

24 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมไอน้ า จ านวน 4 ตัว - - 50,000 50,000 ส านักปลัด
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2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

25 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเต้นทผ้์าใบ
ขนาด 4x8 จ านวน 8 ตัว

- 120,000 - - - ส านักปลัด

26 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก
จ านวน 100 ตัว

- 25,000 - - - ส านักปลัด

27 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีบนุวม 
จ านวน 50 ตัว

- 25,000 - - - ส านักปลัด

28 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์
แบบพับครึ่ง ขนาด 180x75x74 
จ านวน 20 ตัว

- 50,000 - - ส านักปลัด

29 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บทียีู จ านวน
 ๖ เคร่ือง ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง

- - 64,800 64,800 64,800 กองการศึกษา

30 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดโต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับโรงอาหาร 
ศพด. ขนาดโต๊ะ ๖๐x๑๒๐x๕๐ ซม. 
ขนาดเก้าอี้ ๓๐x๑๒๐x๓๐ ซม. 
จ านวน ๑๐ ชุด

- - 39,000 39,000 39,000 กองการศึกษา

31 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชั้นไม ้ส าหรับวางกระเปา๋และที่
นอนเด็ก จ านวนช่อง ๑๐ ช่อง ขนาด 
๑๕๐x๔๐x๘๐  ซม.  จ านวน ๑๕ หลัง

- - 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา
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2,561 2,562 2,563 2,564 2,565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

32 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณอ่์านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) 
จ านวน 6 เคร่ือง รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ. 2562

- - 1,400 1,400 1,400 ส านักปลัด

33 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร
จ านวน 1 ตัว เพื่อใช้ส าหรับดูการ
ท างานของจอ LED ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ตลาคม 
2561

- - 32,000 - - ส านักปลัด

34 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถน่ังตัดหญา้พร้อมน่ังตัดหญา้
กวาดถนนเก็บฝุ่น ดูขยะในที่แคบ
เคร่ือง 23 แรงม้า

- - 1,982,175 - - ส านักปลัด

35 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถน่ังตัดหญา้พร้อมน่ังตัดหญา้
กวาดถนนเก็บฝุ่น ดูขยะในที่แคบ
(ชนิดติดแอร์) เคร่ือง 23 แรงม้า

- - 2,196,175 - - ส านักปลัด
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  ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
การติดตามและประเมนิผลการติดตามและประเมนิผล  

 การติดตามประเมินเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาซึ่งผลจากการติดตามประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะได้เป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการ
บริหารงานในอนาคตโดยใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ใช้แบบประเมินตนเองในการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จะท าการประเมินและรายงาน หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นการประมิน
ผลการต าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยพิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินโครงการ และการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริงของแต่ละโครงการ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อสิ้นสุดงวดงบประมาณ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
น าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิน่ ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

31 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตขังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
3.4 วิสัยทศัน ์
3.5 กลยุทธ์ 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
3.8 แผนงาน 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลการด าเนินโครงการโดยพิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินงานและการใช้

งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรมและศึกษาดูงานได้มีการประเมินความส าเร็จ
ของเป้าหมายเชิงคุณภาพ โดยหนยงานผู้รับผิดชอบโครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้า รับการอบรมและ
ศึกษาดูงานที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโกรงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
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1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
3. การประมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 

5.1 ความชัดเจนของซื่อโครงการ 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งบประมาณได้ถูกต้อง 
5. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
5.8 โครงการแก้ปัญหาความยกจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมีความความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ ต่าง ๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

๑. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ๑.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการตามแผน โครงการตามเทศบัญญัติ โครงการที่ได้ด าเนินการ 

พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

งบประมาณรายจ่าย 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ คิดเป็น จ านวน งบประมาณ คิดเป็น 

โครงการ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะ 
และชุมชน/แผนงานการพาณิชย ์

        

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจฐานราก 

        

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานการเกษตร/แผนงานงบกลาง 

        

3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม         

แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม 

        

แผนงานสาธารณสุข         
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร         

แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

        

รวม         
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 โครงการที่ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน ปีงบประมาณรายจ่าย ....... 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามเทศบญัญตัิ 

(บาท) 
งบประมาณเบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการพาณิชย์     
1.1 
1.2 

โครงการ....................................... 
โครงการ....................................... 

................ 
……………. 

................ 
……………. 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก     
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานการเกษตร/แผนงานงบกลาง     

2.1 โครงการ....................................... ................ ................ 
2.2 โครงการ....................................... ……………. ……………. 
  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชวีิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรูแ้ละศูนย์กลางวัฒนธรรม     
แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ     

3.1 โครงการ....................................... ................ ................ 

3.2 โครงการ....................................... ……………. ……………. 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม     
แผนงานสาธารณสุข     

4.1 โครงการ....................................... ................ ................ 

4.2 โครงการ....................................... ……………. ……………. 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ีและพัฒนาองค์กร     
แผนงานบริหารงานทัว่ไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน     

5.1 โครงการ....................................... ................ ................ 

5.2 โครงการ....................................... ……………. ……………. 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและพัฒนาองค์กร   

 รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม   
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   ๑.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้

มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าขอน

ยาง 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าขอน

ยางในแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  ๑.๑  ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  อันได้แก่  ภัย
แล้ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
ต าบลท่าขอนยาง  เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  ๑.๒  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่าง ๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  ๑.๓  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย 
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  ๑.๔  ปัญหายาเสพติดในต าบล  เนื่องจากในพ้ืนต าบลท่าขอนยางมีกลุ่มประชาชนแฝง
เข้ามาท ามาหากินในพื้นที่เป็นจ านวนมาก อีกทั้งมีมหาลัยในเขตพ้ืนที่ต าบลจึงเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด
ที่พยามจะแพร่กระจายยาเสพติดไปยังกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา  จากท่ีได้รับรายงานการจับกุมผู้ค้า ผู้เสพยา
เสพติดในพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัยบ่อยครั้ง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  จัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมให้ความรู้กับประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้รับรู้รับทราบ
ถึงโทษของยาเสพติด จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังยาเสพติดในพ้ืนที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองในการลงพ้ืนที่ค้นหา 
ตรวจสอบ จุดสุ่มเสี่ยง   

   
 
 
 

/ ๒.  ข้อสังเกต… 
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๒.  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   ๒.๑  ข้อสังเกต   

1. ประชาชนขาดความเอาใจใส่ในการพัฒนาแบบกระบวนการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการ
เข้าร่วมประชาคมในการจัดท าแผนของชุมชนที่ เข้าร่วมน้อยอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้การเสนอปัญหาความจ าเป็น
เร่งด่วนไม่ครอบคลุมทุกด้านทุกพ้ืนที่ 

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายในขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 

3. ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบ
ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอาจต้องรอการจัดสรรงบประมาณตามปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน 

4. ข้อจ ากัดทางด้านระเบียบกฎหมายที่ไม่อ้ืออ านวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ปัญหา
ต่างๆ ไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

5. โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ถูกเสนอโดยประชาชน บางโครงการต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก เกินทีเ่ทศบาลจะด าเนินการให้แล้วเสร็จได้เอง 

6. คณะท างานที่ลงพ้ืนที่จัดประชาคม ขาดความรู้ความเข้าใจในวิชาการช่าง ท าให้การ 
ถาม-ตอบปัญหา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ท าให้เสียโอกาสในการน าเสนอโครงการเพ่ือ
บรรจุแผน 

7. ขาดบุคลากรในต าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานโดยตรง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
บางส่วนยังขาดความรู้ความช านาญและทักษะการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ท าให้การด าเนิน
โครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
   ๒.๒  ข้อเสนอแนะ   

1. จ านวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกบรรจุไว้จ านวนมาก ซึ่งภายใต้
ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณของเทศบาล จึงไม่สามารถน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกโครงการ เห็น
ควรบรรจุโครงการพัฒนาโดยค านึงถึงศักยภาพและสถานะการคลังขององค์กร 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาความส าคัญในการเข้าร่วมกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเข้าร่วมประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล เพ่ือน าเสนอข้อเท็จจริงของปัญหาที่
เกิดข้ึนในชุมชนของตัวเองน าไปสู่การเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาแก้ไขต่อไป 

3. ส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันมีผลท าให้การน าเสนอแผนงาน/โครงการที่ได้จากการประชาคมท้องถิ่นหรือแผน
ชุมชน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเมื่ออยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พึงกระท า 

4. การเสนอโครงการของประชาชนที่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานเป็นจ านวน
มากเกิดศักยภาพขององค์กรและสถานะการคลังที่สามารถจัดท าได้ เช่น โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ก่อสร้างถนนที่มีระยะทางที่ยาวและกว้าง ควรจัดท าเป็นโครงการพัฒนาแบบต่อเนื่อง ให้แล้วเสร็จในระยะเวลา  2 
– 3 ปี เพ่ือการกระจายงบประมาณสู่โครงการด้านต่าง ๆ 

5. กรณีโครงการที่เกินศักยภาพและมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป เห็นควรบรรจุเป็นโครงการ
เกินศักยภาพเพ่ือประสานขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.และจังหวัดต่อไป 

5. กระบวนการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 
กอง/ส่วน ละ 1 คน เพ่ือรับทราบและตอบปัญหาของประชาชนด้านต่าง ๆได้ 
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6. ขาดบุคลากรในต าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานโดยตรง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
บางส่วนยังขาดความรู้ความช านาญและทักษะการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ท าให้การด าเนิน
โครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
   ๒.๓  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าเทศบาลต าบลท่าขอนยางได้
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จในระยะสั้น อย่างเช่นปัญหา
การจัดการขยะที่มีปริมาณมาก ท าให้สูญงบประมาณเพ่ือเช่าที่ทิ้งขยะ ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินของศาล ปัญหาการทวงคืนหรือไม่ยินยอมในที่ดินที่บรรพบุรุษเคยบริจาคเพ่ือท า
ถนนในการสัญจรของประชาชนส่วนรวม โดยไม่มีเอกสาร หลักฐานการบริจาค ท าให้การพัฒนาไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  ส่งผลให้ไฟรุกรามจนไม่
สามารถควบคุมได้ ปัญหาด้านเสียงรบกวนที่เกินกฎหมายก าหนดของสถานบริการในพ้ืนที่  เป็นต้น 
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ค ำสั่งเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 

ที่  170 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 

---------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าขอนยางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการ และเพ่ือประโยชน์แก่เทศบาลและประชาชน 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 เตรส ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  
2 พ.ศ. 2559 ข้อ 8 จึงยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลท่าขอนยางที่ 593/2559 ลงวันที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ประกอบด้วย 

1. นายกเทศมนตรีต าบลท่าขอนยาง     ประธานกรรมการ 
2. รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าขอนยาง (1)    กรรมการ 
3. รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าขอนยาง (2)     กรรมการ 
4. นายเสรี วลิาศ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าขอนยาง กรรมการ 
5. นายเดชา วิมูลอาจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าขอนยาง กรรมการ 
6. นายเส็งทอง  เหล่าพิเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าขอนยาง กรรมการ 
7. ผอ.โรงเรียนบ้านท่าขอนยางหรือผู้แทน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8. ผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวหรอืผู้แทน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
9. ท้องถิ่นอ าเภอกันทรวิชัยหรือผู้แทน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. เกษตรประจ าต าบลท่าขอนยาง  ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
11. ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขอนยาง ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
12. พัฒนากรผู้รับผิดชอบต าบลท่าขอนยาง  ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
13. ก านันต าบลท่าขอนยาง   ผู้แทนภาคประชาคม กรรมการ 
14. ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลท่าขอนยาง ผู้แทนภาคประชาคม กรรมการ 
15. ประธาน อสม. ต าบลท่าขอนยาง  ผู้แทนภาคประชาคม กรรมการ 
16. ปลัดเทศบาลต าบลท่าขอนยาง     กรรมการ/เลขานุการ 
17. รองปลัดเทศบาลต าบลท่าขอนยาง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ผู้ช่วยเลขานุการ       

    ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าขอนยาง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     (๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
  (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
  (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
  (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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  (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
  (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
  ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง 
สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
      (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การจัดท าร่างแผนพัฒนา 
  ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่
หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่” 
      (๓)  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
      (๔)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
      (๕)  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
      (๗)  ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็น
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  27 มีนาคม พ.ศ. 2561 

       
 
 

(นายสมชาติ   บุตราช) 
     นายกเทศมนตรีต าบลท่าขอนยาง 
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ค ำสั่งเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 

ที่  171 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 

-------------- 
  เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าขอนยางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ และสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 เตรส ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 ข้อ 7 และ 
9 จึงยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลท่าขอนยางที่ 124/2559 ลงวันที่  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ดังนี้ 

1. ปลัดเทศบาลต าบลท่าขอนยาง     ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ   
4. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร    กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ   
8. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     กรรมการ 
9. นางมาลี วิลาศ   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
10. นายสมยศ  ชุ่มอภัย   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
11. นายทองสุข ชาภูค า   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
12. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป     กรรมการ/เลขานุการ 
13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ  

  ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าขอนยาง มีหน้าที่จัดท าร่าง
แผนพัฒนาเทศบาลฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
ก าหนด และจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  27 มีนาคม พ.ศ. 2561 

       
 

(นายสมชาติ   บุตราช) 
     นายกเทศมนตรีต าบลท่าขอนยาง 
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