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ส่วนท่ี  1 

สภาพข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
 
 

 
 

 
 
1. ด้านกายภาพ  

1.1ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

1.1.1 ที่ตั้งต าบล 
 เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
ต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  
ระยะห่างจากอ าเภอชุมพลบุรี 9 กิโลเมตร 
1.1.2 ที่ตั้งของหมู่บ้าน  
หมู่ที่  1   บ้านดู่นาหนองไผ่ 
หมู่ที่  2   บ้านบ่อแก 
หมู่ที่  3  บ้านกระเบื้อง 
หมู่ที่  4  บ้านขวาวโค้ง 
หมู่ที่  5   บ้านทิพย์นวด 
หมู่ที่  6   บ้านกระสัง 
หมู่ที่  7   บ้านแคน 
หมู่ที่  8    บ้านยางบ่อภิรมย์ 

เขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ ่
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หมู่ที่  9   บ้านอาเงย 
หมู่ที่  10  บ้านโนนตาล้าน 
หมู่ที่  11  บ้านโนนตาปัง 
หมู่ที่  12  บ้านโนนอารัมย์ 
หมู่ที่  13  บ้านจันทร์หอม 
หมู่ที่  14  บ้านไทรงาม 
หมู่ที่  15  บ้านโนนตาด 
หมู่ที่  16  บ้านกระเบื้องใต้ 
หมู่ที่  17  บ้านโนนม่วย 
หมู่ที่  18  บ้านโนนมะเขือ 
หมู่ที่  19  บ้านโนนสวรรค์ 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  เป็นที่ราบลุ่ม  อยู่ในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้อง
ให้  โดยมีแหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่  แม่น้ ามูล  ได้ไหลผ่านทางด้านทิศใต้ของต าบล ซึ่งเป็นแนวเขตระหว่างต าบล
นาหนองไผ่กับต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  และทิศเหนือมีล าพลับพลา ไหลผ่าน  ซึ่งเป็นแนวเขต
ระหว่างต าบลนาหนองไผ่กับต าบลดงครั่งใหญ่ และต าบลทุ่งทอง  อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  9๕% ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดิน
เหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  70   แห่ง   แหล่งน้ าทุกแห่งเคยเป็นแหล่ง
น้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย   4 แห่ง สระน้ า  10  แห่ง 
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    หนองน้ า 30  แห่ง บ่อน้ าตื้น  5 แห่ง 
    ล าคลอง   4 แห่ง บ่อบาดาล  3 แห่ง 
    บึง  9 แห่ง อ่างเก็บน้ า 3  แห่ง 
    แม่น้ า  2  แห่ง ฝาย  -  แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ)  - แห่ง เหมือง   - แห่ง 
 

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  
  

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง 

เป็นเขตการปกครองของอ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหนองไผ่  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม ๑๑3  ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่  30  มกราคม พ.ศ. ๒๕39  
เป็นเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ในวันที่  ๒4  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕55  มีพ้ืนที่ 104  ตารางกิโลเมตร  หรือ  
65,000  ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ 69  กิโลเมตร (วัดจากต าบลนาหนองไผ่ – ต าบลในเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ )   
        อาณาเขตของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลดงครั่งใหญ่และต าบลทุ่งทอง  อ าเภอเกษตรวิสัย    
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทิศใต้    ติดต่อกับต าบลกระโพ  อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลไพลขลา และต าบลหนองเรือ อ าเภอชุมพลบุรี  

จังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลชุมพลบุรี  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 
เขตที่  1  ประกอบด้วยจ านวน 10 หมู่บ้าน   

หมู่ที่  3  บ้านกระเบื้อง 
หมู่ที่  4  บ้านขวาวโค้ง 
หมู่ที่  5   บ้านทพิย์นวด 
หมู่ที่  10  บ้านโนนตาลา้น 
หมู่ที่  12  บ้านโนนอารัมย์ 
หมู่ที่  13  บ้านจนัทร์หอม 
หมู่ที่  15  บ้านโนนตาด 
หมู่ที่  16  บ้านกระเบื้องใต ้
หมู่ที่  17  บ้านโนนมว่ย 
หมู่ที่  18  บ้านโนนมะเขือ 

เขตที่  2  ประกอบด้วยจ านวน 9  หมู่บ้าน   
หมู่ที่  1   บ้านดูน่าหนองไผ่ 
หมู่ที่  2   บ้านบ่อแก 
หมู่ที่  6   บ้านกระสงั 
หมู่ที่  7   บ้านแคน 
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หมู่ที่  8    บ้านยางบ่อภิรมย์ 
หมู่ที่  9   บ้านอาเงย 
หมู่ที่  11  บ้านโนนตาปัง 
หมู่ที่  14  บ้านไทรงาม 
หมู่ที่  19  บ้านโนนสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 

    ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลนาหนองไผ่  ทั้งเขตเทศบาลเป็น 2 
เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑    จ านวน 10  หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย   
หน่วยเลือกตั้งที่  1    หมู่ที่  3  บ้านกระเบื้อง 
หน่วยเลือกตั้งที่  2    หมู่ที่  4  บ้านขวาวโค้ง 
หน่วยเลือกตั้งที่  3    หมู่ที่  5   บ้านทิพย์นวด 
หน่วยเลือกตั้งที่  4    หมู่ที่  10  บ้านโนนตาล้าน 
หน่วยเลือกตั้งที่  5    หมู่ที่  12  บ้านโนนอารัมย์ 
หน่วยเลือกตั้งที่  6    หมู่ที่  13  บ้านจันทร์หอม 
หน่วยเลือกตั้งที่  7    หมู่ที่  15  บ้านโนนตาด 
หน่วยเลือกตั้งที่  8    หมู่ที่  16  บ้านกระเบื้องใต้ 
หน่วยเลือกตั้งที่  9    หมู่ที่  17  บ้านโนนม่วย 
หน่วยเลือกตั้งที่  10  หมู่ที่  18  บ้านโนนมะเขือ 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๒     จ านวน  8 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบไปด้วย ชุมชน 
หน่วยเลือกตั้งที่  1    หมู่ที่  1   บ้านดู่นาหนองไผ่ 
หน่วยเลือกตั้งที่  2    หมู่ที่  2   บ้านบ่อแก 
หน่วยเลือกตั้งที่  3    หมู่ที่  6   บ้านกระสัง 
หน่วยเลือกตั้งที่  4    หมู่ที่  7   บ้านแคน 
หน่วยเลือกตั้งที่  5    หมู่ที่  8    บ้านยางบ่อภิรมย์ 
หน่วยเลือกตั้งที่  6    หมู่ที่  9   บ้านอาเงย 
หน่วยเลือกตั้งที่  7    หมู่ที่  11  บ้านโนนตาปัง 
หน่วยเลือกตั้งที่  8    หมู่ที่  14  บ้านไทรงาม 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไข
ปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๑8  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕5)   
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   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  6,621     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 3,36๗     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑8 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕5) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  4,735  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
6,621 คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.51   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   2,38๗ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
3,36๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗0.89 

ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช.  และปัจจุยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 
 
 

 
3. ประชากร  

 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
(หลัง) 

ราษฎร 
รวม 
(คน) 

รายชื่อ ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง 

๑ บ้านดู่นาหนองไผ่      127 242 230 472 นายสุพล  บุญใส 
๒ บ้านบ่อแก   179 367 312 679 นางมาลินี  จันทร์เหลือง 
๓ บ้านกระเบื้อง 189 329 339 668 นางสมร  ภูมิสุข 
๔ บ้านขวาวโค้ง 178 343 338 681 นางส ารวย   ระย้าย้อย 
๕ บ้านทิพย์นวด 169 332 306 638 นายอุทัย   สุขแก้ว 
๖ บ้านกระสัง 164 372 334 706 นายเพ็ง  บุญโสม 
๗ บ้านแคน 88 196 197 393 นายบุญถึง  ด้วงทอง 
๘ บ้านยางบ่อภิรมย์ 173 340 359 699 นายประเสริฐ  สุรถาวร 
๙ บ้านผักบุ้ง-อาเงย 119 267 218 485 นายนัฐวุฒิ จงใจงาม 

๑๐ บ้านโนนตาล้าน 90 159 151 310 นางหทัยภัทร  ค านึงสุข 
๑๑ บ้านโนนตาปัง 97 211 190 401 นายแผน   สุขแก้ว 
๑๒ บ้านโนนอารัมย์ 97 196 196 392 นายสมทรัพย์ บุญเลิศ (ก านัน) 
๑๓ บ้านจันทร์หอม 88 156 178 334 นายอิทธิพล จิตรแจ้ง 
๑๔ บ้านไทรงาม 94 189 197 386 นายทองสุข  สาลักษณ์ 
๑๕ บ้านโนนตาด 92 181 190 371 นายศิริวัฒน์  วงศ์ค าจันทร์ 
๑๖ บ้านกระเบื้องใต้ 185 327 335 662 นายทวิช  ชูวา 
๑๗ บ้านโนนม่วย 94 167 169 336 นายสมพร   มาดี 
๑๘ บ้านโนนมะเขือ 53 111 107 218 นางนิกร  พานอุ่น 
๑๙ บ้านโนนสวรรค์ 51 117 91 208 นายบัว  สร้อยแสง 

รวม 2,327 4,602 4,437 9,039  
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่   อ าเภอชุมพลบุรี   จังหวัดสุรินทร์ 
 

 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จ านวนประชากร
เยาวชน 

885  คน 1,001  คน อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 2,814  คน 2,907  คน อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากร
ผู้สูงอายุ 

738   คน 694   คน อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 4,437  คน 4,602  คน ทั้งสิ้น 9,039  คน 
 
 
 
 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  รอ้ยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
  การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   

สังกัด สพฐ. 
เทศบาล 
ต าบลนาหนองไผ่ 
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๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาหนองไผ่    
    1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม 
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
     1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางบ่อภิรมย์ 
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
     1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเบื้อง 
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
     1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทิพย์นวด 
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล 
    ๒.๑  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน   
         ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน  
         ระดับมัธยมต้น 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน  
๒.2  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน   
          ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  แห่ง 
 
 
1  คน 
2  ห้อง 
42  คน 
 
8  คน 
6  คน 
134  คน 
 
7 คน 
3 คน 
98 คน 
 
 
2  คน 
2  คน 
30  คน 
 
6  คน 
6  คน 
112  คน 

4 แห่ง 
 
3  คน  
1  คน 
42  คน 
 
1  คน  
3  คน 
45  คน 
 
-  คน  
4  คน 
54  คน 
 
-  คน  
4  คน 
53  คน 
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         ระดับมัธยมต้น 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน  
๒.3  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน   
          ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน  
           ระดับมัธยมต้น 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน  
๒.4  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน   
          ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน  
 
 
 ๒.5  โรงเรียนบ้านกระสัง 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน   
          ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน 
๒.6  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   

 
7  คน 
3  คน 
67  คน 
 
 
2  คน 
2  คน 
44  คน 
 
11  คน 
7  คน 
117  คน 
 
6  คน 
3  คน 
49  คน 
 
 
2  คน 
2  คน 
38  คน 
 
6  คน 
6  คน 
86  คน 
 
 
 
2  คน 
2  คน 
22  คน 
 
5  คน 
5  คน 
79  คน 
 
 
2  คน 
2  คน 
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          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน   
          ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน 
 

27  คน 
 
6  คน 
6  คน 
92  คน 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา
คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลแล ะ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็
ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  
ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การ
ใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้
รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  2   แห่ง      
              เตียงคนไข้  จ านวน  -  เตียง 
      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข   จ านวน    1     แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน  จ านวน  -  แห่ง    
 
 
 
 
     (๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ  

2.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหนองไผ่  

ล าดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 
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๑ โรคอุจจาระร่วง 36 - 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ 8 - 
๓ โรคไข้เลือดออก 2 - 
๔ โรคปอดบวม 2 - 
๕ โรคตาแดง 6 - 
๖ โรคคางทูม - - 
๗ โรคสงสัยหูดับ - - 
๘ โรคหนองใน - - 
๙ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1 - 

๑๐ โรคมือเท้าปาก - - 
๑๑ โรคอีสุกอีใส - - 

2.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกระเบื้องเมืองใหม่  

ล าดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

๑ โรคอุจจาระร่วง 23 - 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ 1 - 
๓ โรคไข้เลือดออก 2 - 
๔ โรคปอดบวม - - 
๕ โรคตาแดง 32 - 
๖ โรคคางทูม - - 
๗ โรคสงสัยหูดับ - - 
๘ โรคหนองใน - - 
๙ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 10 - 

๑๐ โรคมือเท้าปาก 1 - 
๑๑ โรคอีสุกอีใส 3 - 
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๔.๓ อาชญากรรม 

  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่ง
เทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมี
การป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทาง
แยก  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี  4 ครัวเรือน ที่ไม่มีการ
ป้องกันอุบัติ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่
ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็น
ปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  
การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่
จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะ 
แก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอชุมพลบุรีได้แจ้ง
ให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบ
ผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบล
นาหนองไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่
ชุมชน ผลการส ารวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จ านวน  754  คน  ดื่มสุรา 
771  คน 

 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 

  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี ้
๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้ งนี้   เทศบาลก็ได้ตั้ งงบประมาณในส่วนนี้ ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  2,269   หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน   195  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 

๕.๓ การประปา 
การประปา  เป็นประปาหมู่บ้านเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจาก
เป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้
มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของหมู่บ้านยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณ
สูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิต
ประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหา  การพิจารณาโครงการ
ต่างๆ  เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสมด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดู่นา
หนองไผ่ และของบประมาณที่กรมทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ   เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา    2,269   หลังคาเรือน 
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของหมู่บ้าน    4  แห่ง 
(๓)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย    331-400   ลบ.ม.  ต่อวัน 
(๔)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก 

       แม่น้ ามูล  (   /    )  
สระน้ าหนองใหญ่   (    /   )  (แหล่งน้ าผิวดิน) 

       แหล่งน้ าใต้ดิน     (   -    )   
๕.๔ โทรศัพท์ 

(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน    -    หมายเลข 
(๒)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล    ร้อยละ  100  
(๓)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน     -   ชุมสาย 
(๔)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน     -     แห่ง 
(๕)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่เทศบาล 
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๕.๕ ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีไปรษณีย์  จ านวน -  แห่ง   

๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ 

เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ   
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   ๒081  สายท่าตูม – ชุมพลบุรี 
   ๑.๒)  สะพาน    จ านวน   -    สะพาน 
   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
    -  รถโดยสารประจ าทาง   สายจังหวัดกรุงเทพ – อุบลราชธานี 
          สายกรุงเทพ – รัตนบุรี  
          สายสุรินทร ์– สตึก 

๑.๔)  ถนน 
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท   จ านวน    2    สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -     สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ราดยาง จ านวน     2   สาย  ระยะทาง  6,300  กม. 

                หินคลุก จ านวน     -   สาย  ระยะทาง   กม. 
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จ านวน   -   สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ราดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง    -    กม. 

                ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
               ถนนในความรับผิดชอบของ  อบจ   จ านวน    1    สาย 

      สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -   สาย  ระยะทาง- กม. 
                  ราดยาง จ านวน    1   สาย  ระยะทาง 6,400   กม. 

                ลูกรัง  จ านวน     -   สาย  ระยะทาง  4,000  กม. 
ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาหนองไผ่    จ านวน    19  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน    19 สาย  ระยะทาง   34.87 กม. 
      แอสฟัลท์ติก จ านวน     1   สาย  ระยะทาง             กม.  
                  ราดยาง  จ านวน    -   สาย  ระยะทาง    -- กม. 

                ลูกรัง   จ านวน    19 สาย  ระยะทาง    15.44 กม. 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่

ส าคัญ  ไดแ้ก่  ข้าว  มันส าปะหลัง    ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑0 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ      16 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       4 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
 

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว สุกร  ๖๐ ตัว 
เป็ด   ๕๒๑  ตัว   ไก่    ๑๑๕   ตัว อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  

๖.๔ การบริการ 
ร้านอาหาร  ๔ แห่ง 
ร้านเกมส์  ๓     แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การ
จัดงานประเพณีต่างๆ  เทศกาลงานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิประจ าปี 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   20   แห่ง 

                
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 4     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  138 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  1 แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  2      แห่ง โรงเลื่อยไม้  1 แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  5  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ยอัดเม็ดบ้านบ่อแก 
   ๒. กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านไทรงาม 
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   3.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านไทรงาม 
   4.กลุ่มตุ๊กตาไหมพรหมบ้านกระสัง 
   5.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน(โรงสีข้าวบ้านโนนม่วย) 
 
 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่า
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน /ชุมชน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
(หลัง) 

ราษฎร 
รวม 
(คน) 

รายชื่อ ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง 

๑ บ้านดู่นาหนองไผ่      127 242 230 472 นายสุพล  บุญใส 
๒ บ้านบ่อแก   179 367 312 679 นางมาลินี  จันทร์เหลือง 
๓ บ้านกระเบื้อง 189 329 339 668 นางสมร  ภูมิสุข 
๔ บ้านขวาวโค้ง 178 343 338 681 นางส ารวย   ระย้าย้อย 
๕ บ้านทิพย์นวด 169 332 306 638 นายอุทัย   สุขแก้ว 
๖ บ้านกระสัง 164 372 334 706 นายเพ็ง  บุญโสม 
๗ บ้านแคน 88 196 197 393 นายบุญถึง  ด้วงทอง 
๘ บ้านยางบ่อภิรมย์ 173 340 359 699 นายประเสริฐ  สุรถาวร 
๙ บ้านผักบุ้ง-อาเงย 119 267 218 485 นายนัฐวุฒิ จงใจงาม 

๑๐ บ้านโนนตาล้าน 90 159 151 310 นางหทัยภัทร  ค านึงสุข 
๑๑ บ้านโนนตาปัง 97 211 190 401 นายแผน   สุขแก้ว 
๑๒ บ้านโนนอารัมย์ 97 196 196 392 นายสมทรัพย์ บุญเลิศ (ก านัน) 
๑๓ บ้านจันทร์หอม 88 156 178 334 นายอิทธิพล จิตรแจ้ง 
๑๔ บ้านไทรงาม 94 189 197 386 นายทองสุข  สาลักษณ์ 
๑๕ บ้านโนนตาด 92 181 190 371 นายศิริวัฒน์  วงศ์ค าจันทร์ 
๑๖ บ้านกระเบื้องใต้ 185 327 335 662 นายทวิช  ชูวา 
๑๗ บ้านโนนม่วย 94 167 169 336 นายสมพร   มาดี 
๑๘ บ้านโนนมะเขือ 53 111 107 218 นางนิกร  พานอุ่น 
๑๙ บ้านโนนสวรรค์ 51 117 91 208 นายบัว  สร้อยแสง 
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รวม 2,327 4,602 4,437 9,039  
ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์  11  ตุลาคม   2561 
 
 
 
 
 
 
7.2 : ข้อมูลด้านการเกษตร 

 
ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลนาหนองไผ่  ส่วนใหญ่ประกอบ   อาชีพเกษตรกรรม  การท านาปลูกข้าว  

เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างเป็นหลัก   สภาพทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับกลไกด้านการตลาด  ราคา ปริมาณและ คุณภาพ
ของผลผลิต   เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ มีพ้ืนที่ ทางการเกษตร  ทั้งหมด 38,770 ไร่    

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
(หลัง) 

ท านา 
ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

๑ บ้านดู่นาหนองไผ่     113 - 2,696 
๒ บ้านบ่อแก  171 - 1,925 
๓ บ้านกระเบื้อง 190 - 3,216 
๔ บ้านขวาวโค้ง 176 - 1,942 
๕ บ้านทิพย์นวด 169 - 2,768 
๖ บ้านกระสัง 161 - 2,386 
๗ บ้านแคน 86 - 2,093 
๘ บ้านยางบ่อภิรมย์ 170 - 3,643 
๙ บ้านผักบุ้ง-อาเงย 117 - 1,461 

๑๐ บ้านโนนตาล้าน 84 - 1,123 
๑๑ บ้านโนนตาปัง 93 - 1,100 
๑๒ บ้านโนนอารัมย์ 97 - 2,152 
๑๓ บ้านจันทร์หอม 88 - 2,205 
๑๔ บ้านไทรงาม 92 - 1,697 
๑๕ บ้านโนนตาด 90 - 1,684 
๑๖ บ้านกระเบื้องใต้ 179 - 3,155 
๑๗ บ้านโนนม่วย 92 - 1,050 
๑๘ บ้านโนนมะเขือ 53 - 1,100 
๑๙ บ้านโนนสวรรค์ 50 - 1,350 

ผลเฉลี่ยต่อไร  430  กิโลกรัม/ไร่ 
ที่มา : ข้อมูลเกษตรอ าเภอชุมพลบุรี 
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7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณ
น้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณีที่

ทราบโปรดระบ ุ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน  √  
แหล่งน้ าทางการเกษตร ล าดับ

ความส าคัญ 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

  เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1.แม่น้ า 3  √  √  
2.ห้วย/ล าธาร 4  √  √  
3.คลอง 1  √  √  
4. หนองน้ า/บึง 2  √  √  
5. น้ าตก ไม่มี  √  √  
6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ไม่มี      
3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1.แก้มลิง 4  √  √  
2.อ่างเก็บน้ า 2  √  √  
3.ฝาย 1  √  √  
4.สระ 3  √  √  
5.คลองชลประทาน 5  √  √  
6.อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ไม่มี      
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7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค 
           

แหล่งน้ า 

ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม ่
 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ

ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   √  √ 40 % 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ   √  √ 40 % 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

  √  √ 40 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)   √  √ 40 % 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ   √  √ 40 % 
4.6. อื่น ๆ ระบุ       

 
สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้  มีน้ ากิน  น้ าใช้  เพียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ  ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ      60 %    ของหมู่บ้าน 
 
 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชน เสนอ 
 

หมูที ่
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ประสบและมีผลกระทบต่อการท า
การเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 
หมู่ที่ 1 1.คลองส่งน้ าไม่ได้บ ารุงรักษา 

2. ฝนทิ้งช่วง 
3.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

1.ขุดลอกคลองทุกเส้นเพื่อได้น้ า
การการเกษตรเพียงพอ 

1.โครงการขุดลอกคลองเพ่ือท า
การเกษตร 
2.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าไว้

√ 
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ใช้และท าการเกษตร 
หมู่ที่ 2 1. น้ าไม่เพียงพอ ท าฝายชะลอน้ า 

ขุดลอกแหล่งน้ า 
- หนองบ่อแก 
- หนองบ่อแกใต้ 
- หนองบ่อกระต่าย 
- หนองกางฮุง 
- วังเตย 
- กุดแข้ 
- กุดแคน 
- กุดอะลุง 
- กุดหล่ม 
 

กรมชลประทาน/ท้องถิ่น/เทศบาล/
ปกครอง/เกษตร 

หมู่ที่ 3 1.คลองส่งน้ าไม่ทั่วถึง  ไม่มีน้ า  
เพียงพอในการท าการเกษตร 

1.ต้องการให้มีการขยายคลองลอด
ออกไปอีกตั้งงบประมาณเพ่ือช่วย
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ า 

โครงการขยายคลองลอดน้ าเพ่ือส่ง
น้ า 

หมู่ที่ 4  1.น้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร 1. ต้องการแหล่งน้ าไว้ใช้ในการท า
การเกษตร 

1.โครงการขุดลอกล าห้วยหรือล า
ตระกุด 

หมู่ที่ 5 1.ฝนทิ้งช่วง 
2.คลองส่งน้ าไม่ทั่วถึง  ไม่ได้รับการ
ปรับปรุง 

1.การขุดลอกคลองส่งน้ าทุก
เส้นทางเพ่ือท าการเกษตรทุก
เส้นทางเพ่ือท าการเกษตรให้ทั่วถึง
2. ส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

1.โครงการขยายคลองลอดน้ าเพ่ือส่ง
น้ า 
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 
กรมชลประทาน 

หมู่ที่ 6 1.ขาดแคลนน้ าท าการเกษตรผลผลิต
ตกต่ า 
2.ขายไม่ได้ราคาเท่ากับลงทุนโรงสีกด
ราคา 

1.ต้องการคลองส่งน้ าจากแม่น้ ามูล 
2.การท าเกษตรหากมีน้ าทั่วถึงคง
ไม่มีปัญหาในการท าเกษตร 

1.โครงการน้ าประปาหมู่บ้าน 
2.ร่องระบายน้ าในหมู่บ้านขุดลอก
สระน้ าสาธารณะ  

หมู่ที่ 7 1.ขาดแหล่งน้ าใหญ่  การสนับสนุน
งบประมาณ 

1.อยากให้หน่วยงานรับผิดชอบ
การส่งเสริมแหล่งน้ ารีบด าเนินงาน
ให้เร็วจึงจะมีรายได้ให้กับชุมชน 

1.โครงการสนับสนุนการขุดลอกห้วย 
หนอง คลอง บึง  ในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8 1.ขาดแหล่งน้ าใหญ่  การสนับสนุน
งบประมาณ 

1.อยากให้หน่วยงานรับผิดชอบ
การส่งเสริมแหล่งน้ ารีบด าเนินงาน
ให้เร็วจึงจะมีรายได้ให้กับชุมชน 

1.โครงการสนับสนุนการขุดลอกห้วย 
หนอง คลอง บึง  ในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 9 1.ขาดแหล่งน้ าใหญ่  การสนับสนุน
งบประมาณ 

1.อยากให้หน่วยงานรับผิดชอบ
การส่งเสริมแหล่งน้ ารีบด าเนินงาน
ให้เร็วจึงจะมีรายได้ให้กับชุมชน 

1.โครงการสนับสนุนการขุดลอกห้วย 
หนอง คลอง บึง  ในหมู่บ้าน 

หมู่ทื่ 10 1.น้ าท าการเกษตรไม่เพียงพอ 
2.ผลผลิตตกต่ า 
3.ราคาข้าวถูก 

1.ต้องการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือท า
การเกษตรให้ลึกกักเก็บน้ าสูบขึ้นไป
ท าการเกษตรได้มากข้ึน 

1.โครงการขุดลอกแหล่งน้ า  ทุก
เส้นทาง 
2.โครงกาปรับปรุงขยายระบบไฟฟ้า 
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2.ผลผลิตตกต่ าเพราะส่วนมาอาศัย
น้ าฝนแก้ไขด้วยแหล่งน้ าและสถานี
สูบน้ าขาดระบบไฟ (หม้อแปลง) 

(ซื้อหม้อแปลงเพ่ิม) 

หมู่ที่ 11 1.ปริมาณน้ าท าการเกษตรไม่เพียงพอ   
2.ไม่มีระบบชลประทาน 
3. ราคาสินค้าตกต่ า 

1.ลดราคาปัจจัยการผลิต 
2.ก่อสร้างระบบชลประทาน 
3.รัฐเข้าไปอุดหนุนราคาสินค้า
เกษตร 

1.โครงการขุดลอกคลองสาธารณะที่
ตื้นเขิน 
2.โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตร 

หมู่ที่ 12 1.ไม่มีน้ าเพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูก 
2.ต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มกับการลงทุน 
3.ราคาสินค้าการเกษตรต่ า 

1.ต้องการน้ าให้เพียงพอในฤดูกาล
ผลิต 
2.ค่าพันธุ์ข้าวแพงและเคมีภัณฑ์มี
ราคาสูง  ค่ารถไถ-รถเก่ียว มีอัตรา
สูงให้ช่วยเหลือในการขายผลผลิต
ให้ได้ราคาคุ้มต่อการลงทุน 

1.โครงการขุดลอกคลอง  เพ่ือท า
การเกษตร 
2.โครงการตามรอยพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

หมู่ที่ 13 ฝนทิ้งช่วง 1.ต้องการคลองส่งน้ า ขุดบ่อใน
พ้ืนที่ท าการเกษตรและน้ าจาก
ชลประทานตลอดฤดูกาล 

1.โครงการขุดลอกคลอง  เพ่ือท า
การเกษตร 
 

หมู่ที่ 14 1.ฝนทิ้งช่วง 
2.ปัญหาช่วงน้ าลาก  น้ าไหลทิ้ง 
3.ปัญหาโรคระบาดในนาข้าว 

1.สร้างแก้มลิงทุ่งดอกรักให้เต็ม
พ้ืนที่ 
2.ท าประตูเก็บกักน้ าในล าคลอง 
3.อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 

1.โครงการสร้างฝายกักเก็บน้ า 
2.โครงการตามรอยพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

หมู่ที่ 15 แหล่งน้ า 1.การขุดลอกคลองส่งน้ าทุก
เส้นทางเพ่ือท าการเกษตรทุก
เส้นทางเพ่ือท าการเกษตรให้ทั่วถึง 

1.โครงการขุดลอกคลอง 
2.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า 

หมู่ที่ 16 ขาดน้ าในการท าการเกษตร ท าให้
ได้ผลผลิตน้อยลง 

1.คลองส่งน้ าให้ทั่วถึงทั้งต าบล 
2.ขุดลอกหนองน้ าที่จ าเป็นของ
หมู่บ้าน 

1.โครงการขุดลอกหนองอาเสียม 
เพ่ือจะได้มีที่เก็บน้ าส ารองในการใช้
ท าการเกษตรของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ 17 แหล่งน้ า 1.การขุดลอกคลองส่งน้ าทุก
เส้นทางเพ่ือท าการเกษตรทุก
เส้นทางเพ่ือท าการเกษตรให้ทั่วถึง 

1.โครงการขุดลอกคลอง 
2.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า 

หมู่ที่ 18 แหล่งน้ า 1.การขุดลอกคลองส่งน้ าทุก
เส้นทางเพ่ือท าการเกษตรทุก
เส้นทางเพ่ือท าการเกษตรให้ทั่วถึง 

1.โครงการขุดลอกคลอง 
2.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า 

หมู่ที่ 19 น้ าท าการเกษตรไม่เพียงพอ 1.ขุดบ่อบาดาลตามแปลงนาของ
ชาวบ้าน 
2.การขุดลอกคลองส่งน้ าทุก
เส้นทาง 
3.ต้องการเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวปลูก

1.โครงการขุดลอกคลอง  บ่อบาดาล 
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หลังฤดูท านา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   99  

     วัด      4    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ 2    แห่ง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษาประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการ
ท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และ
วิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง 
ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
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๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ ามูล ซึ่งจะต้องน ามา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และ
บางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็
เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  
และน้ าฝนน้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 
 
๑๐. อ่ืนๆ  
 
 ๑๐.1  การแก้ไขปัญหา 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  
ต ารวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ
และได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก
ดินและน้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและ
อนามัยของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ    
      
    ************************************ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  

 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )ของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานในระยะที่ ๒  ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่  ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตาม
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจาก
หลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้
ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) 
นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติ



27 
 

การระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติ
ท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้อง
บริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคม
ในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลก็มีใน
วงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใ น
ระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้
วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้
เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อ
การร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้ว
เป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่
ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ า
ทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกัน
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่
เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซน
ที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวง
ต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
ได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลก
เพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มี
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการ
ผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี ้จะ
ทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรบัอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผล
ท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง 
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โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของ
ประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและ
ประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจ
รูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทย
จะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอ้น ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสูส่ังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนิน
ธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความ
เจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้
ขยับสูงข้ึนมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อ
หัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่
ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศใน
ระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการ
ด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในป ี๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ 
ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้น
ตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของ
ทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มี
ความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการ
คลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และฐานะเงิน
ส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมาก
ขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุม่ตา่งๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารดัเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วย
สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้ง
ระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมี
สัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวน
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ตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคา่ยังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไมถู่กนามาใช้
ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสงัคมได้อย่างคุ้มคา่ การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า 
ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญัขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหา
ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อ
ต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ  ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่สาคัญเง่ือนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น  เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ 
เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ  เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจ
และการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และ
ปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็ง
และเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่
ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่
เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ
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ยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพื่อให้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุก
ด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การ
มองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบาย
ของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาใน
ระยะยาว และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะตอ้งมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ  ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนา
ภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมี
สุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้
นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการ
เฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง 
เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อัน
ได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
สุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโต
ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตรช์าติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่
ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง
ของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี ้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรว่มมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการ
ปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิต
และการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมีศักยภาพ
สูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูง
ขึน้ 
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- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสทิธิภาพและมีสว่นร่วม มีการจัดการสิง่แวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟแูละป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
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(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมบ่ทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะ
ด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ 
ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  
ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่กา ร
ปฏิบัติ เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่
สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบ
กฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์
เอาไว้แล้ว  

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่   
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมา
เป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕๔๓ – 
๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  
๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) 
ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวม
ขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง 
๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
เพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
แรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ 
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๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์
ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเร่ิมมีสัญญาณที่
จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 
๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้
จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใน
ระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะ
ที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business 
๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่  ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อย
ละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อย
ละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพฒันาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 
๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
ด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
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๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลัง
แรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ 
๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) 
แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของ
ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

 (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน
เพิ่มข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ 
คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 
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๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่
กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล 
ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ  ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-
๒๕๔๖ 

 
 
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว
อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

 (๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 
๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่
ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้
มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเร่ิมให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว 
ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับ
การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กร
การเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
 (๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึง
ถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
ในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การ
บริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความหลากหลายทางชีวภาพ
ก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้
พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็น
การลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ 
ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ
สัตว์น้ าที่เพิ่มมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้อง
น าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการ
ใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการ
น าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ 
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
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แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่ง
น้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้า
บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง 
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรร
น้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ 
หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการ
ก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน 
แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและ
ทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลัก
คือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้า
ดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
เสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึน้
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย  ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี  ๒๕๓๓  ปริมาณ  ๒๒๙.๐๘  ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่าน
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มา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ใน
ระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก ่ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ 
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริต
เพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบาง
กลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  
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ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไป
ถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนด
ส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ 
ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และ
ถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน 
บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และ
ลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขต
พื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการ
ขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชนท์ับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการ
ต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ 
จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดขีึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ 
๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศ
ฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชัน
น้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
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ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร ์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพ
การผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทย
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ 
ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น  เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้
ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐาน
การครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอ
ในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค
และในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาด
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนา
สินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้ง
เมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ.ต่อคน
ต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 
๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ 
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อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มข้ึนของประชากรและแรงงานในพื้นที่
อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมี
ต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้น
จะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐ
ต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง 
และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เร่ืองที่เก่ียวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อรายงาน
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวม
ทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ 
มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา
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ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เคร่ืองมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้ง
การผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง
และด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิด
เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่ง
ทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอก
ย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสีย
แนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่ งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕  ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้อง
เน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียม
กันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งละโล     จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
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(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดว้ยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ข้ันพื้นฐานเพื่อสามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการ
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ผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็น
มาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนนุให้มีการขยายตลาดทีม่ีแบรนด์สนิค้าและชอ่งทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม 
ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมาย
เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อ
เป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง



51 
 

พาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

 
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ

การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเร้ือรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี

คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชวีิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้
เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลาง
ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้า
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบตัิอย่างเปน็รูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
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สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลติทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีทีด่ินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษี
ที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า  
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการ 
ลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จาก
การอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกัน
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การถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า 
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การ
ท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้
ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการ
ท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้
มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง 
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ  
และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
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๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการ
ที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 
๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบ
ไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
กลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลนาหนองไผ่นั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/
๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
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(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 
 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
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  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และ
เลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค 
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

 การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปขีองเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย์  สรุินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท า
ข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนทีส่ าคัญของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสนิค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว
อารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน 
เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน”เป้าประสงค์รวม 
 ๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๓. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & 
Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพื่อผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม   

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอตุสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพิ่มขีดความสามารถให ้SME และ OTOP สูส่ากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยมาเพิ่มมลูค่า 

๓.  การท่องเที่ยวและ บริการ      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
๓.๒  เพิ่มขดีความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจสิติกส์และโครงสรา้งพื้นฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานท่ีเหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเช่ือมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซยีน 

๖.  การเช่ือมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการลงทุน
เพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
๖.๔  เสรมิสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีช้ีวัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 
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๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายดา้น R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อรเิริม่กระบีต่ามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพ้ืนท่ีและ เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาต ิ 
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพือ่การค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจยัสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา     ๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ 

ICT ในระบบการศึกษา เชน่ แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นตน้)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคุณภาพ ชีวติ
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวสัดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได ้ 
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินคา้เกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างดา้ว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยตุิธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการ
ด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพื่อความยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลงังาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนนิงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพื่อ
สิ่งแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีสิง่แวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การบรหิาร
จัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกปา่  
๒๑.๒  การลงทนุด้านการบริหารจัดการน้ า  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ 
แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏริูป
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของ
ภาครัฐ     ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  
โดยมีประชาชนเปน็ศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒๔.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปจัจุบัน 
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสูป่ระชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสนิทรัพย์ราชการที่
ไม่ได้ใชง้านให้เกิดประโยชน์สูงสดุ     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสนิทรัพยร์าชการที่ไมไ่ด้ใชง้านให้เกิดประโยชนส์ูงสดุ  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสริมสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรกัษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้น  
๓  จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความมัน่คงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
 

 แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ เทศบาล

ได้จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์  เศรษฐกิจ  
การค้า  การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  
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วิสัยทัศน์  จังหวัดสุรินทร์  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 
แนวทางพัฒนา 
 ๑.  ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 ๒.  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
 ๓.  สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบริการ 
แนวทางพัฒนา 
 ๑.  ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน  การลงทุนสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 
 ๒.  เพ่ิมศักยภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.  พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้า  การลงทุน  การบริการและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
แนวทางพัฒนา 

 ๑.  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
 ๒.  ส่งเสริมการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทางเลือก 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางพัฒนา 

 ๑.  เสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเองของประชาชน 
 ๒.  ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง 
 3.  ส่งเสริมอาชีพ  ทักษะชีวิต และสุขภาวะแก่ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  เสริมสร้างความมั่นคง 
แนวทางพัฒนา 

 ๑.  พัฒนาคน  องค์กร  หมู่บ้าน  เพ่ือความม่ันคง  และความสงบเรียบร้อย 
 ๒.  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการ การเกษตร เศรษฐกิจ ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสรุินทร์  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

“เมืองเกษตรอินทรีย์  ท่องเทีย่ววิถีชุมชน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี” 
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กรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 4  ปี  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสรุินทร์  พ.ศ. 2561-2564 
วิสัยทัศน์ 

“ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในการพัฒนาคณุภาพชีวิต  การท่องเที่ยว  และสิ่งแวดล้อม   
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวติประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพดา้นการเกษตรและผลิตภัณฑช์ุมชน 
3. ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยววิถีสุรินทร ์
4. ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์รวม 
 “ประชาชนมีคุณภาพชีวติดี  มคีวามมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์ยกระดบัความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิติของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
-  เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 2.  ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
-  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 

 3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
-  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

 4.  ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
-  เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 

 5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
-  เพื่อประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ 

กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 

1.1. ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
1.2. การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของ

ตลาด 
1.3. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

 
2. ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 

2.1. ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน  การลงทุนสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 
2.2. เพิ่มศักยภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3. พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการแข่งขันทางการค้า  การลงทุน  การบริการและการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3.1. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
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3.2. การส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทางเลือก 
 

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.1. เสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเองของประชาชน 
4.2. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง 
4.3. ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต  และสุขภาวะแก่ประชาชน 
4.4. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. ยุทธศาสตร์การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องมีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
5.2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
5.3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ 
5.4. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายความ
คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซ่ึงจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบ
ด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  
ดังน้ี 

          

  

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล  8  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ด้านแหล่งน้ า  
1) การพัฒนา ขุดลอกหนองน้ า  ขุดลอกคลองน้ า ก่อสร้างและซ่อมแซมชลประทานและฝายเก็บ น้ า 

2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1) การพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน ทางเท้า  ร่องระบายน้ า 
 2) การพัฒนา  ติดตั้ง  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า   
 3) การพัฒนา ก่อสร้าง  ขยายระบบประปาหมู่บ้าน 

3. ด้านคนและสังคม 

1) ส่งเสริมการรณรงค์ ลดละ เลิก อบายมุข การป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ภายใน ชุมชน 
2) ส่งเสริม ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
3) ส่งเสริม สนบัสนุน งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  คนพิการ  คนยากจน เด็ก ผูสู้งอายุ และผู้
ติดเชื้อ เอดส ์
4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 “ต าบลนาหนองไผ่มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง   พร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน   ประชาชน 
 มีคุณภาพชีวิตที่ดี   ประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมคงอยู่   เคยีงคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล” 
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 4. ด้านเศรษฐกิจ 

     1) พัฒนา ส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
 5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     1) พัฒนาการก่อสร้าง  สถานศึกษาและการจัดการศึกษา 
    2) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรม  และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 6. ด้านอนามัยและสาธารณสขุ 
      1) พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  การควบคุมและระวังโรคตดิต่อ 

 7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      1) พัฒนาการดูแลรักษา  บ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 8. ด้านการบริหารและการปกครอง 
     1) พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจดัการ 
     2) พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
     3) แนวทางการเพิ่มรายได ้

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
 

1) มีแหล่งน้ าท่ีเพียงพอในการท าการเกษตรและการใช้สอย 
2) มีโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง 
3) มีการพัฒนาชุมชนและสังคม  มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย 
4)ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5) ประชาชนต าบลนาหนองไผ่   ได้รับการบรกิารด้านการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
6) ประชาชนมสีุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  
7)ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากขึ้น 
8) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9) ประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 ๒.4  ตัวช้ีวัด 

 

   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพิ่มมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสรา้งพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  

   ๓)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ร้อยละ  ๑๐  
4) ประชาชนได้รับการบริการดา้นสาธารณภัยและป้องกันรักษาความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ินเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข 
   5)  ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวติและ
พึ่งตนเองได้มากข้ึน 
   6)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดยีังคงอยู่ 
   5)  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีร้อยละ 90   
   ๗)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมสี่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  

  9 ) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  
90 

๒.5  ค่าเป้าหมาย 

 

๑) มีแหล่งน้ าท่ีพอเพียงกับการอุปโภคบรโิภคการท าการเกษตร 
2) เส้นทางคมนาคมที่มมีาตรฐาน 
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๓) ก่อสร้างทางระบายน้ าเพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง 
๔) ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
5) ระบบประปาหมู่บ้านมีคณุภาพ สะอาดและปลอดภัย 
6) มีสถานท่ี ประชาชน ออกก าลังกายห่างไกลยาเสพติด 
7) ประชาชนได้รับการสงเคราะหแ์ละพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ที่ไดร้ับความเดือดร้อน 
8) ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท  
9) ส่งเสรมิสนับสนุนงานด้านสาธารณภยัและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
๑0) กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้มีความเข้มแขง็ 
11) ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1๓) ประชาชน สืบทอด ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญาท้องถิ่นและปราชญ์

ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
๑4) ประชาชนมีสุขภาวะที่ดเีข้าถงึบริการสาธารณสุขท่ีมสีุขภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
15)  มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

16)  ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น 
๒.๖  กลยุทธ์ 

 

๑. การพัฒนา  ขุดลอกหนองน้ า  ขุดลอกคลองน้ า  ก่อสร้างและซ่อมแซมชลประทานและฝายเก็บน้ า 
2. การพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน ทางเท้า  ร่องระบายน้ า 
3. การพัฒนา  ติดตั้ง  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า  
4. การพัฒนา ก่อสร้าง  ขยายระบบประปาหมู่บ้าน 
5. ส่งเสริมการรณรงค์ ลดละ เลิก อบายมุข การป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ภายในชุมชน 
6. ส่งเสริม ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
7. ส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  คนพิการ  คนยากจน เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ติดเช้ือ 

เอดส์ 
8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. พัฒนา ส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
10. พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
11. พัฒนาการก่อสร้าง  สถานศึกษาและการจัดการศึกษา 
12. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรม  และภมูปิัญญาท้องถิ่น 
13. พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  การควบคุมและระวังโรคติดต่อ 
14. พัฒนาการดูแลรักษา  บ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณะประโยชน์ในต าบล 
15. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการ 
16. พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  

 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1.จัดให้มีแหล่งน้ าท่ีเพยีงพอกับการท าการเกษตร และการใช้สอยในชีวิตประจ าวัน 
2.จัดใหม้ีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี 
3.การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชน  จัดสวสัดิการสังคม และจัดระเบียบ ชุมชนและสังคม
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
4.การพัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและมั่นคง 
5.การส่งเสริมระดับคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการพัฒนาด้าน การศึกษาทั้งในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
6.  การส่งเสรมิสุขภาพและการดแูลสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างท่ัวถึง  
7.การส่งเสริม  อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม  จารตีประเพณี  และภมูิปญัญาท้องถิ่น 
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8.การส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.การพัฒนาการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาธิบาล 

 ๒.๘ แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ๓) แผนงานการศึกษา 

  ๔) แผนงานสาธารณสุข 

  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

6)แผนงานเคหะและชุมชน 

  7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

9) แผนงานการเกษตร 

  10) แผนงานงบกลาง 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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      ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒081    

และสายท่าตูม – ชุมพลบุรี  
      มีรถโดยสารประจ าทางสายจังหวัดสุรินทร์ – อ าเภอสตึก – จังหวัดบุรีรัมย์   สายจังหวัด

กรุงเทพ- รัตนบุรี- อุบลราชธานี  ผ่านเขตเทศบาล 
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

        มีแม่น้ ามูลและแม่น้ าล าพลับพลาไหลผ่านพ้ืนท่ี   มีแหล่งน้ าท่ีเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น 
ห้วย กุด  หนอง  คลอง และบึง  มีแหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นเอง เช่น ประปาประจ าหมู่บ้าน  แก้มลิง ท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีน้ าใน
อุปโภค บริโภคตลอดปีและสามารถรองรับการผลิตภาคการเกษตรได้   

มีพื้นท่ีในการท าการเกษตรเป็นจ านวนมากและเป็นพื้นที่ท่ีมีการผลิตข้าวหอมมะลิแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสุรินทร ์

  มีพื้นที่ติดกับต าบลกระโพอ าเภอท่าตูมซึ่งเป็นหมู่บ้านช้างเลีย้งท่ีมีชื่อเสียง 
      มีกลุ่มอาชีพในแต่ละหมู่บ้านที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยอัดเม็ดบ้านบ่อแก กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านไทรงาม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (โรงสีข้าวบ้านโนนม่วย) กลุ่มผลิตตุ๊กตาไหมพรหมบ้านกระสัง 
  มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คุณร าพึง  อินทร์ส าราญ  กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ 

105  มูลนิธิชัยพัฒนา 
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อยและ

มัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
มีโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีจ านวน 2 แหง่และศูนยส์่งเสริมสุขภาพ

จ านวน 1แห่ง 
 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  6  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น   
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

        มีวัดหรือสถานท่ีประกอบกจิกรรมทางศาสนา จ านวน  6 แห่ง 
  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  มีระบบประปาเพิ่มขึ้นท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
 

      เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

      เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
      ชุมชนในเขตเทศบาล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร 
     มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สาย 

ของเอกชนหลายบริษัท   
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด

รายได้ 
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
      เทศบาลเป็นชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอื่น

หรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   



69 
 

 

      ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้อง
สูบน้ าจากแม่น้ ามูล ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แกเ่ทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนท่ี  
      ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยเทศบาล 

  พื้นที่มีอาณาเขตกว้างและหมู่บ้านมีจ านวนมาก 
  ไม่มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
  เกิดอุทกภัยน้ าท่วมได้ง่าย 
  ปัญหาปริมาณขยะเพิ่มขึ้นไม่มีสถานท่ีในการทิ้งขยะ 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดสุรินทร์  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  ที่มีแผนงาน/

โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด      
  นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นในการพัฒนาแหล่งน้ าเป็นหลัก                              

      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการท าให้

พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 
 

๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือกับเทศบาล

ต าบลนาหนองไผ่  
      ปัจจุบันเทศบาลต าบลนาหนองไผ ่ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก  มีงบประมาณจ ากัดเมือ่เทียบกับ

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น   ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตาม
นโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความ

ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ประเด็น
การ

พัฒนา 

 
ขอบข่าย 

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

 
ความต้องการ 

 

พื้นที่เป้าหมาย 
/ กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
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1. การ
พัฒนา
ด้าน
แหล่ง
น้ า 

ขุดลอกหนองน้ า  
ขุดลอกคลองน้ า 
ขุดลอกแก้มลิง  
ก่อสร้างและ
ซ่อมแซมภาชนะ
เก็บน้ า  
ซ่อมแซม
ชลประทานและ
ฝายเก็บน้ า 
 

- ขาดแคลนน้ าใน
การท าการเกษตร 
- แหล่งกักเก็บน้ า
ตื้นเขิน 
- ไม่มีแหล่งกัก
เก็บน้ า 
- ภัยแล้ง 
- คลองส่งหนอง
น้ าต้ืนเขิน 
-หนองน้ า
สาธารณะตื้นเขิน 

- ขุดลอกแหล่งน้ าแก้ม
ลิง /พัฒนาแหล่งน้ า 
( เพื่อใช้ในการเกษตร, 
ท าประปา) 
- ก่อสร้างคลองส่งน้ า
เพื่อการเกษตร 
- ก่อสร้างท่อลอดส่งน้ า 
ฝายกักเก็บน้ า 
- ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ า
เพื่อการเกษตร และ
อุปโภคบริโภค 
 
 
 

หมู่ท่ี  
1- 19 

 
 
 
 

ทต. นาหนองไผ่มีแม่น้ าไหลผ่านคือแม่น้ ามูลซ่ึง
ไหลผ่านทางทิศใต้ของต าบลและมีล าพลับพลา
ไหลผ่านพื้นท่ีทางทิศเหนือของต าบล ประกอบ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ด้าน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เน้นกลยุทธการ
พัฒนาแหล่งน้ า ซ่ึงสามารถพัฒนาในเรื่องแหล่ง
น้ าได้ 

2. ด้าน
โครงสร้
าง
พืน้ฐาน 

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา 
สะพาน  ทางเท้า  
ร่องระบายน้ า 
พัฒนา  ติดตั้ง  
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  
ขยายเขตไฟฟ้า  
สร้างระบบ
ประปา 
 
  

- การคมนาคมไม่
สะดวก 
 - ถนนช ารุด 
-ไม่มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง/ช ารุด 
-ไม่มีไฟฟ้า
สาธารณะ 
-ประปาช ารุด ไม่
พอใช้ 
-น้ าประปาไม่
พอใช้ 
-ไม่มีร่องระบาย
น้ า 

- ก่อสรา้ง ซ่อมแซมถนน
ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
- ต้องการให้มกีาร
ซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง/ไฟฟ้สาธารณะ 
- ต้องการให้มกีาร
ซ่อมแซมประปาหมู่บา้น 
- ต้องการให้มกีาร
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
-ต้องการขยายเขตไฟฟา้ 
- ต้องการให้หน่วยงาน
อื่นมีการสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาทาง
คมนาคมใน  อปท.  
 

หมู่ท่ี 1-19 
 

หมู่ท่ี 1 -19 
 

หมู่ท่ี  1-19 
 

หมู่ท่ี
4,15,12,17 

หมู่ท่ี  
18,7,13,14,

15 

ทต.นาหนองไผ่มีพ้ืนท่ีอาณาเขตท่ีกว้าง
ประกอบกับงบประมาณจ ากัด แต่เน่ืองจาก
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจึงสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นกรมทางหลวงชนบท หรือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ซ่ึงคาดว่าการพัฒนาด้านน้ีจะมีความท่ัวถึง 
ครอบคลุมในเส้นทางท่ีสามารถเชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศได้ 

ประเดน็
การ

พัฒนา 

ขอบข่าย ปญัหา ความต้องการ พืน้ที่เป้าหมาย / 
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

3.ด้าน
คนและ
สังคม 

ส่งเสริมการ
รณรงค์ ลด ละ 
เลิก อบายมุข  
การป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์
ภายในชุมชน 
การส่งเสริมการ
กีฬา การออก
ก าลังกาย 
จัดสวัสดิการ 
การสังคม
สงเคราะห์คน
พิการ  คน
ยากจน  เด็ก 
ผู้สูงอายุ และผู้
ติดเชื้อ H.I.V. 
การป้องกันและ

 - การดื่มสุรา 
 - ปัญหายาเสพติด / 
เด็ก / เยาวชน / 
ปัญหาคุณธรรม / 
จริยธรรม 
- ยังมีผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมท่ีต้องการการ
ดูแล 
- ไม่มีเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ในการ
บรรเทาสาธารณภัย
และบุคลากรท่ี
รับผิดชอบ 
 

 - ต้องการให้มีการลด ละ
เลิก สุราและอบายมุข 
- ต้องการให้มีการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและการออก
ก าลังกายและสถานท่ีการ
ออกก าลังกาย 
- ต้องการให้มีการดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
ฯลฯ อย่างท่ัวถึง 
- ต้องการให้มีการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
- ต้องการให้มีการป้องกัน 
ปราบปราม  
อาชญากรรม  และยาเสพ
ติด 
- ต้องการให้มีการปลูกฝั่ง
จิตส านึกด้านคุณธรรม 

     
 
    หมู่ท่ี 1 - 19 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12ซ่ึงยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการ
พัฒนาท่ียึด คนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา จากนโยบายรัญบาลถือเป็น
วาระแห่งชาติ และ พ.ร.บ.ก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ได้
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการถ่ายโอน
ภารกิจจากส่วนราชการให้แก่
ท้องถิ่น และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ซ่ึงคาดว่าการพัฒนาด้านน้ี
จะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
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บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 
 

จริยธรรม 

4. ด้าน
เศรษฐกิ
จ 

การส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชนและ
ทางการพัฒนา 
แหล่งท่องเท่ียว
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
 
 
 
 

 - ประชาชนยังมี
รายได้น้อย และการ
รวมกลุ่มอาชีพไม่
เข้มแข็ง 
- ไม่มีตลาดรองรับ
สินค้า 
- ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรไม่ได้
รับรองมาตรฐาน 

 - ต้องการให้มีการเพิ่ม
รายได้ ส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพและการรวมกลุ่มให้
เข้มแข็ง 
- ต้องการก่อสร้างแหล่ง
กระจายสินค้าและส่ง
สินค้า เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
- ต้องการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
คุณภาพและมาตราฐาน
ตรงความต้องการของ
ตลาด 
 
 
 
 
 

  หมู่ท่ี 1 - 19 ต าบลนาหนองไผ่ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท านาปลูกข้าวหอม
มะลิและเลี้ยงสัตว์แต่ราคาผลผลิตยัง
ไม่เพ่ิม แต่เน่ืองจากจังหวัดสุรินทร์มี 
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนด้านการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ดังน้ันคาดว่าการท า
การเกษตรของประชาชนจะได้รับ
การพัฒนาและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
และเป็นท่ีต้องการของประเทศมาก
ขึ้น 

 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา ขอบข่าย ปัญหา ความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

5. ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ก่อสร้าง พัฒนา 
สถานศึกษาและ
การจัดการศึกษา 
และส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมทาง
ศาสนา  
ประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เตรียมพร้อมเข้า
สู้ประชาคม
อาเซียน 

 - สถานที่ในการ
จัดประสบการณ์
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม่
เหมาะสม 
- อุปกรณ์ในการ
จัดประสบการณ์
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม่
เพียงพอ 
- เส้นทางการ
คมนาคมภายใน
โรงเรียนและ
หมู่บ้านไม่
สะดวก 
- ประเพณี
วัฒนธรรมไม่
ค่อยได้รับการ
ส่งเสริมอย่าง
ทั่วถึง 
- ผู้ดูแลเด็กขาด

- ต้องการให้มกีาร
ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขึ้นใหม่ 
- ต้องการให้มกีาร
สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดซ้ือวัสดุ 
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ 
- ต้องการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับสมาชิก
อาเซียน 
 - ต้องการให้มีการ
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในโรงเรียน 
- ต้องการส่งเสริมการ
จัดงานประเพณี
วัฒนธรรมทุกหมู่บา้น 
- ต้องการให้มกีาร
เพิ่มพูนความรู้ภาษา 

 - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทิพย์
นวดและบ้าน
ไทรงาม 
ทั้ง 4 ศูนย ์
 
 
 
3 โรงเรียน 
 
หมู่ที่ 1- 19 
 
 
ทั้ง 4 ศูนย ์

พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติมในปัจจุบันก าหนดอ านาจ
หน้าที่ในการถา่ยโอนภารกิจจากสว่น
ราชการให้แก่ท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น 
ท าให้ท้องถิ่นสามารถด าเนินการด้าน
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ได้
สะดวกมากขึ้น 



72 
 

ประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ 
 

10 ประเทศเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

6. ด้านอนามัยและ
สาธารณสุข 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน 
การควบคุมและ
ระวังโรคติดต่อ 

 - โรค
ไข้เลือดออกและ
การดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 
-โรคพิษสุนัขบ้า 
- โรคระบาดอื่นๆ 

- ต้องการเครื่องพ่น 
หมอกควัน เครื่อง
ตรวจวัดระดับน้ าตาล
ในเลือด เครื่องวัด
ความดัน และใหจ้ัด
กิจกรรมโครงการด้าน
การดูแลสุขภาพคนใน
ชุมชน 
-ต้องการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าไม่ให้เกิดในพื้นที่ 

หมู่ที่ 1- 19 พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติมในปัจจุบันก าหนดอ านาจ
หน้าที่ในการถา่ยโอนภารกิจจากสว่น
ราชการให้แก่ท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น 
ท าให้ท้องถิ่นสามารถด าเนินการด้าน
สาธารณสุข ได้สะดวกมากขึ้น
ประกอบกับการประสานการ
ด าเนินงานกับสถานีอนามัยทั้ง 2 แห่ง
และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบ้านทพิย์
นวดในต าบล คาดการณ์ว่าด าเนินการ
จะสามารถท าได้ชัดเจนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา ขอบข่าย ปัญหา ความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

7. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 การดูแลรักษา 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณะ
ประโยชน์ใน
ต าบล 

 - พื้นที่ป่าลดลง 
ขยะเพิ่มปริมาณ
ขึ้น ไม่มีที่ทิ้งขยะ 
/ แหล่งก าจัด
ขยะ 

- ต้องการปลกูป่าเพิ่ม
เนื้อที่ป่าลดภาวะโลก
ร้อน 
- ต้องการให้มีถังขยะ
ประจ าครัวเรือน 
- ต้องการเตาเผาขยะ
ประจ าหมูบา้น 
- ต้องการส่งเสริม
การศึกษาและการมี
ส่วนรว่มของ
ประชาชนในเรื่องการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 

- หมู่ที่ 1-19 
 
- หมู่ที่ 1-19 
-หมู่ที่ 1-19 
 
หมู่ที่ 1-19 

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนนั้นเป็นปญัหาที่
ส าคัญเพราะส่งผลให้สภาพธรรมชาติ 
ดิน ฟ้า อากาศเปลี่ยนไป ซ่ึงข้อมูล
จากการประชาคม ประชาชนต าบล
นาหนองไผ่ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม คาดว่า
อนาคตสิ่งแวดล้อมภายในต าบลจะดี
ขึ้น 
 
 

8. ด้านการบริหาร
การปกครอง 

- พัฒนาบุคลากร
และระบบ
บริหารจัดการ 
การพัฒนา
อุปกรณ์ 
เครื่องมือ 

 - บุคลากรขาด
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ท างาน 
 - เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ

- ต้องการให้มกีาร
พัฒนาบุคลากร 
เพิ่มบุคลากรใน
ต าแหน่งที่ว่าง 
 
 

บุคลกร /
เจ้าหน้าที ่

 
ทต.นาหนองไผ่ 

 
 

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้มีการจัดโรงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ผู้บริหารได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
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เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
พัฒนาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ          
- รายได้ของ
องค์กรไม่เพิ่มขึ้น              

- จัดซื้อหรือพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
- พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กร 
 

 
กองคลัง 

ในการบริหาร  ดังนั้นคาดว่าอนาคต
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่จะสามารถ
จัดการได้ดีมากยิ่งขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านแหล่งน้ า บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง เทศบาล
ต าบลนา
หนองไผ ่๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

๓ ด้านคนและสังคม บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลดั 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบติ 
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บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลดั 
๔ ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 
๕ ด้านการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

๖ ด้านสาธารณสุขและอนามัย บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 

7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกจิ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั 

8 ด้านการบริหารการ
ปกครอง 

บริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 
กองคลัง 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 
แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

รวม 8 ยุทธ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนส่วนที่ ที่ 44  
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕
61  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม  ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 

การติดตามและประเมินผล 
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕
61  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันท่ี ๑5 พฤษภาคม  ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 
 
๓. สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมี
การติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ

หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกดิความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมคีวามยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไมไ่ดร้ับการแกไ้ขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากดัของระเบียบกฎหมายที่ท าไดย้ากและบางเรื่อง

อาจท าไมไ่ด้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจดัท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและใหม้ีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

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

http://www.dla.go.th/
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แบบ ผ ๐1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

            

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

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.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน  า                         

1.1 แผนงานการพัฒนาขุดลอกหนองน  า  ขุดลอกคลองน  า "- "- 31 18,500,000 31 18,500,000 30 13,900,000 30 13,900,000 30 13,900,000 

ก่อสร้างและซ่อมแซมภาชนะเก็บน  า ซ่อมแซมชลประทาน                         

ขนาดเล็กและฝายน  าล้น                         

รวม "- "- 31 18,500,000 31 18,500,000 30 13,900,000 30 13,900,000 30 13,900,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน                         

2.1 แผนงานการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง รักษา - - 108 65,285,000 108 65,285,000 108 65,285,000 108 65,285,000 108 65,285,000 

สะพาน  ทางเท้า  ร่องระบายน  า  ถมท่ีสาธารณะ                         

2.2 แผนงานการพัฒนา  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   "- "- 9 3,550,000 9 3,550,000 9 3,550,000 9 3,550,000 9 3,550,000 

ขยายเขตไฟฟ้า 
 

                      

2.3 แผนงานการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน "- - 5 2,050,000 5 2,050,000 5 2,050,000 5 2,050,000 5 2,050,000 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน                         
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รวม "- "- 122 70,885,000 122 70,885,000 122 70,885,000 122 70,885,000 122 70,885,000 

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

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) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                         

3.1แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมการรณรงค์ ลด ละ เลิก  "- - 4 450,000 4 450,000 4 450,000 4 450,000 4 450,000 
อบายมุข  การป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ภายใน
ชุมชน 

 
                      

3.2แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการ "- "- 5 280,000 5 280,000 5 280,000 5 280,000 5 280,000 

ส่งเสริมสุขภาพ 
 

                      
3.3 แผนงานการพัฒนา การจัดสวัสดิการ การสังคม
สงเคราะห์ "- "- 9 11,385,000 21 12,445,000 21 12,445,000 21 12,445,000 21 12,445,000 

คนพิการ  คนยากจน  เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื อ H.I.V. 
 

                      

3.4 แผนงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - "- 5 880,000 5 880,000 5 880,000 5 880,000 5 880,000 

รวม "- "- 23 12,995,000 35 14,055,000 35 14,055,000 35 14,055,000 35 14,055,000 

4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                         

4.1  แผนงานการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน "- - 16 2,075,000 16 2,075,000 16 2,075,000 16 2,075,000 16 2,075,000 

4.2 แผนงานการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการ "- - 3 1,200,000 3 1,200,000 3 1,200,000 3 1,200,000 3 1,200,000 

ท่องเท่ียว                         

                          

รวม "- "- 19 3,275,000 19 3,275,000 19 3,275,000 19 3,275,000 19 3,275,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

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) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและ                         

วัฒนธรรม   
 

  
 

  
 

  
 

        

5.1 แผนงานการพัฒนาการก่อสร้าง พัฒนา สถานศึกษา - '- 63 18,980,700 74 21,880,700 76 22,420,700 74 22,150,700 79 22,920,700 

และการจัดการศึกษา                         

5.2 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทาง   - '- 3 270,000 3 270,000 3 270,000 3 270,000 3 270,000 

ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น                         

                          

รวม '- '- 66 19,250,700 77 22,150,700 79 22,690,700 77 22,420,700 82 23,190,700 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย                         

6.1 แผนงานส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การควบคุมและ - - 21 1,968,668 23 2,118,668 23 2,118,668 23 2,118,668 23 2,118,668 

ระงับโรคติดต่อ                         

                          

รวม '- '- 21 1,968,668 23 2,118,668 23 2,118,668 23 2,118,668 23 2,118,668 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

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) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ                         

สิ่งแวดล้อม                         

7.1 แผนงานการพัฒนา  ดูแลรักษา บ ารุงทรัพยากรธรรม '- '- 11 630,000 11 630,000 11 630,000 11 630,000 11 630,000 
     ชาติและสิ่งแวดล้อม และสาธารณะประโยชน์ใน
ต าบล                         

รวม '- '- 11 630,000 11 630,000 11 630,000 11 630,000 11 630,000 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง                         

8.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจดัการ '- '- 8 320,000 11 1,080,000 11 1,080,000 11 1,080,000 11 1,080,000 

8.2แผนงานการพัฒนาอุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ '- '- 11 2,277,000 11 2,277,000 11 2,277,000 11 2,277,000 11 2,277,000 

ปฏิบัติงาน                         

8.3 แผนงานการเพิ่มรายได้ขององค์กร - '- 3 450,000 3 450,000 3 450,000 3 450,000 3 450,000 

รวม '- '- 22 2,597,000 25 3,807,000 25 3,807,000 25 3,807,000 25 3,807,000 

รวมทั งสิ น - - 315 130,101,368 343 135,421,368 344 131,361,368 342 131,091,368 347 131,861,368 
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 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  แบบ ผ.
02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร          

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1...........         

             1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน  า 
                  1.1 แผนงานการพัฒนา ขุดลอกหนองน  า  ขุดลอกคลองน  าก่อสร้างและซ่อมแซมภาชนะเก็บน  า ซ่อมแซมชลประทานขนาดเล็กและฝายน  าล้น 

ล าดับท่ี  โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
  2561   
(บาท) 

  2562   
(บาท) 

2563  
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

(KPI) 

1 วางท่อลอดคลอง
จากทุ่งดอกรักถึง
หนองไผ่ ขนาด 60 
ซม. หมู่ที่ 1 บ้านดู่
นาหนองไผ ่

เพื่อให้มีน  า
เพียงพอต่อการ
ท าเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง -  600,000    
งบ ทต. 

600,000    
งบ ทต. 

 600,000    
งบ ทต. 

 600,000    
งบ ทต. 

ครัวเรือนมีคลองส่ง
น  าใช้ในการส่งน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรมรอ้ย
ละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่1 มีน  าใช้
อย่างเพียงพอ
ในการท า
เกษตรกรรม กองช่าง 
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2 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน  า หมู่ 
2 บ้านบ่อแก 

เพื่อให้มีแหล่งน  า
เพียงพอต่อการ
ท าเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง - 500000  
งบทต. 

500000  
งบทต. 

500000  
งบทต. 

500000  
งบทต. 

ปริมาณน  าท่ีฝ่าย
สามารถกักเก็บ
น  าได้ 5,000 ลบ.
ม. 

ประชาชนหมู่
ที ่2 มีน  าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ขุดบ่อบาดาล หมู่ที่
3 บ้านกระเบื อง 

เพื่อให้มีแหล่งน  า
เพียงพอต่อการ
ท าเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง -   300,000   
งบ ทต. 

 300,000   
งบ ทต. 

 300,000   
งบ ทต. 

 300,000   
งบ ทต. 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใชใ้นการ
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่3 มีน  าใช้
อย่างเพียงพอ
ในการท า
เกษตรกรรม
และ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมแซม
สถานีสูบน  าด้วย
ไฟฟ้า 5 แห่ง 

เพื่อให้มีแหล่งน  า
กักเก็บไว ้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

5แห่ง   -    300,000    
งบทต. 

   300,000    
งบทต. 

 300,000    
งบทต. 

  300,000    
งบทต. 

-สถานีสูบน  าใช้
งานได้ตามปกติ
และประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ 70 

ประชาชน  
ต าบลนา
หนองไผ ่ มี
น  าใช้ในการ
ท าการเกษตร กองช่าง 
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5 โครงการขุดลอก
หนองเกาะใหญ่หมู่
ที ่5 บ้านทิพย์นวด 

เพื่อให้มีแหล่งน  า
สามารถกักเก็บน  า
ไว้ใช้ในการท า
การเกษตร 

1 แห่ง "- 800,000
บาทงบทต. 

800,000
บาทงบทต. 

800,000
บาทงบทต. 

800,000
บาทงบทต. 

ครัวเรือนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรมรอ้ย
ละ70ของครวัเรือน
ทั งหมด 

ประชาชนหมู่
ที ่ 5มีน  าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

6 ขุดลอกคลองจาก
หมู่ที่11-หนองข่อย
ทุ่งดอกรัก หมู่ที่ 6 
บ้านกระสัง 

เพื่อให้มีแหล่งน  า
กักเก็บไว ้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

กว้าง 6 ม. ยาว 
1000 ม. ลึก 2 
ม. 

- '300000     
งบ ทต. 

300000 
งบ ทต. 

300000 
งบ ทต. 

300000 
งบ ทต. 

ครัวเรือนมีน  าใช้
ในการเกษตร
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่6,11 มีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
และ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

7 ขุดลอกหนอง
กระสัง หมู่ที6่ 
บ้านกระสัง 

เพือ่ให้มีแหล่งน  า
กักเก็บไวใ้ช้ใน
การท า
การเกษตร 

กว้าง 60 ม. ยาว 
80 ม. ลึก 3 ม. 

"- 300,000     
งบ ทต. 

"300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000   
งบ ทต. 

ครัวเรือนมีน  าใช้
ในการเกษตร
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่
ที6่ มีน  าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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8 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ าด้านทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน
ระยะทาง 1 กม.
หมู่ที่ 9 บ้าน
ผักบุ้ง-อาเงย 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
และสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท า
การเกษตร 

กว้าง 2 ม.  ยาว  
1,000 ม.  ลึก  

2 ม. 

"- 500,000 
บาท 

งบ  ทต. 

500,000 
บาท 

งบ  ทต. 

500,000 
บาท 

งบ  ทต. 

500,000 
บาท 

งบ  ทต. 

ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ท่อส่งน้ า หมู่ที่ 
10-หมู่ที่ 13  

เพื่อใช้ในการระบาย
น  าส าหรับ
การเกษตรและกกั
เก็บน  า 

0.60*1,000ม.
ยาว  500 ม 

"- 300,000. 
บาท 

งบ ทต. 

300,000. 
บาท 

งบ ทต. 

300,000. 
บาท 

งบ ทต. 

300,000. 
บาท 

งบ ทต. 

ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างท่อส่งน  า 
หมู่ 10-หมู่13 

เพื่อใช้ในการ
ระบายน  าส าหรับ
การเกษตรและ
กักเก็บน  า 

กว้าง 6 ม. ยาว 
1000 ม. ลึก 2 

ม. 

- 300,000    
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

ครัวเรือนอื่นมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอในการ
ท าการเกษตร 
ร้อยละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่10,13 มีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 ขุดลอกกั้นแนวเขต
แหล่งน้ าสาธารณะ
หมู่ที่ 10 บ้านโนน
ตาล้าน 

เพื่อให้มีแหล่งน  า
และสามารถกักเก็บ
น  าไว้ใช้ในการท า
การเกษตร 1 แห่ง. 

"- 500,000 
บาท 

งบทต. 

500,000 
บาท 

งบทต. 

500,000 
บาท 

งบทต. 

500,000 
บาท 

งบทต. 
ครัวเรือนมี

แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
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12 โครงการลอกคลอง
ส่งน  าโนนตาล้าน
หมูที่ 10 ไปถึงโนน
อารัมย์ หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ในการ
ระบายน  าส าหรับ
การเกษตร 

ระยะทาง 1,000
ม. 

- 300,000    
งบ ทต. งบ
หน่วยงาน   

อื่น 

300,000 
งบ ทต. งบ
หน่วยงาน

อื่น 

300,000 
งบ ทต. งบ
หน่วยงาน

อื่น 

300,000 
งบ ทต. งบ
หน่วยงาน

อื่น 

ครัวเรือนอื่นมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอในการ
ท าการเกษตร 
ร้อยละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่10,12 มีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 ขุดลอกหนอง
สาธารณะใน
หมู่บ้าน (หนอง
กุลา) หมู่ที่ 11 
บ้านโนนตาปัง 

เพื่อให้มีแหล่งน  า
เพียงพอต่อการ
ท าเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

พื นที่จ านวน  4  
ไร ่ 2  งาน 

- 1,900,000  
งบทต. 

1,900,000  
งบทต. 

1,900,000  
งบทต. 

1,900,000  
งบทต. 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพ่ิมขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่11 มีน  าใช้
อย่างเพียงพอ
ในการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

14 โครงการประตู
เปิด-ปิดน  า คลอง
ศรีชุมพล หมู่ที่ 12 
บ้านโนนอารัมย ์

เพื่อให้มีน  า
เพียงพอต่อการ
ท าเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

ประมาณ 5 จุด -    300,000   
งบ ทต. 

300,000   
งบ ทต. 

300,000   
งบ ทต. 

300,000   
งบ ทต. 

ครัวเรือนมีน  าใช้
ในการเกษตร
เพิม่ขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่12 มีน  าใช้
อย่างเพียงพอ
ในการท า
เกษตรกรรม
และ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 
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15 โครงการขุดลอก
คลองรอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านโนน
อารัมย ์

เพื่อให้มีคลองส่ง
น  าช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีท า
การเกษตร 

   กว้าง 5 ม. ลึก 
2.00 ม.            

ยาว 1,500 ม. 

 "-  600,000       
งบทต. 

600,000       
งบทต. 

600,000       
งบทต. 

 600,000       
งบทต. 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพ่ิมขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ70ของ
ครัวเรือนทั งหมด 

มีคลองส่งน  า
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอก
หนองสระหลวงหมู่
ที่ 12 บ้านโนนอา
รัมย ์

เพื่อให้มีแหล่งน  า
สามารถกักเก็บ
น  าไว้ใช้ในการท า
การเกษตรและ
สาธารณูปโภค
อย่างพอเพียง 

3 ไร่ ลึก 1 เมตร  -  200,000    
งบ ทต. 

  200,000 
งบ ทต. 

 200,000 
งบ ทต. 

  200,000 
งบ ทต. 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บกกั
น  าเพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่12 มีน  าใช้
อย่างเพียงพอ
ในการท า
เกษตรกรรม กองช่าง 

17 วางท่อระบายน  า
จากหมู่ที่ 12บ้าน
โนนอารัมย-์ทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน  า
เพียงพอต่อการ
ท าการเกษตร
และ
สาธารณูปโภค 

ระยะทาง 80 ม. - 300,000     
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000  
งบ ทต. 

ครัวเรือนมีน  าใช้
ในการเกษตร
เพิ่มขึ นร้อยละ 
70 

ประชาชนหมู่
ที ่12 มีน  าใช้
ในการเกษตร กองช่าง 
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18 โครงการสร้างฝาย
กักเก็บน  า หมู่ที่ 
12 บ้านโนนอา
รัมย ์

เพื่อให้มีแหล่งน  า
สามารถกักเก็บ
น  าไว้ใช้ในการท า
การเกษตร 

จ านวน 3 จุด -  500,000  
งบทต. 

  500,000  
งบทต. 

 500,000  
งบทต. 

 500,000  
งบทต. 

ปริมาณน  าท่ีฝาย
สามารถกักเก็บ
น  าได้ 

ประชาชนหมู่
ที ่ 12มีน  าใช้
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอก
หนองน  าสาธารณะ 
(โนนไผ่) หมู่ที่ 12 
บ้านโนนอารัมย ์

เพื่อให้มีแหล่งน  า
สามารถกักเก็บ
น  าไว้ใช้ในการท า
การเกษตรและ
สาธารณูปโภค
อย่างพอเพียง 

กว้าง 60 ม. ลึก 
4.00 ม.            

ยาว 100ม. 

-      
600,000      
งบทต. 

  600,000      
งบทต. 

600,000      
งบทต. 

 600,000      
งบทต. 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพ่ิมขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ70ของ
ครัวเรือนทั งหมด 

ประชาชนหมู่
ที ่ 12มีน  าใช้
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

20 โครงการผันน้ าสู่
คลองศรีชุมพล  
หมู่ที่ 13 บ้าน

จันทร์หอม 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
และสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท า
การเกษตร 

  "- 4,600,000  
กรมพัฒนา

ที่ดิน 

4,600,000  
กรมพัฒนา

ที่ดิน 

"- "- ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
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21 โครงการก่อสร้าง
ประตูน  า ม.13
บ้านจันทร์หอม - 
หมู่ที 10 บ้านโนน
ตาล้านและจาก
คลองศรีชุมพล - 
ม.13  

เพื่อป้องกัน
ปัญหาสภาวะน  า
ท่วมพื นท่ี 

 1 แห่ง -  1,000,000   
งบทต. 

1,000,000   
งบทต. 

1,000,000   
งบทต. 

1,000,000   
งบทต. 

ประชาชนมีน  า
ใช้อย่างเพียงพอ
ในการท า
เกษตรกรรม 

มีสถานท่ีใน
การกักเก็บน  า 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอก
คลองสาธารณะ  
หมู่ที่ 14 บ้านไทร
งาม 

เพื่อให้มีแหล่งน  า
และสามารถเก็บ
น  าไว้ใช้ในการท า
เกษตร 

1 แห่ง  -  200,000    
งบ ทต. 

  200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

 200,000 
งบ ทต. 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพ่ิมขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่14 มีน  าใช้
อย่างเพียงพอ
ในการท า
เกษตรกรรม กองช่าง 

23 โครงการขุดลอก
คลองส่งน  า  หมู่ที่ 
15 บ้านโนนตาด 

เพื่อให้มีแหล่งน  า
สามารถกักเก็บน  า
ไว้ใชใ้นการท า
การเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง - 300,000   
งบทต. 

  300,000   
งบทต. 

300,000   
งบทต. 

 300,000   
งบทต. 

ครัวเรือนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรมรอ้ย
ละ70ของครวัเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน  
หมู่ที1่5 มีน  า
ใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 



91 
 

24 โครงการก่อสร้าง
คลองดาดคอนกรีต 
จากโนนน  าเกลี ยง
ถึงบ้านโนนตาด 
หมู่ที่ 15 บ้านโนน
ตาด 

เพื่อให้มีคลองส่ง
น  าสามารถกัก
เก็บน  าและส่งน  า
ไว้ใช้ในการท า
การเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง  -  300,000    
งบ ทต. 

  300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

ครัวเรือนมีคลอง
น  าใช้ในการเก็บกกั
น  าเพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่15 มีน  าใช้
อย่างเพียงพอ
ในการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

25 โครงการขยาย
คลองส่งน  าจากหมู่ 
16บ้านกระเบื อง-
โนนน  าเกลี ง 

เพื่อให้มีคลองส่ง
น  าช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีท า
การเกษตร 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. ลึก 3 
ม. ตามแผน ทต. 

- 300,000 งบ 
ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

ครัวเรือนอื่นมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอในการ
ท าการเกษตร 
ร้อยละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่16 มีน  าใช้
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

26 โครงการวางท่อ
ลอดจากแม่น  ามูล
เข้าสระใหญ่ หมู่ 
16 บ้านกระเบื อง
ใต้ 

เพื่อให้มีท่อส่งน  า
ในการเกษตร
และ
สาธารณูปโภค 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. ตาม

แบบ ทต. 

- 300,000 งบ 
ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

ครัวเรือนอื่นมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอในการ
ท าการเกษตร 
ร้อยละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่16 มีน  าใช้
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 



92 
 

27 โครงการจดัซื อ
เครื่องสูบน  า 
(สถานีสูบน  าทุก
ดอกรัก ) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน  าใน
การเกษตรให้แก
เกษตรกรในพื นท่ี 

จ านวน  1  
เครื่อง 

"- 1,000,000   
งบ ทต.        

- 

1,000,000   
งบ ทต. 

1,000,000   
งบ ทต. 

1,000,000   
งบ ทต. 

พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการส่งน  า
คิดเป็นร้อยละ 
70 ของพื นที่
ทั งหมด 

ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

28 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลระบบ

ประปาหมู่บ้านหมู่
ที ่18 บ้านโนน

มะเขือ  

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
และสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท า
การเกษตร 

1 แห่ง "- 300,000
บาทงบทต. 

300,000
บาทงบทต. 

300,000
บาทงบทต. 

300,000
บาทงบทต. 

ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 



93 
 

29 โครงการขุดลอก
หนองไม้ตาย  
หมู่ที่ 19 บ้าน
โนนสวรรค ์

เพ่ือให้มีแหล่ง
น้ าและ
สามารถเก็บ
น้ าไว้ใช้ในการ
ท าเกษตร 

1 แห่ง "- 300,000  
บาท 
งบทต 

300,000  
บาท 
งบทต 

300,000  
บาท 
งบทต 

300,000  
บาท 
งบทต 

ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า
เพ่ิมข้ึนและ
ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ 70 

ประชาชน
หมู่ที่ 19 มี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

30 โครงการคลองส่ง
น  าจากหมู่ที่ 19 
บ้านโนนสวรรค ์ไป
ถึงอ่างเก็บน  าหมู่ที่ 
8 บ้านยางบ่อ
ภิรมย ์

เพื่อให้มีแหล่งน  า
สามารถกักเก็บ
น  าไว้ใช้ในการท า
การเกษตร 

กว้าง  6 ม.ยาว 
1,000  ม.ลึก  2  

ม.  

 - 300,000    
งบ ทต. 

300,000    
งบ ทต. 

300,000    
งบ ทต. 

  300,000    
งบ ทต. 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพ่ิมขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่ 8 มีน  าใช้
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหนองไผ ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.......1...............................         

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1...........        

             1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน  า 
                  1.1 แผนงานการพัฒนา ขุดลอกหนองน  า  ขุดลอกคลองน  าก่อสร้างและซ่อมแซมภาชนะเก็บน  า ซ่อมแซมชลประทานขนาดเล็กและฝายน  าล้น 

ล าดับ
ท่ี  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
  2561   
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

2563    
(บาท) 

2564    
(บาท) 

   2565    
(บาท) 

(KPI) 

1 อุดหนุนเงินสมทบ
ค่ากระแสไฟฟ้า
สถานีสูบน  า 5 
แห่ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในสถานีสูบน  า 5 
แห่ง 

หมู ่8,10
ได้รับเงิน
สมทบค่า

กระแสไฟฟ้า
สถานีสูบน  า

เพิ่มขึ น 

"- 200,000 
อุดหนุน
ทั่วไป

ก าหนดวัตุ
ประสงค ์

200,000   
อุดหนุนท่ัวไป 

ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

200,000   
อุดหนุนท่ัวไป 

ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

200,000   
อุดหนุนท่ัวไป 

ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

ได้รับเงิน
สมทบค่า

กระแสไฟฟ้า
สถานีสูบน  า

เพิ่มขึ น 

เงินสมทบ
ทีจ่ะไดร้ับ 

กองช่าง 
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                    รายละเอยีดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหนองไผ ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
บริการ 

         

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.....2..........           
              2.ยุทธศาตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
                 2.1 แผนงานการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน   ทางเท้า  ร่องระบายน  า 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด  
               ผลที่
คาดว่า   จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) (KPI) 

1 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าพร้อมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที่ 1 บ้านดู่นา
หนองไผ ่ 

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

ขนาด 0.40 ลึก 0.40 
ม. ยาว 300 ม. 

 "-  450,000     
งบ ทต. 

450,000     
งบ ทต. 

450,000     
งบ ทต. 

 450,000     
งบ ทต. 

ความยาวร่อง
ระบายน  า คสล. 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ กองช่าง 
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2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดู่
นาหนองไผ ่

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 1ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว    100 
ม. ตามแบบ ทต.

ก าหนด 

"-  275,000     
งบ ทต. 

    275,000     
งบ ทต. 

275,000     
งบ ทต. 

 275,000     
งบ ทต. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 1
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 

3 โครงการเสรมิสร้างถนน
ดินลงลูกรังรอบหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านดู่นาหนอง
ไผ ่  

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 1ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง  5 ม. ยาว 1,000
ม  . 

ตามแบบ ทต.ก าหนด 

"-  100,000     
งบ ทต. 

100,000     
งบ ทต. 

100,000     
งบ ทต. 

   100,000     
งบ ทต. 

ความยาวถนน
ดินลงลูกรัง 

ประชาชนหมู่ที ่ 1
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการต่อเติมตลาด
ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านดู่นา
หนองไผ ่  

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี 1และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีอาคาร
สถานท่ีส าหรับ
รองรับผลผลิตทาง
การเกษตร 

1 แห่ง -  200,000     
งบ ทต. 

200,000     
งบ ทต. 

200,000     
งบ ทต. 

 200,000     
งบ ทต. 

ขนาดของตลาด
ชุมชน 

ประชาชนหมู่ที ่ 1
มีสถานท่ีรองรับ
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการลงหินคลุก (ไป
โนนหนองไผ่) หมู่ที่ 1 
บ้านดู่นาหนองไผ ่

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 1ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง  5 ม. ยาว 1,000
ม  . 

ตามแบบ ทต.ก าหนด 

-  200,000 
งบ ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

ความยาวถนน
ดินลงหินคลุก 

ประชาชนหมู่ที ่ 1
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากถนน
ท่าตูม-ชุมพลบุร ี ไปถึง
บ้านโนนอุตสา  หมู่ที ่ 2   
บ้านบ่อแก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 1, 2 ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 
ม. ตามแบบ ทต. 

- 500,000 งบ 
ทต.  

500,000 งบ 
ทต.  

500,000 งบ 
ทต.  

500,000 งบ 
ทต.  

ความยาวลาด
ยาง 

ประชาชนหมู่ที ่ 
1,2มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในซอย  หมู่ที่ 2 
บ้านบ่อแก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 2ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

จุดที่ 1. บ้านนางสวย ยอด
ยิ่ง-นายสุรัตน์ ยุวรานุกูล 
กว้าง 5ยาว 400 หนา 0.50 
เมตร จุดที่ 2. บ้านนาง
สวาด เหมาะด-ีนางวิชุดา 
กระแสโท กวา้ง 4ยาว 50
หนา 0.50 เมตร จุดที่ 3. 
บ้านนางเพ็ง สีหิฬาเตชากูล 
-บ้านนางสมภาร เพียรชยั
สงค์ กว้าง 6ยาว 500หนา 
0.50 เมตร 

"- 300,000     
งบ ทต. 

300,000     
งบ ทต. 

300,000     
งบ ทต. 

300,000     
งบ ทต. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 2
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการรางระบายน  า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อ
แก 

เพื่อป้องกันน  าท่วม
ขังในหมู่บ้านและ
ระบายน  าไดส้ะดวก
ยิ่งขึ น 

กว้าง  0.40 ม. ลกึ 0.40 ม.  
ยาว 2,000 ม. 

"-  300,000     
งบ ทต. 

 300,000     
งบ ทต. 

 300,000     
งบ ทต. 

 300,000     
งบ ทต. 

ความยาวของ
ร่องระบายน  า 

ไม่มีน  าท่วมขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ 

กองช่าง 
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9 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 
บ้านบ่อแก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 2 มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวก 

(จุดท่ี 1 รอบทิศตะวันตก
หมู่บ้าน 800 ม.        
จุดท่ี 2 จากทางเข้า
หมู่บ้านคุ้มบ้านนายน้อย 
กว้าง 4 x 600ม. 

-  500,000    
งบ ทต. 

 500,000    
งบ ทต. 

500,000    
งบ ทต. 

 500,000    
งบ ทต. 

ความยาวถนน 
ดินลงหินคลุก 

ประชาชนหมู่ที่ 2 
มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ข้าง
หมู่บ้าน(ข้างบ่อแก/
น้ าประปา) หมู่ที่ 2 
บ้านบ่อแก 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านและ
ระบายน้ าไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

1 แห่ง - 300,000 
บาท 

งบทต. 

300,000 
บาท 

งบทต. 

300,000 
บาท 

งบทต. 

300,000 
บาท 

งบทต. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนใน
ต าบลมีถนนใช้
ในการคมนาคม

ได้สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการเสรมิสร้างถนน
ดินจากหมู่บ้านไปน  ามลู 
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 2 มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  6 ม.  ยาว 
1,000 ม. 

 - 

 200,000    
งบ ทต. 

200,000    
งบ ทต. 

200,000    
งบ ทต. 

   200,000    
งบ ทต. 

ความยาวถนน 
ดิน 

ประชาชนหมู่ที่ 2 
มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 
2 บ้านบ่อแก 

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ที่  2ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 แห่ง - 300,000 
บาท 

งบทต. 

300,000 
บาท 

งบทต. 

300,000 
บาท 

งบทต. 

300,000 
บาท 

งบทต. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 2
มีถนนใช้ในการ

คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ข้าง
หมู่บ้าน(ข้างบ่อแก/
น้ าประปา) หมู่ที่ 2 
บ้านบ่อแก 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านและ
ระบายน้ าไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

1 แห่ง - 300,000
บาทงบทต. 

300,000
บาทงบทต. 

300,000
บาทงบทต. 

300,000
บาทงบทต. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนใน
ต าบลมีถนนใช้
ในการคมนาคม

ได้สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.3-ม.2 –ม.7   

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี 3,2,7 ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม.  ยาว 
4,000 ม. 

- 8,800,000  
บาท 

งบทต. 

8,800,000  
บาท 

งบทต. 

8,800,000  
บาท 

งบทต. 
 

8,800,000  
บาท 

งบทต. 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนใน
ต าบลมีถนนใช้
ในการคมนาคม

ได้สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ด้านหลัง
ศาลาประชาคม
ประชาคม หมู่ที่ 3  
บ้านกระเบื้อง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

"- "- 300,000  
บาท 

งบ ทต.  

300,000  
บาท 

งบ ทต.  

300,000  
บาท 

งบ ทต.  

300,000  
บาท 

งบ ทต.  

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่3 
มีถนนใช้ในการ

คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการยกระดับถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 – 10 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่3ได้มีถนน

ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก

รวดเร็ว 

กว้าง  5 ม.  ยาว  
200 ม. 

- 500,000 
บาท 

งบ ทต. 

500,000 
บาท 

งบ ทต. 

500,000 
บาท 

งบ ทต. 

500,000 
บาท 

งบ ทต. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนใน
ต าบลมีถนนใช้
ในการคมนาคม

ได้สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการถนนลงหินคลุก 
หมู่ที่ 3 -หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
นาหนองไผ่และต าบล
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 
ม.     

- 3,000,000   
งบ ทต 

3,000,000   
งบ ทต 

3,000,000   
งบ ทต 

3,000,000 
งบ ทต 

ความยาวของ
ถนน ลงหิคลุก 

ประชาชนต าบลนา
หนองไผ่และต าบล
ใกล้เคียงมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 
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18 โครงการวางท่อระบาย
น  าหมู่ที ่3 (จุดบ้านนาย
สมพงษ์ไปถึงล าตะกุด)  

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่ 
บ้านและระบายน  าได้
สะดวกขึ น 

 

ขนาดท่อ O  
0.40X1.00ม.ยาว300

ม. 

 

 - 250,000       
งบ ทต. 

    250,000       
งบ ทต. 

250,000       
งบ ทต. 

 250,000       
งบ ทต. 

จ านวน ขนาด
ของท่อระบาย
น  า 

ไม่มีน  าท่วมขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 บ้านกระเบื อง  

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ 3ไดม้ีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. - 400,000     
งบ ทต. 

    400,000     
งบ ทต. 

400,000     
งบ ทต. 

 400,000     
งบ ทต. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนในต าบล
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการถมทีส่าธารณะ
ประโยชน์ข้างศพด.
กระเบื อง 

เพื่อให้มีที่สาธารณะ
ส าหรับท ากจิ-กรรม
หรือก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ 

กว้าง 40เมตรยาว 80 
เมตร สูง 1เมตร 

 -  100,000    
งบ ทต. 

 100,000   
งบ ทต. 

100,000   
งบ ทต. 

100,000    
งบ ทต. 

ขนาดที่
สาธารณะ 

ประชาชนหมู่ที่ 3 
และใกลเ้คียงมีที่
สาธารณะในการ
ท ากิจกรรม 

กองช่าง 
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21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที ่4 บ้านขวาวโค้ง  

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 4 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการ 
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 
ม. 

"-      
200,000       
งบ ทต. 

     
200,000       
งบ ทต. 

200,000       
งบ ทต. 

 200,000       
งบ ทต. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 4 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน
ขวาวโค้ง 

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู ่
บ้านและระบายน  า
ได้สะดวกขึ น 

กว้าง   0.40 ม. ลึก 0.40   
ม. 
หนา   0.15   ม. 
ตามแบบ  ทต. ก าหนด 

"- 750,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

750,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

750,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

 750,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวร่อง
ระบายน  า   

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ กองช่าง 

23 โครงการเสรมิสร้างถนน
ดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 
บ้านขวาวโค้ง(จากบ้าน
นายทวี ถึงบ้านนายผึ ง 
ถึงบ้านนายสมชาย ) 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่4ไดม้ีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5  ม. ยาว  
1,000 ม.หนา 0.15 ม.
ตามแบบ  ทต.ก าหนด 

- 300,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

 300,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

300,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

300,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวถนน
ดินลงหินคลุก 

ประชาชนหมู่ที่ 4 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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24 โครงการยกระดับถนนดิน
ผิวลงหินคลุกจากหมู่ท่ี 4 
บ้านขวาวโค้ง(ถนนกลาง
หมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่ 
4,10,17 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

  ยาว 1,000 ม. - 500,000      
งบ ทต. 

500,000      
งบ ทต. 

500,000      
งบ ทต. 

 500,000      
งบ ทต. 

ความยาวถนน
ดินผิวลงหินคลุก 

ประชาชนหมู่ที่ 
4,10,17 มีถนนใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก กองช่าง 

25 โครงการเสรมิสร้างถนน
ดินลงลูกรังหมู่ที ่4 บ้าน
ขวาวโค้ง(จากบ้านนาย
ผึ งถึงวัด ) 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ 4ไดม้ีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5  ม. ยาว  
1,000ม.หนา0.15   ม.
ตามแบบ  ทต. ก าหนด 

-  300,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

 300,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

300,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

 300,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวถนน
ดินลงลูกรัง  

ประชาชนหมู่ที่ 4 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
180 ม. ข้างโรงเรยีน
บ้านทิพย์นวด ทางทิศ
ตะวันตก  

เพื่อให้ประชาชนต าบล
นาหนองไผ่และต าบล
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง  5 ม. ยาว 180ม.  '-  300,000          
งบ ทต./
อปท. 

 300,000          
งบ ทต./
อปท. 

300,000          
งบ ทต./
อปท. 

300,000       
งบ ทต./
อปท. 

ความยาวของ
ถนนดินลงลูกรัง 

ประชาชนต าบลนา
หนองไผ่และต าบล
ใกล้เคียงมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 
บ้านทิพย์นวดไปบ้าน
โนนไผ่น้อยและหนอง
บัว 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่
5 และหมู่บา้นใกล้เคียง
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การ 
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 5  ม. ยาว  700  
ม.  หนา      0.15  ม. 
ตามแบบ ทต.ก าหนด 

 - 150,000  
งบ ทต. 

150,000  
งบ ทต. 

150,000  
งบ ทต. 

 150,000  
งบ ทต. 

ความกว้าง
ของภนนลงหิน
คลุก 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 บ้านกระสัง 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 6และนักเรียน
โรงเรียนบ้านกระสัง 
และต าบลใกลเ้คียง 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 
ม. 

"-  400,000      
งบ ทต.  

  400,000      
งบ ทต.  

 400,000      
งบ ทต.  

  400,000      
งบ ทต.  

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 6 
และนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
กระสังมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กแบบมฝีาปดิ หมู่ที่ 
6 บ้านกระสัง 

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 
ม. ยาว 800 ม. 

"-  400,000      
งบ ทต.  

400,000      
งบ ทต.  

400,000      
งบ ทต.  

400,000      
งบ ทต.  

ความยาวร่อง
ระบายน  า คสล. 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ 

กองช่าง 

30 โครงการติดตั งป้ายลด
ความเร็วหมู่ที ่6 บ้าน
กระสัง 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 6และบ้าน
กระสัง และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงสญัจรได้
สะดวกปลอดภยั 

กว้าง 0.80 เมตร ยาว 
1.20 เมตร 

"- 30,000      
งบ ทต. 

30,000      
งบ ทต. 

30,000      
งบ ทต. 

30,000      
งบ ทต. 

ขนาด ป้ายลด
ความเร็ว 

ประชาชนหมู่ท่ี  6 
บ้านกระสัง และ
หมู่บ้านใกล้เคียง ได้
สัญจรไป-มาได้
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
ดินอัดแน่นลงลูกรัง
พร้อมท่อระบายน  า หมู่
ที่ 6 บ้านกระสัง 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 6ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 6.00 ม. สูง 1.20 
ม. ยาว 850 ม. 

"-  950,000     
งบ ทต. 

 950,000     
งบ ทต. 

 950,000     
งบ ทต. 

 950,000     
งบ ทต. 

ความยาวถนน
ดินอัดแน่นลง
ลูกรังและ
จ านวนท่อ
ระบายน  า 

ประชาชนหมู่ที ่ 6
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 
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32 โครงการเสรมิสร้าง 
ถนนดินรอบหมู่บ้าน หมู่
ที ่ 6 บ้านกระสัง 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่ 
6และบ้านกระสัง 
ต าบลใกล้เคียง ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร สูง 1.00 
ม. ยาว 1,000 ม. 

"- 400,000     
งบ ทต. 

400,000     
งบ ทต. 

400,000     
งบ ทต. 

400,000     
งบ ทต. 

ความยาวถนน
ดิน 

ประชาชนหมู่ที ่ 6
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการวางท่อระบาย  
น  าเสีย ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  7 บ้านแคน 

เพื่อให้น  าเสียที่ขังได้
ระบายทิ งได้สะดวก
ขึ น 

 

ท่อ คสล. O 
0.40X1.00 ม. ยาว 

1,000 ม. 

 

- 200,000   
งบ ทต 

200,000   
งบ ทต 

200,000   
งบ ทต 

200,000   
งบ ทต 

ความยาวท่อ
ระบายน  า 

ประชาชนหมู่ที่ 7
ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตาม
ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านแคน 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี  7ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 100  
ม. 

"-  300,000     
งบ ทต  

"300,000     
งบ ทต 

300,000     
งบ ทต 

"300,000     
งบ ทต 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 7
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 

35 โครงการเสรมิสร้างถนน
ดินลงลูกรังไปแม่น  ามูล  
หมู่ที่ 7 บ้านแคน 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี  7ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 6 ม.สูง 1.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

-    200,000    
งบ ทต  

  200,000    
งบ ทต 

  200,000    
งบ ทต 

  200,000    
งบ ทต 

ความยาวถนน
ดินลงลูกรัง 

ประชาชนหมู่ที ่ 7
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 
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36 โครงการเสรมิถนนดิน
ลูกรังตามคันคลอง 
(หมู่บ้าน-ป่าช้าบ้าน
กระสัง) หมู่ 7 บ้านแคน 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 
7 ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 
ม. 

-  200,000 
งบ ทต.  

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

ความยาวของ
ถนนดินลูกรัง 

ประชาชนหมู่ที ่ 
6,7มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 

37 โครงการถนนดินลูกรัง
รอบหมู่บ้าน (แยก
ศาลา-นาตามา) 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 
7 ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. -  300,000 
งบ ทต.  

300,000 งบ 
ทต. 

300,000 งบ 
ทต. 

300,000 งบ 
ทต. 

ความยาวของ
ถนนดินลูกรัง 

ประชาชนหมู่ที ่ 7 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อ่างเก็บน  า
(ขั นบันไดลอยกระทง) 
หมู่ที่ 7,8,9,19 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 
7,8,9,19 ได้มี
สถานท่ีจัดงาน
ประเพณีต่างๆ ได้
สะดวกขึ น 

1 แห่ง "-  500,000 
งบ ทต.  

500,000 งบ 
ทต. 

500,000 งบ 
ทต. 

500,000 งบ 
ทต. 

ความกว้างยาว
ของบนัได 

ประชาชนหมู่ 
7,8,9,19 มีภูมิทัศ
ที่สวยงามเป็นท่ี
พักผ่อน/และ
สถานท่ีจัดงาน
ประเพณ ี

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างรั วลวด
หนามในท่ีสาธารณะ 
หมู่ที่  1-19  

เพื่อไม่ให้สตัว์ที่เลี ยง
ไว้เข้าไปท าลาย
ต้นไม้ที่ปลูกไว ้

หมู่ที ่ 1-19 -  400,000        
งบ ทต.  

400,000        
งบ ทต. 

400,000        
งบ ทต. 

   400,000        
งบ ทต. 

ความยาวรั วลวด
หนามล้อมรอบ 

ประชาชนหมู่ที ่1-
19 มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงานเป็นท่ี
พักผ่อน 

กองช่าง 
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40 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กทุก
ซอยในหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 
8 บ้านยางบ่อภิรมย ์

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 8ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ขนาด 5.00 ม. ยาว 
100 ม. 

"-  400,000   
งบ ทต.  

 400,000   
งบ ทต. 

400,000   
งบ ทต. 

 400,000   
งบ ทต. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 8
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

41 ถนนดินลงลูกรัง 5,000 
เมตร พร้อมท่อ คสล. ม.
8 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง5.00 ม.ยาว     
5,000 ม. 

- 800,000   
งบ ทต. 

   800,000   
งบ ทต. 

800,000   
งบ ทต. 

800,000   
งบ ทต. 

ความยาวถนน
ดิน 

ประชาชนหมู่ที่ 8 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  า คอนกรีต
เสรมิเหล็กทุกซอยใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
ยางบ่อภิรมย ์

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

กว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 
ม.ยาว 500 ม. 

-  750,000     
งบ ทต. 

  750,000     
งบ ทต. 

 750,000     
งบ ทต. 

  750,000     
งบ ทต. 

ความยาวร่อง
ระบายน  า คสล. 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ กองช่าง 

43 โครงการถนนดินลูกรัง
จากหมู่บ้าน-ท าเล 
ตลอดสาย หมู่ที่ 8 บ้าน
ยางบ่อภิรมย ์

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่
8 ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 
ม. ทต. ก าหนด 

- 8,800,000  
งบ ทต. 

8,800,000   
งบ ทต. 

8,800,000  
งบ ทต. 

8,800,000  
งบ ทต. 

ความยาวของ
ถนนดินลูกรัง 

ประชาชนหมู่ที่ 8 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 
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44 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กแบบมฝีาปดิ หมู่ที่ 
9  บ้านผักบุ้ง-อาเงย  

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

 

ร่องระบายน  า คสล.
ขนาด O 0.40  
X0.40 เมตร ยาว 
1,000ม. 

 

-. 500,000      
งบ ทต. / 

อปท 

 500,000      
งบ ทต. / 

อปท 

500,000      
งบ ทต. / 

อปท 

500,000      
งบ ทต. / 

อปท 

ความยาวร่อง
ระบายน  า คสล. 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุก
ซอยหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านผักบุ้ง - อาเงย 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ 9 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4.00ม.ยาว500 
ม.หนา0.15ม. ตาม
แบบ ทต.ก าหนด       

"- 400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

 400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

 400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 9
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงลูกรังด้านทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านผักบุ้ง - อา
เงย 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี  9ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง5 ม.  ยาว    700 
ม.สูง 1.00 ม.  ตาม
แบบ ทต.ก าหนด 

- 400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

 400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวถนน
ดินลงลูกรัง 

ประชาชนหมู่ที ่ 9 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 

47 โครงการส ารวจการขึ น
ทะเบียนที่สาธารณะ หมู่
ที่ 9บ้านผักบุ้ง-อาเงย 

เพื่อป้องกันการรุกที่
สาธารณะ 

หมู่ที่ 9  "- 50,000     
งบ ทต. 

  50,000     
งบ ทต. 

50,000     
งบ ทต. 

   50,000     
งบ ทต. 

จ านวนการขึ น
ทะเบียนที่
สาธารณะ 

เพื่อป้องกันการรุก
ที่สาธารณะ 

กองช่าง 

48 โครงการวางท่อระบาย
น  าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 
10  บ้านโนนตาล้าน 

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

 

ขนาดท่อ O 40 ม.X 
1.00 ม.  ยาว     

2,000 ม. 

 

  '-  200,000      
งบ ทต. 

   200,000      
งบ ทต. 

 200,000      
งบ ทต. 

 200,000      
งบ ทต. 

ความยาวท่อ
ระบายน  า 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ กองช่าง 
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49 โครงการขยายท่อ
ระบายน  าในหมู่บ้าน ม.
10 

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

ยาว 500 ม. - 200,000 งบ 
ทต. 

 200,000 
งบ ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

ความยาวของ
การขยาย
ก่อสร้างระบบ
น  า 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อ่างเก็บน  า
(ขั นบันไดลอยกระทง) 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 
10 ไดม้ีสถานท่ีจดั
งานประเพณตี่างๆ 
ได้สะดวกขึ น 

1 แห่ง -  500,000 
งบ ทต.  

500,000 งบ 
ทต. 

500,000 งบ 
ทต. 

500,000 งบ 
ทต. 

ความกว้างยาว
ของบันได 

ประชาชนหมู่ 10 
มีภูมิทัศท่ีสวยงาม
เป็นที่พักผ่อน/และ
สถานท่ีจัดงาน
ประเพณ ี

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน
โนนตาปัง 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี  11 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร 

 '-. 300,000  
งบทต. 

   300,000      
งบ ทต 

   300,000      
งบ ทต 

   300,000      
งบ ทต 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 
11 มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการวางท่อระบาย
น  าหมู่บ้านหมู่ที ่11 
บ้านโนนตาปัง 

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

กว้าง 0.4 ม.  ยาว 500  
ม. 

ลึก  1.00  ม. 

 - 150,000      
งบ ทต. 

   150,000      
งบ ทต. 

150,000      
งบ ทต. 

 150,000      
งบ ทต. 

ความยาวท่อ
ระบายน  า 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะจากน  า
เสีย 

กองช่าง 

53 โครงการขุดลอกร่อง
ระบายน  าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กแบบมฝีาปดิ หมู่ที่ 
11 บ้านโนนตาปัง  

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

ร่องระบายน  า คสล.
ขนาด 0.40X0.40 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

- 150,000    
งบ ทต. 

150,000    
งบ ทต. 

150,000    
งบ ทต. 

 150,000      
งบ ทต. 

ความยาวร่อง
ระบายน  า 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะจากน  า
เสีย 

กองช่าง 
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54 โครงการวางท่อระบาย
น  ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 บ้านโนนอารมัย ์ 

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

ระยะทาง 80 ม.  "- 200,000       
งบ ทต.  

200,000       
งบ ทต.  

200,000       
งบ ทต.  

200,000       
งบ ทต.  

ลดปัญหาน  า
ท่วมขังและลด
ปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื อ
โรคในหมู่บ้าน 

มีระบบระบายน  า
ท่วมขังป้องกันการ
แพร่ระบาดของยุง
และเชื อโรค 

กองช่าง 

55 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 12 บ้านโนนอารัมย์
ไปหมู่ที่ 5 บ้านทิพย์
นวด 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี 12,5 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

 กว้าง 5ม.ยาว 1,000 
ม. หนา 0.15 ม. 

- 4950000    
งบ ทต 

  2,500,000   
งบ ทต 

 2,500,000   
งบ ทต 

 2,500,000   
งบ ทต 

ความยาวของ
ถนน คสล. 

ประชาชนหมู่ที่ 
12,5 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการเสรมิสร้างถนน
ดินจากหมู่ที ่ 12 -
15,12-10,12-3  

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ 3,10,12,15 และ  
หมู่บ้านใกล้เคยีงได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 
700 ม. สูง1.00 ม. 

-  250,000       
งบ ทต. / 

อปท. 

  250,000       
งบ ทต. / 

อปท. 

 250,000       
งบ ทต. / 

อปท. 

  250,000       
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวถนน
ดิน 

ประชาชนหมู่ที่ 
3,10,12,15 และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 12- 
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ 12,5 และ  
หมู่บ้านใกล้เคยีงได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. "- 500,000  
งบ ทต. / 

อปท. 

 500,000   
งบ ทต. / 

อปท. 

500,000  
งบ ทต. / 

อปท. 

500,000    
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวของ
ถนน คสล. 

ประชาชนหมู่ที่ 
12,5 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 
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58 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 12- 
หมู่ที่ 15  

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ 12,15 และ  
หมู่บ้านใกล้เคยีงได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 
ม. 

"- 1,000,000  
งบ ทต. / 

อปท. 

 1,000,000  
งบ ทต. / 

อปท. 

1,000,000  
งบ ทต. / 

อปท. 

1,000,000    
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวของ
ถนน คสล. 

ประชาชนหมู่ที่ 
12,15 และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 12 บ้านโนนอารัมย ์

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ 12 และ  หมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. "- 300,000 งบ 
ทต. 

 300,000 
งบ ทต. 

300,000 งบ 
ทต. 

300,000 งบ 
ทต. 

ความยาวของ
ถนน คสล. 

ประชาชนหมู่ที่ 12 
และหมู่บา้น
ใกล้เคียงมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมถนนคันคลอง  
หมู่ที่  1-19 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที1่-19 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง  6 ม ยาว 5,000 
ม. 

"-  400,000       
งบ ทต. / 

อปท. 

 400,000       
งบ ทต. / 

อปท. 

 400,000       
งบ ทต. / 

อปท. 

 400,000       
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวถนน
คันคลอง 

ประชาชนหมู่ที่ 1-
19 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 
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61 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 2 ข้างทางแบบมี
ฝาปิดรอบหมู่บ้าน  หมู่
ที ่13 บ้านจันทร์หอม 

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 
0.40 ม. ยาว 100 ม. 

"- 150,000    
งบ ทต. 

   150,000    
งบ ทต. 

150,000    
งบ ทต. 

 150,000    
งบ ทต. 

ความยาวของ
ร่องระบายน  า 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านจันทร์หอม 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 13ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 5.00  ม. ยาว 
3,000ม.สูง0.80  ม.
ตามแบบ  ทต.ก าหนด 

   "-  400,000       
งบ ทต.  

 400,000       
งบ ทต.  

 400,000       
งบ ทต.  

 400,000       
งบ ทต.  

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 
13มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 

63 โครงการถนนดินลูกรัง
รอบหมู่บ้าน หมู่ 13 
บ้านจันทร์หอม 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี  13ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

จุดที่ 1 นานายใบ-
คลองสีชุมพล  จุดที่ 2 
คลองสีชุมพล-ทุ่งดอก
รัก 

"- 400,000 งบ 
ทต. 

400,000 งบ 
ทต. 

400,000 งบ 
ทต. 

400,000 งบ 
ทต. 

ความยาวถนน
ดินลูกรัง 

ประชาชนหมู่ที ่ 
13มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หมู่ที่ 14  บ้าน
ไทรงาม 

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

กว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร ยาว 300 

เมตร 

"- 400,000   
งบ ทต. / 

อปท. 

 400,000   
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000   
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000   
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวร่อง
ระบายน  า คสล. 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ กองช่าง 
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65 โครงการเสรมิสร้างถนน
ดินลงหินคลุก(จากทิศใต้
หมู่บ้าน ถึงโรงเรียน
บ้านดู่นาหนองไผ ่ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง  5 เมตร  ยาว 
1000 เมตร หนา0.15 

เมตร 

"- 400,000   
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000   
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000   
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000   
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวถนน
ดินลงหินคลุก 

ประชาชนในต าบล
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุก  หมู่ที่ 15 
บ้านโนนตาด 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี  15ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง5.00 ม.ยาว     
100 ม. 

-     350,000   
งบ ทต. 

350,000   
งบ ทต. 

350,000   
งบ ทต. 

350,000   
งบ ทต. 

ความยาวถนน 
ดินลงหินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่
15 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
1,000 ม.  

"- 200,000   
งบ ทต. 

200,000   
งบ ทต. 

200,000   
งบ ทต. 

 200,000   
งบ ทต. 

ความยาวถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ประชาชนหมู่ท่ี  15
และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 16  

เพือ่ป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

จุดที่ 1 จากบ้านตา
เปาะ ไปบ้านยายพจน ์

  "-     400,000      
งบ ทต. 

    400,000      
งบ ทต. 

 400,000      
งบ ทต. 

 400,000      
งบ ทต. 

ความยาวร่อง
ระบายน  า  คสล. 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ กองช่าง 

69 โครงการถนนดินลง
ลูกรังของหมู่บ้านหมู่ที ่
16 บ้านกระเบื องใต ้ 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี  16 ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม.  ยาว  400  
ม. 

( ตามแบบ  ทต.
ก าหนด )    

"- 400,000 งบ 
ทต. / อปท. 

 400,000 
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000 งบ 
ทต. / อปท. 

400,000 งบ 
ทต. / อปท. 

ความยาวถนน 
ดินลงลูกรัง 

ประชาชนหมู่ที ่ 
16มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 
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70 โครงการเสรมิสร้างถนน
ดินรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 
16 บ้านกระเบื องใต ้

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี  16 ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม.  ยาว  400  
ม.( ตามแบบ  ทต.

ก าหนด )    

"- 300,000 งบ 
ทต. 

 300,000 
งบ ทต. 

300,000 งบ 
ทต. 

300,000 งบ 
ทต. 

ความยาวถนน 
ดิน 

ประชาชนหมู่ที ่ 
16มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 17 บ้านโนนม่วย 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่ 
17 ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร ยาว 500 
เมตร ตามแบบ ทต.
ก าหนด 

"-  300,000      
งบ ทต. 

 300,000      
งบ ทต. 

 300,000      
งบ ทต. 

 300,000      
งบ ทต. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 
17มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 

72 โครงการเสรมิสร้างถนน
ดนิลงลูกรังหมู่ที ่17 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี17 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

จุดที่ 1 บ้านนายส-ีศพด.  
จุดที่ 2 บ้านยายตา-ป่าทาม  
จุดที่ 3 หมู่บ้าน-ลาดยาง 

- 

500,000      
งบ ทต. 

500,000      
งบ ทต. 

500,000      
งบ ทต. 

500,000      
งบ ทต. 

ความยาวถนน
ดิน 

ประชาชนหมู่ที ่ 
17มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  า  คสล.จากสี่
แยกหมู่บ้านไปทุ่งนา  
หมู่ที่ 18 บ้านโนน
มะเขือ 

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

จุดที่ 1  จากสี่แยก
หมู่บ้านไปทุ่งนา        
จุดที่ 2   จากสี่แยกไป
สระหลวง            

 "- 

400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวร่อง
ระบายน  า 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ กองช่าง 
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74 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.   หมู่ที่ 18 บ้าน
โนนมะเขือ-บ้านทิพย์
นวด 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี 18 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 
ม. 

   "- 300,000      
งบ ทต. 

300,000      
งบ ทต. 

300,000      
งบ ทต. 

300,000      
งบ ทต. 

ความยาวของ
ถนน คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 
18 และใกล้เคียงมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก กองช่าง 

75 โครงการเสรมิสร้างถนน
ดินลงหินคลุกจาก  หมู่ที่ 
18 บ้านโนนมะเขือ ถึง
สุดเขต ทต.นาหนองไผ ่

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 18และใกล้เคียง
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 
ม. ตามแบบ ทต.

ก าหนด 

- 500,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

500,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

500,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

500,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวถนน
ดินลงหินคลุก 

ประชาชนหมู่ที ่ 
18 และใกล้เคียงมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 19 บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี  19 และใกล้เคียง
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม.
ตามแบบ ทต.ก าหนด         

"- 300,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

300,000         
งบ ทต. / 

อปท. 

300,000         
งบ ทต. / 

อปท. 

 300,000         
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 
19 และใกล้เคียงมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  า คสล. ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้าน
โนนสวรรค ์

เพื่อป้องกันน  าขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น  าไดส้ะดวกขึ น 

กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 
ม. ยาว 500 ม.                   

 "- 

400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

 400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

 400,000      
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวถนน 
ร่องระบายน  า 
คสล. 

ไม่มีน  าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ กองช่าง 
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78 โครงการติดตั งป้าย
หมู่บ้าน  

เพื่อติดตั งป้าย
อาณาเขตของ
หมู่บ้านที่ชัดเจน 

หมู่ที ่1-19  '-   100,000       
งบ  ทต. 

 100,000       
งบ  ทต. 

 100,000       
งบ  ทต. 

 100,000       
งบ  ทต. 

ความยาว ขนาด 
ป้ายหมู่บ้าน 

ประชาชนทราบ
เขตแดนในอ านาจ
การปกครอง 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากทางเข้า หมู่บ้านถึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไทรงาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร ยาว  
500 เมตร 

    '- 600,000    
งบ ทต. 

600,000    
งบ ทต. 

600,000    
งบ ทต. 

600,000    
งบ ทต. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 

80 โครงการถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กรอบสระใหญ่
หมู่ที่ 16 บ้านกระเบื อง
ใต้ 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่16 ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

 กว้าง 5.00 ม.ยาว 
500 ม.  

- 2,500,000   
งบ ทต/
อปท. 

2,500,000   
งบ ทต/
อปท. 

2,500,000   
งบ ทต/
อปท. 

2,500,000   
งบ ทต/
อปท. 

ความยาวของ
ถนน คสล. 

ประชาชนหมู่ที่ 16 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 5 บ้านทิพย์นวด 

เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

1 แห่ง - 250,000 
บาท 

งบทต. 
 
 

250,000 
บาท 

งบทต. 
 

250,000 
บาท 

งบทต. 
 
 

250,000 
บาท 

งบทต. 
 

ขนาดพื้นท่ีศาลา
ที่มีการก่อสรา้ง 

ประชาชนมีอาคาร
สถานท่ีในการท า

กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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82 โครงการเสรมิสร้างถนน
ดินลงหินคลุกในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านทิพย์
นวด 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่5 และหมูบ่้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง  4 ม.  ยาว  
1,000 ม. 

- 200,000 
บาท 

งบ ทต. 
 
 

200,000 
บาท 

งบทต. 
 

200,000 
บาท 

งบทต. 
 
 

200,000 
บาท 

งบทต. 
 

ความกว้างของ
ถนนลงหินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ

คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล. ใน

หมู่บ้าน  หมู่ที ่5 บ้าน
ทิพย์นวด 

เพื่อป้องกันน้ าขังใน
หมู่บ้านและระบาย

น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

0.40-0.40  ยาว  
300 ม. 

- 300,000 
บาท 

งบ ทต. 
 
 
 

300,000 
บาท 

งบทต. 
 

300,000 
บาท 

งบทต. 
 
 

300,000 
บาท 

งบทต. 
 

ความยาวร่อง
ระบายน้ า คสล. 

ไม่มีน้ าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ 

กองช่าง 

84 เสรมิสร้างถนนลงหิน
คลุกจากบ้านนายโฮม-
คลองกรมพัฒนา  หมู่ที่ 
5 บ้านทิพย์นวด 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่5 และหมูบ่้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง  40*1,000  . - 200,000 
บาท 

งบทต/กรม
พัฒนา 

 
 
 
 

200,000 
บาท 

งบทต/กรม
พัฒนา 

 

200,000 
บาท 

งบทต/กรม
พัฒนา 

 
 

200,000 
บาท 

งบทต/กรม
พัฒนา 

 

ความกว้าง
ของภนนลงหิน

คลุก 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ

คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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85 โครงการก่อสร้าง คสล. 
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 
บ้านทิพย์นวด 

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ที่  5ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 250 
ม. 

- 300,000
บาทงบทต. 

300,000
บาทงบทต. 

300,000
บาทงบทต. 

300,000
บาทงบทต. 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ

คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

86 โครงการลงลูกรังบนคัน
คลองหนองกุดแคน-บ่อ
เอี้ยม  หมู่ที่ 7 บ้าน
แคน 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่ 7ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 4  ยาว 1,000 
ม. 

- 300,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 

300,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
. 
 
 
 

300,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 

ความยาวถนน ประชาชนหมู่ที ่ 7
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

87 โครงการซ่อมแซมถนน
เลียบคลองสถานสีูบน้ า 
2 สาย  หมู่ที่ 8 บ้าน
ยางบ่อภิรมย ์

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง  4 ม.  ยาว  
3,000ม. 

- 800,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรมส่งเสรมิ 

 
 
 
 
 

800,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรมส่งเสรมิ 

 
 
 
 

800,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรมส่งเสรมิ 

 
 
 
. 
 

800,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรมส่งเสรมิ 

 
 
 
 

ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
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88 โครงการถมทีส่าธารณะ  
หมู่ที่ 10 บ้านโนนตา
ล้าน 

เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

1 แห่ง - 200,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 

200,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
. 
 
 
 

200,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 

ปริมาณพื้นที่ท่ี
ถมดิน 

ประชาชนมีพื้นที่
ใช้สาธารณะใช้

ประโยชน ์

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ในหมู่บา้น  หมู่ที่ 
10 บ้านโนนตาล้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคม 

4*300 ม. - 300,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 

300,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 

300,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
. 
 
 
 

300,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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90 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา  หมู่ที่ 10 บ้าน
โนนตาลา้น 

เพื่อให้ประชาชน มี
ลานกีฬาไว้ออก
ก าลังกาย 

1 แห่ง - 200,000 
บาทงบทต. 

200,000 
บาทงบทต. 

200,000 
บาทงบทต.. 

200,000 
บาทงบทต. 

จ านวน
ประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านที่มาออก
ก าลังกาย 

ประชาชนภายใน
พื้นฐานท่ีบริการ
ได้รับความ
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างศาลา
ริมน้ าหนองวังยาว  หมู่
ที่ 10 บ้านโนนตาล้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้าน 

1 แห่ง - 200,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 

200,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
. 
 
 
 

200,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 

ปริมาณงานท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัดกิจกรรม
ต่างๆในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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92 โครงการเสรมิสร้างถนน
ดินผิวจราจรลงลูกรัง 

โนนตาปัง – ทุ่งดอกรัก  
หมู่ที่ 11 บ้านโนน

ตาปัง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

5*1,000 ม. - 150,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 

150,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 

150,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
. 
 
 
 

150,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 

ความยาวถนน 
ดินลงลูกรัง 

ประชาชนหมู่ที ่ 
11 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 11- 
หมู่ที่18 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี 11,18และ  
หมู่บ้านใกล้เคียงได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. "- 500,000  
งบ ทต. / 

อปท. 

 500,000   
งบ ทต. / 

อปท. 

500,000  
งบ ทต. / 

อปท. 

500,000    
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวของ
ถนน คสล. 

ประชาชนหมู่ที่ 
11,18 และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 11-
ทุ่งดอกรัก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี 11และ  หมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 
ม. 

"- 500,000  
งบ ทต. / 

อปท. 

 500,000   
งบ ทต. / 

อปท. 

500,000  
งบ ทต. / 

อปท. 

500,000    
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวของ
ถนน คสล. 

ประชาชนหมู่ที่ 11 
และหมู่บา้น
ใกล้เคียงมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 
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95 โครงการเสริมสร้าง
ถนนลงหินคลุกจาก
ม.12-ม.15 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่12 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง  5 ม. ยาว 
1000 ม. 

- 300,000 
บาทงบ ทต./
หน่วยงาน 

300,000 
บาทงบ ทต./
หน่วยงาน 

300,000 
บาทงบ ทต./
หน่วยงาน. 

300,000 
บาทงบ ทต./
หน่วยงาน 

ความกว้าง
ของภนนลง

หินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ

คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

96 โครงการเสรมิสร้างถนน
ลงลูกรัง/หินคลุก ม.12 
– ป่าช้าเก่า หมู่ที่ 12 
บ้านโนนอารัมย์ 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่12 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม.  ยาว 
1.500 ม. 

- 200,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 

200,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
. 
 
 
 

200,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 

ความกว้างของ
ถนนลงลูกรัง/

หินคลุก 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ

คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

97 โครงการ คสล. ลาน
กีฬา หมู่ที่ 13 บ้าน

จันทร์หอม 

เพื่อให้ประชาชน มี
ลานกีฬาไว้ออก

ก าลังกาย 

1 แห่ง - 300,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 

300,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 

300,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 

300,000  
บาท 

งบทต. 
 
 
 

จ านวน
ประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านที่มาออก

ก าลังกาย 

ประชาชนภายใน
พื้นฐานท่ีบริการ

ได้รับความ
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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. 
 
 
 

 
 

98 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. 
จากบ้านไทรงามไปวัด 
(บ้านดู่นาหนองไผ่) หมู่
ที่ 14 บ้านไทรงาม 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
250 ม. 

- 300,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

300,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่
14 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
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99 โครงการลงหินคลุกแยก
นานายทองพูน  - ถนน
โนนอารัมย์ทิพย์นวด 
หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่15 ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

- 200,000
บาทงบ ทต. 

200,000
บาทงบ ทต. 

200,000
บาทงบ ทต.. 

200,000
บาทงบ ทต. 

ความยาวถนน
ดินลงหินคลุก 

ประชาชนหมู่ที ่
15  มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 

100 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังบนคันคลองศรีชุม
พล-โนนอารัมย ์หมู่ที่ 
16 บ้านกระเบื้องใต ้

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5 ม.  ยาว  
1,500 ม. 

- 500,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 

500,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 

500,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 

500,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 

ความยาวถนน
ดินลงลูกรัง 

ประชาชน มีถนน
ใช้ในการคมนาคม

ได้สะดวก 

กองช่าง 

101 โครงการถมที่หนอง
สระหงส์พร้อมท่อ
ระบายน้ าหมู่ที่ 17 
บ้านโนนม่วย 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ

ใช้ในการ
คมนาคมได้

สะดวกรวดเร็ว 

1 แห่ง - 500,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

500,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาวร่อง
ระบายน้ า 
คสล. 

ไม่มีน้ าขังใน
หมู่บ้านไม่มี
มลภาวะ 

กองช่าง 
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102 โครงการเสริมสร้าง
ถนนลงลูกรังรอบสระ

น้ าหมู่ที่ 17 บ้าน
โนนม่วย 

เพ่ือให้ประชาชน
ในต าบลได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5 ม.  ยาว 
1,000 ม. 

- 500,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
. 
 

500,000 
บาท 

งบทต. 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาวถนน
ดินลงลูกรัง 

ประชาชนใน
ต าบลมีถนนใช้
ในการคมนาคม

ได้สะดวก 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 18- 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี 18,5และ  หมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. "- 500,000  
งบ ทต. / 

อปท. 

 500,000   
งบ ทต. / 

อปท. 

500,000  
งบ ทต. / 

อปท. 

500,000    
งบ ทต. / 

อปท. 

ความยาวของ
ถนน คสล. 

ประชาชนหมู่ที่ 
18,5 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 
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104 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตอเนกประสงค ์
หมู่ที่ 19 บ้านโนน
สวรรค์ 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่19 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้มีลาน
คอนกรีต
อเนกประสงค์.ใช้
สอย 

ปริมาณงาน  550  
ตารางเมตร 

- 300,000 
บาทงบทต. 

300,000 
บาทงบทต. 

300,000 
บาทงบทต.. 

300,000 
บาทงบทต. 

ปริมาณงานท่ี
ด าเนินการ 

ประชาชนหมู่ที ่ 
19 และใกลเ้คียงมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

105 ลานกีฬาอเนกสงค์ 
หมู่ที่ 16 บ้าน
กระเบื้องใต้  

เพ่ือประชาชนมี
ลานกีฬาออก
ก าลังกายห่างไกล
ยาเสพติด 

1 แห่ง - 5,000,000  
บาท 

งบ ทต.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000,000  
บาท 

งบ ทต.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000,000  
บาท 

งบ ทต.  
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

5,000,000  
บาท 

งบ ทต.  
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณงาน
ก่อสร้างลาน
กีฬา 

เด็กและเยาวชน
มีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้าถนน
ผิวจราจรลงหินคลุก 
หมู่ที่ 12 บ้านโนน
อารัมย์ 

เพ่ือให้ประชาชน
ในต าบลได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

5.00 ม. ยาว 
1060 ม. หนา 
0.10 ม. 

"- 500,000  
บาท 

งบ ทต.  
 
 
 

500,000  
บาท 

งบ ทต.  
 
 
 

500,000 
บาท 

งบ ทต.  
 
 
 

500,000   
บาท 

งบ ทต.  
 
 

ความยาวถนน
ดินผิวลงหินคลุก 

ประชาชนหมู่ที ่
14 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
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. 

107 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จาก
หมู่บ้านไปวัดป่า
ระยะทาง 250 ม. 
หมู่ที่ 6 บ้านกระสัง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในต าบลได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

"- "- '300,000  
บาท 

งบ ทต.  

"- "- "- ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่6 
มีถนนใช้ในการ

คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินอัดแน่นลง
ลูกรังพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าระยะทาง 
1,500 ม.  หมู่ที่ 6 
บ้านกระสัง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในต าบลได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

"- "- '200,000  
บาท 

งบ ทต.  

"- "- "- ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่6 
มีถนนใช้ในการ

คมนาคมไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

                2.2  แผนงานการพัฒนา   ติดตั ง  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ขยายเขตไฟฟ้า 
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ล าดับ
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการ
ซ่อมแซม 
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
หมู่ที่ 1-19 

เพ่ือให้ทุกหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้ให้แสงสว่าง 

หมู่ที่ 1 - 19  "- 150,000 
งบ  ทต.. 

150,000 
งบ  ทต.. 

150000     
งบ  ทต.. 

150,000 
งบ  ทต.. 

จ านวนจุด
ไฟฟ้าส่อง
สว่างที่

ซ่อมแซม 

ทุกหมู่บ้านมี
ไฟฟ้า 
สาธารณะ
ให้ 
แสงสว่าง 

กองช่าง 

2 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะหมู่
ที่ 1 - 19 

เพ่ือให้ประชาชน  
หมู่ที่ 1-19 มี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

  หมู่ที่  1-19 "- 400,000 
งบ  ทต.. 

400,000 
งบ  ทต.. 

400,000 
งบ  ทต.. 

400,000 
งบ  ทต.. 

จ านวน
ครัวเรือนที่มี

ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้า 
ใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

3 โครงการ
ติดตั ง
สัญญาณไฟ
จราจร 

เพ่ือติดตั ง
สัญญาณไฟจราจร
เตือนบริเวณ สี่
แยก ด้วยไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ 

หมู่ที่ 1 - 19  - 400,000  
งบ  ทต. 

400,000  
งบ  ทต. 

400,000  
งบ  ทต. 

400,000  
งบ  ทต. 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ปลอดภัย 

ประชาชน
ทั่วไปสัญจร
ปลอดภัย 

กองช่าง 

ล าดับ
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

4 ติดตั งแผงโซ
ล่าเซลล์ตาม
ไร่นา หมู่ที่ 
1-19 

เพ่ือเกษตรกรหมู่
ที่ 15 มีระบบ
ไฟฟ้าใช้ในไร่นา 

เกษตรกร 1-19 - 300,000  
งบ  ทต. 

300,000  
งบ  ทต. 

300,000  
งบ  ทต. 

300,000  
งบ  ทต. 

เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้  

เกษตรกรมี
ระบบไฟฟ้า
ใช้ในไร่นา กองช่าง 

5 โครงการ
ติดตั งไฟฟ้า
ส่องแสงสว่าง
สาธารณะ 
หมู่ที่ 1-19 

เพ่ือให้ทุกหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้ให้แสงสว่าง 

หมู่ที่ 1 - 19  "- 400,000 
งบ  ทต. 

400,000 
งบ  ทต. 

400000     
งบ  ทต. 

400,000 
งบ  ทต. 

จ านวนจุด
ไฟฟ้าส่อง
สว่างที่

ซ่อมแซม 

ทุกหมู่บ้านมี
ไฟฟ้า 
สาธารณะ
ให้ 
แสงสว่าง 

กองช่าง 

6 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร
หมู่ที่ 15 
บ้านโนนตาด 

เพ่ือเกษตรกรหมู่
ที่ 15 มีระบบ
ไฟฟ้าใช้ในไร่นา 

1 แห่ง "- 300,000 
บาท 

งบ ทต. 

300,000 
บาท 

งบ ทต. 

300,000 
บาท 

งบ ทต. 

300,000 
บาท 

งบ ทต. 

เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ 15 

ราย 

เกษตรกรมี
ระบบไฟฟ้า
ใช้ในไร่นา 

กองช่าง 

ล าดับ
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

7 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร
หมู่ที่ 8 บ้าน
บ้านยางบ่อ
ภิรมย์ 

เพ่ือเกษตรกรหมู่
ที่ 8 มีระบบไฟฟ้า
ใช้ในไร่นา 

1 แห่ง "- 300,000 
บาท 

งบ ทต. 

300,000 
บาท 

งบ ทต. 

300,000 
บาท 

งบ ทต. 

300,000 
บาท 

งบ ทต. 

เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ 15 

ราย 

เกษตรกรมี
ระบบไฟฟ้า
ใช้ในไร่นา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                2.3   แผนงานการพัฒนา   ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาและ
เปลี่ยนท่อเมน
ประปาจากหนองไผ่
เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
บ้านดู่นาหนองไผ ่

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่1 มีน  าอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ท่อเมน
ขนาด 

4,3,2.5 นิ ว 

"- 800,000 
งบ  ทต.. 

800,000 
งบ  ทต.. 

800,000 
งบ  ทต.. 

 800,000 
งบ  ทต.. 

ครัวเรือนมี
น  าสะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อย
ละ 80 

ประชาชนหมู่ที ่ 
1  มีน  าอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขยาย
เขตประปา  หมู่ที ่  
14  บ้านไทรงาม 
(จากไทรงาม ถึง 
หนองไผ่ ) 

เพื่อให้ประชาชน  
หมู่ที ่ 14 มีน  า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

1 แห่ง "-     500,000     
งบ ทต. 

500,000     
งบ ทต. 

500,000     
งบ ทต. 

500,000     
งบ ทต. 

ครัวเรือนมี
น  าสะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อย
ละ 80 

ประชาชนหมู่ท ี 
14 มีน  าสะอาด
อุปโภคบรโิภค 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการขยาย
เขตประปา หมู่ที่ 
19 บ้านโนน
สวรรค ์

เพื่อให้ประชาชน  
หมู่ที ่ 19 มีน  า
สะอาดส าหรับ 
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

 1 แห่ง  "-.    100,000     
งบ ทต. 

 100,000     
งบ ทต. 

100,000     
งบ ทต. 

 100,000     
งบ ทต. 

ครัวเรือนมี
น  าสะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อย
ละ 80 

ประชาชน  หมู่ที ่ 
19มีน  าสะอาด
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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4 ระบบกรอง
น  าประปาท่ีได้
มาตรฐานและวาง
ท่อประปาใหม ่
หมู่ที่ 15 บ้านโนน
ตาด 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่15 มีน  าอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ท่อขนาด 4 
นิ วและ
ประตูน  า
เปิด-ปิด 6 

จุด 

 "-  350,000   
งบ ทต. 

 350,000   
งบ ทต. 

 350,000   
งบ ทต. 

 350,000     
งบ ทต. 

ครัวเรือนมี
น  าสะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อย
ละ 80 

ประชาชนหมู่ที ่ 
15  มีน  าอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมขยายท่อ
ประปาในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อ
แก 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที ่2 มีน  าอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขนาดท่อ 2 
นิ่ว ยาว 
500เมตร 

"- 300,000 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนมี
น  าสะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อย
ละ 80 

ประชาชนหมู่ที ่ 
2 มีน  าอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  
เทศบาลต าบลนาหนองไผ ่  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน         

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.......2,4........         

3 .ยุทธศาตร์การพฒันาคนและสังคม 

    3.1  แผนงานการพฒันา  ส่งเสริมการรณรงค์การลด ละ เลกิ อบายมุข  การป้องกนัปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ภายในชุมชน 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561   
บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการ
แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 
ใช้เวลาว่างออก
ก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

ต าบลนาหนองไผ ่

"- .- 100,000    
 งบ ทต. 

100,000งบ 
ทต. 

100,000    
งบ ทต. 

ประชาชน
ต าบลนา
หนองไผ่มี
สุขภาพ

แข็งแรงและ
ลดการใช้ยา

เสพติด 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
ทั่วไป ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 
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2 โครงการ
ครอบครัวสี
ขาวต้านยา
เสพติด 

 - เพื่อเป็น
แนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

 เด็ก เยาวชน  นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ในเขตพื นที่ต าบลนา
หนองไผ่ 

"- .- 70,000    
งบ ทต.  

70,000 งบ 
ทต. 

70,000    
 งบ ทต. 

จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

สามารถป้องกัน
และแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิ
ได ้

ส านักปลดั 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561   
บาท) 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

3 ขยายสนาม
กีฬาออกก าลัง
กายภายใน
หมู่บ้านเพื่อ
ส่งเสริม
สุขภาพ หมู่ที ่
11 บ้านโนน
ตาปัง 

เพื่อประชาชน หมู่
ที่ 11 มีลานกีฬา
ออกก าลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด 

กว้าง 10 ม. ยาว 30 
ม. 

- .-     130000    
งบ ทต. 

 130000    งบ 
ทต. 

 130000               
งบ ทต. 

ปริมาณงานการ
ก่อสร้างลาน

กีฬา 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน หมู่ที ่11 
มีสถานที่ออกก าลัง

กาย 

กองช่าง 
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4 
โครงการ
อบรมให้
ความรู้เรื่อง
ยาเสพติด
และการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
เอดส์ 

เพ่ืออบรมให้
ความรู้เรื่องยา
เสพติดและแนว
ทางการป้องกัน
โรคเอดส์ 

เด็กและเยาวชน
ต าบลนาหนองไผ่ 

- .-     150,000 
บาท 

งบ ทต. 

 50,000 
บาท 

งบ ทต. 

 50,000 
บาท 

งบ ทต. 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้โทษ
ของยาเสพติด
และโรคเอดส์ 

งาน
ป้องกัน 

3.2. แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 

โครงการ
จัดซื ออุปกรณ์
กีฬาและ
อุปกรณ์การ
ออกก าลังกาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาในการ
ออก าลังกายและ
อุปกรณ์การออก
ก าลังกายที่เหมาะสม 

ทต.ประชาชน หมู่
ที่ 1-19 

"- .- 100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวน
อุปกรณ์

กีฬาที่จัดซื อ 

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาและอุปกรณ์
การออกก าลังกาย
ภายในหมูบ่้าน 

กอง
การศึกษา 
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2 

โครงการกีฬา
หน่วยงาน
สัมพันธ์ระดับ
อ าเภอ 

เพื่อให้พนักงาน
ข้าราชการ
เทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

พนักงาน,ลูกจ้าง
เทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ 

- .-    60,000     
งบ ทต. 

60,000 งบ 
ทต. 

  60,000     
งบ ทต. 

จ านวน 
พนักงาน,

ลูกจ้างที่เข้า
ร่วม

กิจกรรม 

พนักงาน,ลูกจ้าง
เทศบาลต าบล
นาหนองไผ่ได้
ออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา
นันทนาให้แก่
เด็กก่อนวัย
เรียน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
ให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

หมู่ที่1-19  -   .-   20,000    
งบ ทต.  

 20,000      
งบ ทต.  

 20,000    
งบ ทต.  

 ร้อยละของ
เด็กศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กได้เข้าร่วม

กิจกรรม  

เด็กศูนย ์ทั ง 4 
ศูนย์ไดม้ีสุขภาพ
แข็งแรงสมบรูณ ์

กอง
การศึกษา 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท)   

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4 โครงการ
อบรมเด็กและ
เยาวชนให้เท่า
ทันยาเสพตดิ
ทั งปลูกฝัง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพ่ือส่งเสริม
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนต าบล
นาหนองไผ่ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

ต าบลนาหนองไผ่ 

- .- 50,000    
งบ ทต. 

50,000    
งบ ทต. 

50,000    
งบ ทต. 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

สร้างค่านิยมที่ดี
ให้แก่เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชนต าบล
นาหนองไผ่ ใน
การประพฤติ 
ปฏิบัติตน 

กอง
การศึกษา 
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5 โครงการงาน
บุญปลอด
เหล้า 

เพ่ือรณรงค์
ไม่ให้ประชาชน
ดื่มเหล้า 

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

ต าบลนาหนองไผ่ 

- .- 50,000    
งบ ทต. 

50,000    
งบ ทต. 

50,000    
งบ ทต. 

จ านวนการ
ดื่มเหล้า

ของ
ประชาชน

ลดลง 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

กอง
การศึกษา 

6 โครงการ
ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 
(ทุ่งดอกรัก) 

เพ่ือให้มีสถานที่
มีสถานที่พัก
และท ากิจกรรม
อ่ืนๆ 

ประชาชนต าบล
นาหนองไผ่ 

- .- 300,000    
งบ ทต. 

300,000    
งบ ทต. 

.- จ านวน
ประชาชน
ต าบลนา
หนองไผ่ 

ประชาชนต าบล
นาหนองไผ่มี
สถานท่ีพักและ
ท ากิจกรรมอื่นๆ 

กองช่าง 

             

3.3 แผนงานการพัฒนาการจัดสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื่อ H.I.V 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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1 

โครงการเข้า
ค่ายเยาวชน
เพ่ือ
สร้างสรรรค์
สังคม 

เพ่ือให้เยาวชนมี
กิจกรรม
สร้างสรรค์และ
สามารถท า
ประโยชน์ให้กับ
สังคม 

เยาวชนหมู่ที่ 1- 
19 

.- .-    50,000     
งบ ทต 

50,000   
งบ ทต 

    50,000     
งบ ทต 

จ านวน
เยาวชนที่
เข้ารว่ม
กิจกรรม 

เยาวชนมี
กิจกรรม
สร้างสรรค์และ
สามารถท า
ประโยชน์ให้กับ
สังคม 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการ
ส่งเสริม
อาชีพชมรม
ผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส
ประจ า
ต าบล 

 เพื่อให้ผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส  มี
งานท า ผู้สูงอายุ
ได้มีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิ่ม
ไม่คิดว่าตัวเองไร้
ค่า 

หมู่ที่  1 - 19 - .-  70,000 
งบ ทต. 

70,000 
งบ ทต. 

70,000 
งบ ทต. 

ร้อยละ 70
ของจ านวน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้ด้อยโอกาส
ที่เข้าร่วม
โครงการมี
อาชีพเสริม
และมรีายได้

เพิ่มขึ น 

ผู้สูงอายุได้มี
อาชีพเสริม
และมีรายได้
เพ่ิมไม่คิดว่า
ตัวเองเป็นคน
ไร้ค่า 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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3 โครงการเวที
แลกเปลีย่น
เรียนรู้แนว
ทางการ
พัฒนา
ระหว่าง
ภาครัฐและ
ประชาชน 

เพื่อให้ภาครัฐและ
ภาคประชาชนได้
แลกเปลีย่นความรู้
และน ามาเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาชุมชน 

หมู่ที่ 1-19 - .- 50,000   
งบ ทต. 

50,000   
งบ ทต. 

50,000   
งบ ทต. 

จ านวน
ประชาชน
ทุกหมู่บ้าน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทั งภาครัฐและ
ภาคประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ชุมชนของ
ตนเอง 

ส านักปลัด 

4 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ 

เพื่อให้ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสที่
ประสบความ
เดือดร้อน 

จ านวน 19 
หมู่บ้าน 

- .-    50,000  
งบ ทต. 

50,000  งบ 
ทต. 

   50,000  
งบ ทต. 

ผู้ด้อยโอกาส
และผูย้ากไร้
ร้อยละ 70 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เพื่อให้มีศูนย์การ
ช่วยผู้ด้อยโอกาส
ที่ประสบความ
เดือดร้อน 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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5 โครงการ
อบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับคุณ
แม่วัยใส 

เสรมิสร้างความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเองของวัยรุ่น
และมีทักษะใน
การปฏิเสธต่อ
พฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่อการด ารงชีวิต 

ประชาชน หมู่ที่ 
1-19 

- .- 20,000    
งบ ทต 

20,000    
งบ ทต 

    20,000    
งบ ทต 

กลุ่มวัยรุ่นใน
เขตพื นท่ีร้อย
ละ 80ได้เข้า
ร่วมโครงการ
และผา่นการ

อบรม 

กลุ่มวัยรุ่นในเขต
ต าบลนาหนอง
ไผไ่ด้รับความรู้
และมีทักษะใน
การปฏิเสธต่อ
พฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่อการด ารงชีวิต 

ส านักปลัด 

6 โครงการ
จัดซื อครภุัณฑ์
ทางการแพทย์ 
(รถเข็น
ส าหรับคน
พิการ,รถโยก
ฯลฯ) 

เพื่อจัดซื อครภุัณฑ์
เครื่องมือแพทย ์
(รถเข็นส าหรับคน
พิการ,รถโยก 
ฯลฯ) ให้กับผู้
พิการในต าบล 

หมู่ที่  1 - 19 - .- 70,000 
 งบ ทต. 

70000      
งบ ทต. 

70,000 
 งบ ทต. 

จ านวนผู้
พิการที่ไดร้ับ

การดูแล
ช่วยเหลือ 

ผู้พิการสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
ได้และสามารถ
ด ารงชีวิตไดอ้ย่าง
ปกติสุข 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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7 โครงการ
อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พัฒนากลุ่ม
สตร ี

 1. เพื่อเกิดการ
เรียนรูซ้ึ่งกันและ
กัน  2.เพื่อ
ก าหนดแผนการ
ท างานร่วมกัน 

คณะกรรมการพัฒนา
สตร ี(กพสม.) จาก19 
หมู่บ้าน  จ านวน 45 
คน 

 - .- 35,000   
งบ ทต. 

 35,000   
งบ ทต 

35,000   
งบ ทต. 

จ านวน
คณะกรรมการ

พัฒนาสตรี
ระดับต าบลที่
ผ่านการอบรม 

  - มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่
ภารกิจในการ
ท างานมแีผนการ
ท างานน าไปสู่
การปฏิบัติร่วมกัน 

ส านักปลัด 

8 โครงการ
อบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
ด าเนินชีวิตใน
สังคมได้สงบสุข 

เด็กและเยาวชน - .- 35,000 
 งบ ทต. 

35,000 
 งบ ทต. 

35,000 
 งบ ทต. 

จ านวนผู้ผ่าน
การฝกึอบรม 

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ด าเนินชีวิตใน
สังคมได้สงบสุข 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 



141 
 

9 โครงการ
อบรมสัมนา
ดูแลรักษา
สุขภาพกาย 
สุขภาพใจ
วัยผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อส่งเสรมิ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจยกย่องชู
เกียรติของ
ผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อเสรมิสรา้ง
การรวมกลุ่มจดั
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
 การแสดงออก
ของผู้สูงอาย ุ
3.เพื่อส่งเสรมิการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ที่เหมาะสมในวัย
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ  หมู่ที่  1 
- 19 

- .- 200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1.ผู้สูงอายุมีขวัญ
และก าลังใจใน
การด ารงชีพ 
2.สังคมและชุมชน
ตระหนักถึงคุณค่า
ของผู้สูงอายุมาก
ขึ น 
3.มีการร่วมท า
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
อันน าไปสู่การ
พึ่งตนเองด้านการ
มีส่วนร่วมด้าน
การเปิดโอกาส  
ด้านสขุภาพ 

ส านักปลัด 

10 เบี ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 
30 ราย 

"- .-   150,000   
งบ  ทต 

150,000 
งบ  ทต 

   150,000    
งบ  ทต 

จ านวนราย
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ต าบลนาหนอง

ไผ่ 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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11 โครงการ
สงเคราะห์
เบี ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ 
ที่มีอายุตั งแต่  
60  ปีขึ นไป 

ผู้สูงอายุจ านวน 
1,317 ราย 

"- 10,201,000
เงินอุดหนุน

ทั่วไป / 
เฉพาะกิจ 

10,201,000
เงินอุดหนุน

ทั่วไป / 
เฉพาะกิจ 

10,201,000   
เงินอุดหนุน

ทั่วไป / 
เฉพาะกิจ 

10,201,000  
เงินอุดหนุน

ทั่วไป / 
เฉพาะกิจ 

ความพึง
พอใจของ
ผู้สูงอายุ
1,176รายได้
รับเบี ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุตั งแต ่ 
60  ปีขึ นไป
ได้รับเบี ยยังชีพ
และสามารถ
ด ารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

ส านักปลัด 

12 โครงการ
สงเคราะห์
เบี ยยังชีพ
คนพิการ 

เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้
พิการที่ไม่
สามารถ
ช่วยเหลือตัวเอง
ได้ 

คนพิการจ านวน 
151 ราย 

 "- 744,000    
เงินอุดหนุน
ทั่วไป / 
เฉพาะกจิ 

 744,000    
เงินอุดหนุน
ทั่วไป / 
เฉพาะกิจ 

744,000    
เงินอุดหนุน
ทั่วไป / 
เฉพาะกิจ 

 744,000    
เงินอุดหนุน
ทั่วไป / 
เฉพาะกิจ 

ความพึง
พอใจของผู้
พิการ 143
รายได้รับ
เบี ยยังชีพ 

คนพิการไดร้ับ
การช่วยเหลือ
และได้รับเบี ยยัง
ชีพและสามารถ
ด ารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

ส านักปลัด 

13 โครงการ
เบี ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้
ติดเชื อเอดส์ 

ผู้ติดเชื อ 23 ราย - 180,000    
เงินอุดหนุน
ทั่วไป / 
เฉพาะกิจ 

 180,000    
เงินอุดหนุน
ทั่วไป / 
เฉพาะกิจ 

 180,000    
เงินอุดหนุน
ทั่วไป / 
เฉพาะกิจ 

 180,000    
เงินอุดหนุน
ทั่วไป / 
เฉพาะกิจ 

ความพึง
พอใจของผู้
ติดเชื อเอดส์ 

ผู้ติดเชื อเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือและ
ได้รับเบี ยยังชีพ
สามารถ
ด ารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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14 โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุม 
ชนประจ า
ต าบล 

เพื่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมอื
ในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวและ
ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ศูนย์รวมในการ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวที่มีการ
บริหารจัดการโดย
ชุมชน 

หมู่ 1-19 "- 50,000  
เงิน

อุดหนุน/ 
เฉพาะกิจ 

50,000  
เงิน

อุดหนุน/ 
เฉพาะกิจ 

50,000        
เงิน

อุดหนุน/ 
เฉพาะกิจ 

   50,000    
เงิน

อุดหนุน/ 
เฉพาะกิจ 

ร้อยละ 70 
ของจ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้
และช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างของ
สังคมได้ 

ส านักปลัด 

15 โครงการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่
สตรตี าบลนา
หนองไผ ่

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
ต าบลนาหนองไผ ่

กลุ่มสตรตี าบลนา
หนองไผ ่

"- 40,000 
บาท 

งบ ทต. 

40,000 
บาท 

งบ ทต. 

40,000 
บาท 

งบ ทต. 

   40,000 
บาท 

งบ ทต. 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

กลุ่มสตรีได้รับ
ความรู้ในการ
เข้าอบรม 

ส านักปลัด 

16 โครงการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่
ผู้สูงอายุใน
ต าบลนา
หนองไผ ่

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม่
ผู้สูงอายุในต าบล
นาหนองไผ ่

ผู้สูงอายุในต าบลนา
หนองไผ ่

"- 40,000 
บาท 

งบ ทต. 

40,000 
บาท 

งบ ทต. 

40,000 
บาท 

งบ ทต. 

   40,000 
บาท 

งบ ทต. 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

สูงอายุได้รับ
ความรู้ในการ
เข้าอบรม 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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17 อุดหนุน
พัฒนา
ครอบครัว
ต าบลนา
หนองไผ่ 

เพ่ือสนันสนุน
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลนา

หนองไผ่ 

"- 40,000 
บาท 

งบ ทต. 

40,000 
บาท 

งบ ทต. 

40,000 
บาท 

งบ ทต. 

   40,000 
บาท 

งบ ทต. 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้ในการ
เข้าอบรม 

ส านักปลัด 

18 อุดหนุน
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

เพ่ือสนับสนุน
กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

"- 50,000 
บาท 

งบ ทต. 

50,000 
บาท 

งบ ทต. 

50,000 
บาท 

งบ ทต. 

   50,000 
บาท 

งบ ทต. 

จ านวน
สมาชิกของ
กองทุน 

จ านวนสมาชิก
ได้รับ
สวัสดิการ 

ส านักปลัด 

19 อุดหนุนสภา
เด็กและ
เยาวชน
ต าบลนา
หนองไผ่ 

เพ่ือสนับสนุน
สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล
นาหนองไผ่ 

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลนาหนองไผ ่

"- 40,000 
บาท 

งบ ทต. 

40,000 
บาท 

งบ ทต. 

40,000 
บาท 

งบ ทต. 

   40,000 
บาท 

งบ ทต. 

จ านวนสภา
เด็กและ

เยาวชนต าบล
นาหนองไผ ่

สภาเด็กได้รับ
ความรู้ 

ส านักปลัด 

20 โครงการ
อาคาร
เรียนรู้   หมู่
ที่ 13 บ้าน
จันทร์หอม 

เพ่ือสนับสนุน
เด็กและเยาวชน
ต าบลนาหนอง
ไผ่ 

1 หลัง "- .- 30,000 
บาท 

งบ ทต. 

30,000 
บาท 

งบ ทต. 

   30,000 
บาท 

งบ ทต. 

จ านวนสภา
เด็กและ
เยาวชน
ต าบลนา
หนองไผ่ 

ประชาชน ม.
13 

กองช่าง 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
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ที ่ ของโครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
ได้รับ ที่

รับผิดชอบ 

21 โครงการต่อ
เติมศาลา
ประชาคม     
หมู่ที่ 13 
บ้านจันทร์
หอม 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 13 มีศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 

1 หลัง "- .- 300,000 
บาท 

งบ ทต. 

300,000 
บาท 

งบ ทต. 

   300,000 
บาท 

งบ ทต. 

ประชาชน
ร้อยละ 80 มี

ศาลา
ประชาคมใช้ 

ประชาชนหมู่ที่ 
13 มีศาลา
ประชาคมใช้ 

กองช่าง 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

3.4. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการ
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล
วันส าคัญ 
 

เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลวัน
ส าคัญ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
ที่สัญจรหรือเดินทาง
ช่วงเทศกาล 

"- .- 120,000 
 งบ ทต. 

120,000 
 งบ ทต. 

120,000 
 งบ ทต. 

จ านวนผู้ที่
ได้รับ

อุบัติเหตุ
น้อยลง 

 - ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
วันส าคัญ 

งาน
ป้องกัน 

2 โครงการ
จัดซื อ
อุปกรณ์เพ่ือ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือมีอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยที่
เพียงพอ 

จัดซื ออุปกรณ์การ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจ า
ต าบล/หมู่บ้าน 

- .- 120,000 
 งบ ทต. 

120,000 
 งบ ทต. 

120,000 
 งบ ทต. 

จ านวนอปุกรณ์
ที่ใช้ในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยตอ่
จ านวนคนที่
ต้องการใช้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งาน
ป้องกัน 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
รับผิดชอบ 

3 โครงการ
ฝึกอบรม
ศักยภาพ
ให้กับ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
(อปพร) 

เพ่ือให้มี
อาสาสมัครงาน 
อปพร.เพื่อ
สนับสนุนงาน
ป้องกันป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

อปพร.ต าบลนา
หนองไผ่ 

"- 120,000 
 งบ ทต. 

120,000 
 งบ ทต. 

120,000 
 งบ ทต. 

120,000 
 งบ ทต. 

จ านวนผู้เข้า
รับการ

ฝึกอบรม 

 - อปพร.ได้รับ
การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

งาน
ป้องกัน 

4 โครงการกู้ชีพ
กู้ภัยต าบลนา
หนองไผ ่

เพื่อให้ปฏิบัติงาน
กู้ชีพ กู้ภัยป้องกัน
สามารถช่วยเหลือ
เบื องต้นกู้ภัย
เบื องต้น
ผู้ประสบภยัได้
อย่างปลอดภัย 
รวดเร็ว ทันท่วงท ี

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ 

- 500,000 
 งบ ทต. 

500,000 
 งบ ทต. 

500,000 
 งบ ทต. 

500,000 
 งบ ทต. 

ความพึง
พอใจของ

ประชาชนท่ี
ได้รับบริการ
ร้อยละ 80 

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

งาน
ป้องกัน 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
รับผิดชอบ 

5 โครงการ
ฝึกซ้อม
ดับเพลิง
และ
อบพยบหนี
ไฟประจ าปี 

เพ่ือให้
ปฏิบัติงาน
ดับเพลิง
ช่วยเหลือ
เบื องต้น
ผู้ประสบภัยได้
อย่างปลอดภัย
รวดเร็ว 

โรงเรียน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ส านักงานเทศบาล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนการ
เกิด

อุบัติเหตุ
ลดลง 

ลดการ
บาดเจ็บหรือ
การสูญเสีย ผู้
ประสบ
อัคคีภัยได้รับ
การช่วยเหลือ
ย่างรวดเร็ว 

งาน
ป้องกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  
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เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบริการ         

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.......2,4........         

ยุทธศาตร์ที่   4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    4.1 แผนงานการพัฒนา  การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์
ปีก โคเนื อ กะบือ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการเลี ยงสัตว์ปกี 
และยกระดบัการพัฒนา
อาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน 

หมู่ที่ 1-19 "- 50,000     งบ 
ทต. 

50,000     งบ 
ทต. 

50,000   งบ 
ทต. 

500,00      
งบ ทต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

เกษตรกรมีรายได้
จากการเลี ยงสัตว์
ปีกและได้รับการ
พัฒนา 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม  
ยกระดับ ส่งเสริม
พัฒนา กลุ่มอาชีพกลุ่ม
สตรีและแม่บ้านใน
ชุมชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้และ
ยกระดับการพัฒนา
อาชพีให้แก่กลุ่มอาชีพ
ในชุมชน 

หมู่ที่ 1 -19 "- 250,000 
 งบ ทต. 

250,000 
 งบ ทต. 

250,000 
 งบ ทต. 

250,000 
 งบ ทต. 

จ านวนกลุ่ม
ผ่านการอบรม 

กลุ่มอาชพีได้รับ
การพัฒนาฝีมือ 

ส านักปลัด 

3 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมผู้
สูงวัยตามแนววิถี
พุทธ 

เพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม
แก่ผูสูงอายุและปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในสังคมอย่าง
เป็นสุข 

ผู้สูงอายุในต าบล "- 40,000     งบ 
ทต. 

40,000     งบ 
ทต. 

400,00      
งบ ทต. 

400,00      
งบ ทต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ส่งเสริมด้านคุณธรรม  
จริยธรรมแก่ผูสูงอายุ
และปฏิบัติตนใหอ้ยู่
ในสังคมอย่างเป็นสุข 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

4 โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่
เด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
เด็กและเยาวชนได้เกิด
รายได้และ
ชีวิตประจ าวันได ้
 
 
 

เด็กและเยาวชน "- 35,000     งบ  
ทต. 

35,000     
งบ  ทต. 

35,000     
งบ  ทต. 

35,000     
งบ  ทต. 

จ านวนผู้ผ่าน
การอบรม 

ส่งเสริมอาชีพให้
เด็กและเยาวชนได้
เกิดรายได้และ
ชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

5 โครงการอบรมกลุม่
วิสาหกิจในชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน 

หมู่ที่ 1 -19 "-. 60,000     งบ  
ทต 

60,000     
งบ  ทต. 

60,000     
งบ  ทต 

60,000     
งบ  ทต. 

จ านวนกลุ่ม
ผ่านการ
อบรม 

เพิ่มรายได้แก่
ชุมชน 

ส านักปลดั 

6 โครงการส่งเสริม
การผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ 
OTOP ต าบลนา
หนองไผ ่

เพื่อเป็นการยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ให้ได้
มาตรฐานไดร้าคาสูง
และชุมชนมีรายได้เพิ่ม 

  -  กลุ่มทอผ้าไหม  หมู่
ที่ 1 -19 ,กลุ่มท าตุ๊กตา
ไหมพรหม  หมู่ที่ 6 บ้าน
กระสัง ,กลุ่มทอเส่ือกก 
หมู่ที่ 4 ,6,17,18,กลุ่มท า
ดอกไม้,พวงกุญแจ หมู่ที ่
7 บ้านแคน     กลุ่มงาน
จักรสาน การเย็บผ้าและ
การนวดแผนโบราณ  
และกลุ่มอาชพีอื่นๆ  หมู่
ที่1-19        

"- 250,000 
 งบ ทต. 

250,000 
 งบ ทต. 

250,000 
 งบ ทต. 

250,000 
 งบ ทต. 

ระดับ
มาตรฐาน 
OTOPของ
ผลิตภณัฑ ์

ชุมชนมีงานท า
และมรีายเพิม่
สามารถเลี ยง
ครอบครัวได ้

ส านักปลดั 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
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ที ่ ของโครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
ได้รับ รับผิดชอบ 

7 

โครงการส่งเสริม
กลุ่มก๊าชชีวภาพ
จากมูลสัตว์ 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การผลิตก๊าชชีวภาพ
ในการจัดการของ
เสียจากมูลสัตว์ 

ประชาชน  หมู่ที ่  
1-19 

"-     50,000      
งบ ทต. 

    50,000      
งบ ทต. 

50,000  งบ 
ทต. 

      
50,000       
งบ ทต. 

จ านวน
ประชาชนที่

เข้าร่วม
โครงการ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้
ผลิตและได้ใช้
พลังงาน
ทดแทน 

ส านักปลัด 

8 

โครงการส่งเสริม
การผลิตพันธ์ข้าว
หอมมะลิดีมี
มาตราฐาน 

เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธ์
ข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีไว้ใช้อย่าง
พอเพียง 

 เกษตรกร หมู่ที่  
1-19 

"- 20,000      
งบ ทต. 

20,000      
งบ ทต. 

20,000      
งบ ทต. 

20,000      
งบ ทต. 

จ านวน
เกษตรกรที่

เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรหมู่ที่ 
1-19 ได้มีเมล็ด
พันธ์ข้าว
คุณภาพดีไว้ใช้
อย่างยั่งยืนและ
มีรายได้เพ่ิม 

ส านักปลัด 

9 

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์แก่
เกษตรกรระดับ
ต าบล 

เพ่ือพัฒนาความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมผลผลิต 

เกษตรหมู่ที่  1-19 "- 50,000      
งบ ทต. 

50,000      
งบ ทต. 

50,000      
งบ ทต. 

50,000      
งบ ทต. 

จ านวน
เกษตรกรที่
ผ่านการ
อบรม 

เกษตรกรหมู่ที่ 
1-19 มีองค์
ความรู้ไปใช้ใน
การประกอบ
เกษตรกรรม 

ส านักปลัด 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
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ที ่ ของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
ได้รับ รับผิดชอบ 

10 

ส่งเสริมกลุ่มทอ
ผ้าไหมลายยก
ดอก  

เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการ
ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม 

 1 แห่ง "- 200,000 
งบ  ทต. 

200,000 
งบ  ทต. 

200,000 
งบ  ทต. 

 200,000 
งบ  ทต. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
ศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับผ้าไหม 

ส านักปลัด 

11 

โครงการ
สนับสนุนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์  

เพ่ือสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก 

 - 

      50,000 
งบ ทต. 

 50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
กลุ่มเกษตร

อินทรีย์ 

กลุ่มเกษตร
อินทรีย์บ้านบ่อแก
มีศักยภาพและ
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด 

12 

โครงการ
สนับสนุนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต  

เพื่อสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ
การผลิตหมู่ที ่2 ,6 

กลุ่มออมทรัพย์ 
หมู่ที่ 2 ,6 

 - 

 50,000 
งบ ทต. 

 50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ร้อยละความ
พึ่งพอใจของ

กลุ่มออม
ทรัพย ์

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตมี
ศักยภาพและ
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด 

13 

โครงการผลิตน  า
ด่ืม  

เพ่ือให้มีน  าสะอาด
ไว้ส าหรับอุปโภค  - 
บริโภค 

หมู่ที่ 1-19 

- 

120,000 
งบ ทต. 

120,000 
งบ ทต. 

120,000 
งบ ทต. 

120,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพ่ือให้มีน  า
สะอาดไว้
ส าหรับอุปโภค  
- บริโภค 

ส านักปลัด 
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

14 

โครงการแปลงสาธิต 
(พันธุ์ข้าว ทุ่งดอก
รัก) ต าบลนาหนอง
ไผ ่

เพ่ือชุมชน ต าบลนา
หนองไผ่ 

หมู่ที่ 1-19 

- 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

ร้อยละความ
พึ่งพอใจของ
ประชาชนใน

พื นที ่

ประชาชนในหมู่บ้าน
และพื นที่ใกล้เคียงมี
พันธ์ข้าวไว้ใช้ใน
หมู่บ้านและชุมชน
ของตนเอง 

ส านักปลัด 

15 

โครงการ
ครอบครัว
ต้นแบบ 

1.ส่งเสรมิการพึ่งพา
ตนเองให้กับชุมชนใน
ระดับพื นท่ี              
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต  
3.เพื่อสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

ประชาชนในเขต
พื นที่มีอาชีพ

ยากจน 

"- '350,000 งบ 
ทต. 

350,000 
งบ ทต. 

350,000 
งบ ทต. 

350,000 
งบ ทต. 

ประชาชน
ร้อยละ 80 

มีความ
เป็นอยู่ที่ดี

ขึ น 

1.ประชาชนในเขต
พื นที่มีทักษะด้านการ
ท างานเองได้สามารถ
น าไปประกอบอาชีพ
สร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

ส านักปลัด 
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16 โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและ
เยาวชน        2.ส่งเสริม
ทักษะและแนวคิดด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง      3.
เสริมทกัษะการประกอบ
อาชีพเด็กและเยาวชนใน
เขตพื นที่ 

1.เด็กและเยาวชน
ในเขตพื นที่
เทศบาลและ
ผู้สนใจเข้าร่วม 

'- 350,000  งบ 
ทต.'- 

350,000 
งบ ทต. 

350,000  
งบ ทต. 

    
350,000    
งบ ทต. 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 

มีความ
เป็นอยู่ที่ดี

ขึ น 

1.เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจ 

ส านักปลัด 

    4.2  แนวทางการพัฒนา   แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการปรับปรุง
ทิวทัศน์ 
ริมฝั่งแม่น  ามูล
เพ่ือการ 
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

เพ่ือจัดให้มีสถานที่
ท่องเที่ยวในต าบล
นาหนองไผ่และเพ่ิม 
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

หมู่ที่ 
10,17,16,7,8,9 

"- 200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

ทิวทัศน์ริม
ฝั่งแม่น  ามูล 

มีแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิม 

หน่วยงาน
อ่ืน

รับผิดชอบ 
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2 โครงการปรับปรุง
ทิวทัศน์ 
ทุ่งดอกรักเพ่ือ
การท่องเที่ยว 

เพ่ือจัดให้มีสถานที่
ท่องเที่ยวในต าบล
นาหนองไผ่และเพ่ิม 
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

1 แห่ง "- 500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

ทิวทัศน์ทุ่ง
ดอกรัก 

มีแหล่ง
ท่องเที่ยว 
สร้างความ

เข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ทิวทัศน์ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

เพ่ือจัดให้มีสถานที่
ที่สวยงานเหมาะแก่
การท่องเที่ยวและ
เพ่ิม 

หมู่ที่ 1-19 "- 500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

ปริมาณงาน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง
ทิวทัศน์ 

มีแหล่ง
ท่องเที่ยว 
สร้างความ

เข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน         

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่........4.......         

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
      5.1  แผนงานการพัฒนาด้านการก่อสร้าง พัฒนา สถานศึกษา และการจัด

การศึกษา   
      

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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1 โครงการจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์  สื่อการ
เรียนการสอน ชุด
สนามเด็กเล่น  
เครื่องเล่นพลาสติก 
และอุปกรณ์กีฬาใน
การจัดการศึกษา 

เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ร่างกายและจิตใจ
ของเด็กปฐมวัยให้
เด็กได้มีพัฒนาการที่
เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4 ศูนย์ 

"- 120,000     
งบ

เทศบาล 

120,000     
งบเทศบาล 

160,000     
งบเทศบาล 

120,000     
งบเทศบาล 

จ านวนสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์
ที่เหมาะสม
ในการจัด
การศึกษา 

นักเรียนและ
ผู้ดูแลเด็กมีสื่อ
การเรียนรู้และ
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมใน
การท า
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
หรือกิจกรรม
อ่ืนๆอย่าง
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา

ฯ 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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2 โครงการอาหาร
เสริม(นม) 

เพื่อพัฒนาร่างกายของ
เด็กนักเรยีนให้มี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
น  าหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียน อ.1 - ป.
6 ในต าบลนา
หนองไผ่ 

"-  2,200,000 
เงิน

อุดหนุน  

2,200,000  
เงินอุดหนุน  

2,200,000 
เงินอุดหนุน 

2,200,000  
เงินอุดหนุน  

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน

ที่ได้รับ
อาหารเสริม 

(นม) 

นักเรียนได้รับ
การปลูกฝัง
การดื่มนมและ
ได้รับ
สารอาหารที่
เพียงพอมี
สุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา

ฯ 

3 โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารครบ 
5 หมู่และถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียน อ.1 - ป.
6 ในต าบลนา
หนองไผ่ 

"- 4,500,000 
เงิน

อุดหนุน  

4,500,000 
เงินอุดหนุน 

4,500,000 
เงินอุดหนุน  

4,500,000 
เงินอุดหนุน  

ร้อยละ 100
ของนักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร

กลางวัน 

นักเรียนมี
สุขภาพ 
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา

ฯ 

4 เงินเดือนครู ศพด. เพ่ือให้ครู ศพด.ได้
เงินเดือน 

คร ูศพด. - 1,600,000 
เงิน

อุดหนุน 

1,600,000 
เงินอุดหนุน 

1,600,000 
เงินอุดหนุน 

1,600,000 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละ 100 
ได้รับเงินเดือน  

คร ูศพด. 
ได้รับเงินเดือน
ครบถูกต้อง 

กอง
การศึกษา

ฯ 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท)   

2564 
(บาท) 

(KPI) 
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5 ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบลนา
หนองไผ่ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมใน
การพัฒนาทั งร่างกายและ
จิตใจให้กับเด็กปฐมวัย 

4 ศูนย ์ - 200,000
งบ ทต. 

200,000งบ 
ทต. 

200,000งบ 
ทต. 

200,000  
งบ ทต. 

พื นที่ที่มีการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีภูมิทัศน์ท่ีดี
เหมาะแก่การ
พัฒนาทั งร่างกาย
และจิตใจให้แก่
เด็ก 

กอง
การศึกษา

ฯ 

6 โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้
และเพิ่มพูนความรู้
ต่างๆได ้

หมู่ที่ 
1,3,10,13,14,19 

 '- 50,000  
งบ ทต. 

 50,000  งบ 
ทต. 

50,000    
งบ ทต. 

 50,000  งบ 
ทต. 

จ านวนผู้เข้า
ใช้บริการ 

ประชาชนมีแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้
ภายในหมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา

ฯ 

7 โครงการก่อสร้าง
เสาธงและลาน
เอนกประสงค์ 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาการของเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านไทรงาม 

- 300,000    
งบ ทต. 

 300,000    
งบ ทต. 

300,000      
งบ ทต. 

300,000      
งบ ทต. 

ขนาดพื นที่ที่
ก่อสร้าง 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา

ฯ 

8 โครงการจัดท าป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด เทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่ 

เพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์บอก
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตแต่ละแห่ง 

จ านวน  3 ป้าย - 60,000  
งบ ทต. 

 60,000    
งบ ทต. 

60,000    
งบ ทต. 

 60,000    
งบ ทต. 

จ านวนป้าย
ที่ก่อสร้าง 

มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ชื่อ 
ศพด.ท่ีหมาะสม 

กอง
การศึกษา

ฯ 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ที ่ (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
จะได้รับ ที่

รับผิดชอบ 

9 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ของผู้ดูแลเด็ก ครู
,ครูผู้ดูแลเด็ก 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ดูแลเด็ก 4 ศูนย ์ "- 50,000    
งบ ทต. 

  50,000    
งบ ทต. 

50,000    
งบ ทต. 

   50,000    
งบ ทต. 

จ านวนครั งท่ี
ผู้ดูแลเด็กได้รับ

การอบรม 

ผู้ดูแลเด็กได้รบั
ประสบการณ์
และเพิ่มทักษะ
ในการพัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเอง 

กอง
การศึกษา

ฯ 

10 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพือ่ให้เด็ก ได้แสดง
ความสามารถและ
แสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง ส่งเสริมเด็ก 
เยาวชนให้มีระเบียบ
วินัย 

เด็กต าบลนาหนอง
ไผ่ 

 '-  120,000    
งบ ทต. 

120,000 งบ 
ทต. 

120,000    
งบ ทต. 

120,000 งบ 
ทต. 

จ านวนเด็ก 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้รับ
ประสบการณ์จาก
การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆท าให้
สามารถพัฒนา
ศักยภาพทั ง
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจเป็นคน
เก่ง คนดีของสังคม 

กอง
การศึกษา

ฯ 

11 โครงการจดัซื อเครื่อง
กรองน  าเพื่อใช้ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้มีน  าสะอาด
ส าหรับดื่ม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4 แห่ง 

  "- 10,000  
งบ ทต. 

10,000  งบ 
ทต. 

10,000     
งบ ทต. 

10,000 งบ 
ทต. 

จ านวนเครื่อง
กรอกน  า 

นักเรียนมีน  า
ดื่มที่มีคุณภาพ  

กอง
การศึกษา

ฯ 

12 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

เพ่ือให้มีบุคลากรที่
เพียงพอกับสัดส่วน
ของเด็กท่ีเพ่ิมขึ น 

ครู/ครูศูนย์และ
ผู้ดูแลเด็ก 

"- 120,000 
งบ ทต. 

120,000 งบ 
ทต. 

120,000 งบ 
ทต. 

120,000 งบ 
ทต. 

จ านวน
ผู้เรียนต่อ

ผู้สอน 

ครูมีสัดส่วนที่
เพียงพอดูแล
เด็กได้
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

13 โครงการจัด
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ   

เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกท่ีดีให้แก่
เด็ก เกิดความผูกพัน
ระหว่างแม่กับลูก 

ผู้ปกครองนักเรียน
ปฐมวัย 

  '- 10,000   
งบ ทต. 

10,000    
งบ ทต. 

10,000    
งบ ทต. 

 10,000  งบ 
ทต. 

จ านวน
ผู้ปกครองที่

เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก ศพด.มี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

14 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้
ร่วมกันวางแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 

ผู้ปกครองนักเรียน
ปฐมวัย (ศพด. ทั ง 
4 ศูนย์) 

- 10,000 
งบ ทต. 

10,000 งบ 
ทต. 

10,000 งบ 
ทต. 

10,000 งบ 
ทต. 

จ านวน
ผู้ปกครองที่

เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดความเข้าใจ
ระหว่างผู้ปกครอง
กับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา 

กอง
การศึกษา

ฯ 

15 โครงการต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือให้นักเรียนมี
อาคารเรียนที่
พอเพียงต่อจ านวน
เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่ง 

"- 500,000  
งบ ทต. 

500,000  
งบ ทต. 

500,000    
งบ ทต. 

500,000  
งบ ทต. 

ขนาดพื นท่ีที่มี
การต่อเตมิ 

นักเรียน ศพดได้
พัฒนาทั งร่างกาย
และจิตใจอย่าง
พอเพียง 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

16 โครงการปรับปรุง 
ศพด.ต าบลนา
หนองไผ่ 

เพ่ือให้ศพด.มีอาคาร
เรียน แข็งแรงและ
ปลอดภัย   

เด็กใน ศพด. ทั ง 
4 ศูนย ์

"- 200,000 
งบ ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

ร้อยละ 80 
ของศพด.มี
อาคารที่
แข็งแรง 

ศพด.มีโครงสร้าง
อาคารท่ีปลอดภัย
แข็งแรงได้
มาตรฐาน  

กอง
การศึกษา

ฯ 

17 โครงการก่อสร้าง
เตาผาขยะพร้อม
โครงหลังคา 

เพ่ือให้ ศพด.มีระบบ
การก าจัดขยะที่ถูก
สุขลักษณะ   

ศพด. บ้านยางบ่อ
ภิรมย์ 

- '250,000    
งบ ทต. 

'250,000    
งบ ทต. 

250,000    
งบ ทต. 

250,000    
งบ ทต. 

 จ านวน
เตาเผาขยะ 

มีเตาเผาขยะที่
ได้มาตรฐาน   

กอง
การศึกษา

ฯ 

18 โครงการเผยแพร่
ผลงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล้กใน
สังกัด เทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่   

เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ผลการปฏิบัติงานให้
ผุ้ปกครองทราบ
ผู้ปกครองและ
ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจ และ
เล็งเห็นความส าคัญ
ของการศึกษา 

ศพด. ทั ง 4 ศูนย ์ - 40,000 
งบ ทต. 

40,000 งบ 
ทต. 

40,000 งบ 
ทต. 

40,000 งบ 
ทต. 

ร้อยละ 80 
ของผุ้ปกครอง

ที่เข้าร่วม
กิจกรรม  

ผู้ปกครอง
ทราบผลการ
ด าเนินงาน 
และมีความ
ภาคภูมิใจและ
เล็งเห็นความ 
ส าคัญของ
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

19 โครงการก่อสร้าง
โรงอาหาร ศพด
บ้านไทรงาม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
สถานที่รับประทาน
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

ศพด.บ้านไทรงาม "- 200,000 
งบ ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

ปริมาณงานท่ี
ก่อสร้าง 

เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ี
รับประทาน
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

20 โครงการก่อสร้าง
ห้องน  าส าหรับครู
และประชาชน
ทั่วไป  

เพ่ือให้ครู ประชาชน
ที่มาติดต่อมีห้องน  า
ที่เหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ  

ศพด.บ้านไทรงาม  - 200,000    
งบ ทต. 

'200,000    
งบ ทต. 

'200,000    
งบ ทต. 

'200,000    
งบ ทต. 

จ านวนห้องน  า
ที่ก่อสร้าง 

คร ูและ
ประชาชนมี
ห้องน  าท่ี
เหมาะสม   

กอง
การศึกษา

ฯ 

21 โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักส าหรับรอ
รับเด็ก ศพด.บ้าน
ทิพย์นวด   

เพ่ือให้มีสถานที่รอ
รับเด็ก ศพด.บ้าน
ทิพย์นวด   
 
 
 
 
 

ศพด.ทิพย์นวด  - 100,000     
งบ ทต. 

100,000     
งบ ทต. 

100,000     
งบ ทต. 

100,000     
งบ ทต. 

พื นที่ในการ
ก่อสร้าง  

ผู้ปกครองมีที่พัก
ระหว่างรอรับ
บุตรหลาน 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

22 ค่าวัสดุการศึกษาของ 
ศพด. 

เพื่อจัดซื อสื่อการเรยีน
การสอนให้กับเด็ก
นักเรียนใน ศพด.ต าบล
นาหนองไผ ่

เด็กนักเรยีน ศพด.ใน
ต าบลนาหนองไผ ่

"- 400,000 
เงินอุดหนุน  

400,000 เงิน
อุดหนุน  

400,000 เงิน
อุดหนุน  

 400,000  เงิน
อุดหนุน  

ร้อยละ100
ของนักเรียนใน 

ศพด.
พัฒนาขึ น 

เด็กนักเรยีนใน 
ศพด.มีความรู ้

กอง
การศึกษาฯ 

23 โครงการก่อสร้างอ่าง
ล้างหน้าแปรงฟัน
ส าหรับเด็ก ศพด.บ้าน
ทิพย์นวด   

เพื่อให้เด็กมีอ่างล้าง
หน้าแปรงฟันท่ีเพียงพอ 

ถูกสุขลักษณะ   

 ศพด.บ้านทิพย์นวด "- 200,000 
งบ ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

พื นที่ในการ
ก่อสร้าง  

มีอ่างล้างหน้า
แปรงฟันี่
เพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 

กองช่าง 
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24 โครงการร่องระบาย
น  าบริเวณลานหน้า
เสาธง 

เพื่อให้เด็กมีพื นที่ท า
กิจกรรมทีส่ะอาดและ

ปลอดภัย 

 ศพด.บ้านทิพย์นวด - 200,000 
งบ ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

200,000 งบ 
ทต. 

พื นที่ในการ
ก่อสร้าง  

เด็กมลีานท า
กิจกรรมที่
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

25 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  

เพื่อจัดซื อสื่อการเรยีน
การสอนให้กับเด็ก

นักเรียนใน ศพด.ต าบล
นาหนองไผ ่

เด็กนักเรยีน ศพด.ใน
ต าบลนาหนองไผ ่

- 30,700 
บาท 

30,700 
บาท 

30,700 
บาท 

30,700 
บาท 

เด็กนักเรยีนใน 
ศพด.มีความรู ้

เด็กนักเรยีนใน 
ศพด.มีความรู ้

กอง
การศึกษาฯ 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

26 โครงการสนับสนุนคา่
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  

เพื่อใช้จัดซื้อวัสด ุ
อุปกรณ ์ ครุภัณฑ ์ สื่อ
การเรยีนการสอน  ใน
การจัดการเรยีนการ

สอนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4 ศูนย ์

- 300,000   
งบอุดหนุน   

  

300,000   
งบอุดหนุน   

  

300,000   
งบอุดหนุน   

  

300,000   
งบอุดหนุน   

  

จ านวนสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมใน

การจัด
การศึกษา 

นักเรียนและ
ผู้ดูแลเด็กมสีื่อ
การเรยีนรู้และ

อุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการ

สอน  

กอง
การศึกษาฯ 
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27 โครงการส ารวจ
และพัฒนาแหล่ง
น้ าบาดาลเพ่ือ
สนับสนุนระบบน้ า
ดื่มสะอาด 

เพ่ือเด็กนักเรียนได้มี
แหล่งดื่มน้ าที่สะอาด   

โรงเรียน 6 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 4 แห่ง 

- - "- - - จ านวน
สถานที่ที่

ติดตั้งระบบ
น้ าดื่ม 

 เด็กนักเรียนมี
แหล่งน้ าดื่มและ
ระบบการ
บริหารจดัการที่
สะอาดปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการจดัท าป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด เทศบาล
ต าบลนาหนองไผ ่

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
บอกช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแตล่ะแห่ง 

จ านวน  3 ป้าย - 100,000    
งบ ทต. 

100,000    
งบ ทต. 

100,000    
งบ ทต. 

100,000    
งบ ทต. 

จ านวนป้าย
ที่ก่อสร้าง 

มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
ชื่อ ศพด.
ที่หมาะสม 

กอง
การศึกษา  

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

29 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียนค่า
เครื่องแบบ และคา่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4 ศูนย ์

- 200,000      
งบอุดหนุน    

  

200,000      
งบอุดหนุน    

  

200,000      
งบอุดหนุน    

  

200,000      
งบอุดหนุน    

  

นักเรียนใน
ศพด. 

นร.ศพด.มี
หนังสือเรียน
อุปกรณ์การ
เรียน ชุดนร. มี
การจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสม 

กอง
การศึกษาฯ 
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30 โครงการก่อสร้าง
อ่างล้างหน้าแปรง
ฟันส าหรับเด็ก 
ศพด.บ้านทิพย์นวด   

เพ่ือให้เด็กมีอ่างล้าง
หน้าแปรงฟันที่
เพียงพอ ถูก
สุขลักษณะ   

 ศพด.บ้านทิพย์
นวด 

- 100,000  
งบ ทต. 

    
  

100,000  
งบ ทต. 

   
  

100,000  
งบ ทต. 

   
  

100,000  
งบ ทต. 

   
  

พ้ืนที่ในการ
ก่อสร้าง  

มีอ่างล้างหน้า
แปรงฟันี่
เพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะแบบปล่อง
ขนาดฐาน2x2 เมตร    
สูง 4 ม. 

เพ่ือให้ ศพด.มีระบบ
การก าจัดขยะที่ถูก
สุขลักษณะ   

ศพด. ทั้ง 4 ศูนย ์ - 200,000    
งบ ทต. 

    
  

200,000    
งบ ทต.. 

   
  

200,000    
งบ ทต. 

  

200,000    
งบ ทต. 

  

 จ านวน
เตาเผาขยะ 

มีเตาเผาขยะที่
ได้มาตรฐาน   

กองช่าง 

32 โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสะอาด ถูก

สุขลักษณะ -บุคลากร
จัดการเรียนการสอนได้

เต็มที ่  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 ศูนย ์

- 300,000      
งบ ทต. 

  

300,000      
งบ ทต. 

   
  

300,000      
งบ ทต. 

  

300,000      
งบ ทต. 

  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ี
ได้รับการ
อนุมัติ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสะอาด ถูก
สุขลักษณะ 
บุคลากรจดัการ
เรียนการสอนได้
เต็มที ่  

กอง
การศึกษา  

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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33 โครงการจดัซื้อเครื่อง
เล่นสนามเด็กเล่น  ทั้ง 
4 ศูนย ์

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย และจิตใจ
ของเด็กปฐมวัยให้เด็ก
ได้มีพัฒนาการที่
เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4 ศูนย ์

- 200,000      
งบ ทต.    

200,000      
งบ ทต.    

  

200,000      
งบ ทต.   . 

  

200,000      
งบ ทต.    

จ านวน
เครื่องเล่น

สนาม
อุปกรณ์ที่
เหมาะสม  

นักเรียนเครื่อง
เล่นสนามท่ี
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา

ฯ 

34 โครงการเคลื่อนย้าย
เสาธง พร้อมปรับปรุง
ให้เหมาะสมสวยงาม 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีในการท า
กิจกรรม และท าให้
บริบทของอาคาร
สวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกระเบื้อง 

- 50,000         
งบ ทต. 

50,000         
งบ ทต.    

  

50,000         
งบ ทต.   . 

  

50,000         
งบ ทต. 

เสาธง
จ านวน 1 

แห่ง 

ศพด.มีพ้ืน
บริบทที่
สวยงาม 

กองช่าง 

35 โครงการเทพ้ืนคสล.
ยกระดับลานกิจกรรม
หน้าอาคารพร้อมวาง
ท่อระบายน้ าแล
ยกระดับเสาธง 

เพ่ือให้นักเรียนมี
สถานที่จัดกิจกรรมที
สะอาดถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัย  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทิพย์นวด 

- 160,000   
งบ ทต. 

160,000   
งบ ทต. 

  

160,000   
งบ ทต. 

  

160,000   
งบ ทต.. 

ขนาดพ้ืนที่
เท คสล.  

นักเรียนมี
สถาน ที่จัด
กิจกรรมที
สะอาดถูกสุข 
ลักษณะและ
ปลอดภัย  

กองช่าง 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ที ่ (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
จะได้รับ ที่

รับผิดชอบ 

36 โครงการต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทิพย์
นวด 

เพ่ือให้นักเรียนมี
อาคารเรียนที่
พอเพียงต่อจ านวน
เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4 แห่ง 

- 100,000  
งบ ทต. 

100,000  
งบ ทต. 

  

100,000  
งบ ทต. 

100,000  
งบ ทต. 

ขนาดพ้ืนที่ที่
มีการต่อเติม 

นักเรียน ศพด
ได้พัฒนาทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยางบ่อภิรมย์ 

เพ่ือป้องกันน้ าขังใน
ศพด. และระบายน้ า
ได้สะดวกมากขึ้น 

กว้าง 0.40ม. ลึก
0.40ม. ยาว 
200 ม. 

- 250,000 
งบทต. 

250,000 
งบทต.. 

  

250,000 
งบทต. 

250,000 
งบทต.  ความยาว

ของร่อง
ระบายน้ า 

 ไม่มีน้ าขังใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา

ฯ 

38 โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซม 
ศพด.ในต าบลนา
หนองไผ่ 

เพ่ือให้ศพด.มีอาคาร
เรียน แข็งแรงและ
ปลอดภัย   

เด็กใน ศพด. ทั้ง 
4 ศูนย ์

- 150,000 
งบ ทต. 

150,000 งบ 
ทต. 

  

150,000 งบ 
ทต. 

150,000 งบ 
ทต. 

ร้อยละ 80 
ของศพด.มี
อาคารที่
แข็งแรง 

ศพด.มี
โครงสร้าง
อาคารที่
ปลอดภัย
แข็งแรงได้
มาตรฐาน น่า
อยู่น่าเรียน 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากประตู
ทางเข้าถึงตัว
อาคารเรียน 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรได้สะดวก 

 ขนาดยาว 27 ม. 
กว้าง  5  ม.หนา 
0.15 ม. 

- 80,000งบ 
ทต. 

80,000 งบ 
ทต. 

  

80,000 งบ 
ทต. 

80,000 งบ 
ทต. 

ขนาดของ
พ้ืนที่

ก่อสร้าง. 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมได้
สะดวก 

กอง
การศึกษา

ฯ 

40 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กระเบื้อง 

เพ่ือป้องกันน้ าขังใน
ศพด. และระบายน้ า
ได้สะดวกมากขึ้น 

กว้าง 0.40ม. ลึก
0.40ม. ยาว 9 ม. 

- 30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

  

30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

 ความยาว
ของร่อง

ระบายน้ า 

 ไม่มีน้ าขังใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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41 โครงการเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์  

เพ่ือพัฒนาความรู้
ทักษะวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านยางบ่อภิรมย์ 

- 30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

  

30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนของ
นักเรียน 

นักเรียนมี
ความรู้และมี
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

กอง
การศึกษา 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

42 โครงการส่งเสริม
ทักษะทางด้าน
ดนตรี 

เพื่อพัฒนาทักษะ
นักเรียนด้านดนตร ี

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
พัฒนาด้านดนตรี 

- 30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

  

30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

จ านวน
นักเรียนได้รับ
ทักษะทางด้าน

ดนตร ี

นักเรียนมี
ความสามารถ
ด้านดนตร ี

กอง
การศึกษา 
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43 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

รร.บ้านกระสัง - 30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

  

30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า

ร่วม 

นักเรียนมี
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

กอง
การศึกษา 

44 โครงการเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านกระสัง 

- 30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

  

30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนมีความรู้
และทักษะด้าน

สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึกษา 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 



172 
 

45 โครงการความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางไปโรงเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางมาโรงเรียน-
นักเรียนมีความรูเ้รื่อง
กฎจราจร 

นักเรียนบ้านดู่นา
หนองไผ่ 

- 30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

  

30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

นักเรียนบ้านดู่
นาหนองไผ ่

นักเรียนเดินทาง
มาโรงเรียนด้วย
ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

46 โครงการส่งเสริม
ทักษะด้าน
ทัศนศิลป์ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ
นักเรียนด้าน
ทัศนศิลป์ 

นร.ร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา

ด้านศิลปะ
ทัศนศิลป์ 

- 30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

  

30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

จ านวนเรียน
ได้รับการ
พัฒนาด้าน

ศิลปะ
ทัศนศิลป ์

นักเรียนมี
ความสามารถ
ด้านศิลปะ
ทัศนศิลป ์

กอง
การศึกษา 

47 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านขวาวโค้ง 

- 30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

  

30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า

ร่วม 

นักเรียนมี
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

กอง
การศึกษา 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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48 โครงการพัฒนา
ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์  

เพ่ือพัฒนาความรู้
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ของ
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านกระสัง 

- 30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

  

30,000งบ 
ทต. 

30,000 งบ 
ทต. 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม 

นักเรียนมี
ความรู้และมี
ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์
เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

49 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
กระเบื้อง 

เพื่อให้มีอาคารเรียนท่ี
ได้มาตรฐานปลอดภัย
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 

1 แห่ง - 2,200,000 
บาท 

หน่วยงาน
อื่น 

2,200,000 
บาท 

หน่วยงานอ่ืน 

2,200,000 
บาท 

หน่วยงานอ่ืน 

2,200,000 
บาท 

หน่วยงานอ่ืน 

อาคารเรยีน 
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย

เพียงพอต่อ
จ านวน

นักเรียนท่ี
เพิ่มขึ้น 

เด็กในเขต
รับผิดชอบ ศพด.
บ้านกระเบื้องมี
อาคารเรียนที่ได้

มาตรฐานปลอดภัย
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

50 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทิพย์นวด 

เพ่ือให้มีอาคารเรียน
ที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนที่
เพ่ิมข้ึน 

1 แห่ง - 2,000,000 
บาท 

หน่วยงาน
อื่น 

2,000,000 
บาท 

หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
บาท 

หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
บาท 

หน่วยงานอ่ืน 

อาคารเรยีน 
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย

เพียงพอต่อ
จ านวน

นักเรียนท่ี
เพิ่มขึ้น 

เด็กในเขต
รับผิดชอบ ศพด.
บ้านทิพย์นวดมี
อาคารเรยีนที่ได้

มาตรฐาน
ปลอดภัย

เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน

ที่เพ่ิมขึ้น 

กอง
การศึกษา 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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51 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนในการ
สงเคราะห์ราษฎรที่
ประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อน และผูด้้วย
โอกาส ตลอดทั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย 

เพื่อหารายได้น าไปจัด
กิจกรรมสาธารณะกศุล
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัตามภารกจิ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุรินทร ์

- 20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวนราษฎร
ที่ได้รับ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือ 

มีรายได้เพียงท่ี
จะน าไปจดั
กิจกรรมสา
ธารณกุศลในพื้น
จังหวัดสุรินทร ์

ส านักปลดั 

52 โครงการสร้างโดม
อเนกประสงค์ป้องกัน
แดดบรเิวณเครื่องเล่น
สนาม ศพด.บ้านไทร
งามกว้าง 10 ม. ยาว 
20 ม. 

เพื่อให้เด็กได้มีสนาม
เด็กเล่นท่ีเหมาะสมกับ
วัยและปลอดภยั 

ศพด.บ้านไทรงาม - - - - 300,000 กว้าง 10 ม. 
ยาว 20 ม. 

เด็กเล็กมีสนาม
เด็กเล่นท่ี
เหมาะสมกับวัย
และปลอดภัย 

กองการ 
ศึกษาฯ 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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53 

โครงการปูพื้น
กระเบื้องบริเวณ
อาคารเชื่อมศพด.
บ้านไทรงาม กว้าง
5.50 ม. ยาง 
16.65 ม 

เพ่ือให้เด็กสามารถ
ปฏิบัติ กิจกรรมนอก
อาคารเรียนได้อย่าง
ปลอดภัย 

ศพด.บ้านไทรงาม - - - 100,000 - กว้าง5.50 
ม. ยาง 
16.65 ม. 

เด็กเล็ก
สามารถปฏิบัติ 
กิจกรรมนอก
อาคารเรียนได้
อย่างปลอดภัย 

กองการ 
ศึกษาฯ 

54 

โครงการก่อสร้าง
รั้ว ศพด.บ้านไทร
งาม ทางด้านทิศ
เหนือและทิศ
ตะวันออก กว้าง 
42 ม. ยาว 63 ม. 

เพ่ือให้ศพด. ได้มีรั้ว
ที่ปลอดภัย 

ศพด.บ้านไทรงาม - - - 500,000 500,000 กว้าง 42 ม. 
ยาว 63 ม. 

เด็กเล็กมีศพด. 
มีรั้วที่
ปลอดภัย 

กองการ 
ศึกษาฯ 

55 

โครงการสร้างโดม
อเนกประสงค์ 
ศพด.บ้านทิพย์นวด 
กว้าง 8 ม. ยาว 
15 ม. 

เพ่ือใช้ประกอบ
กิจกรรมในการเรียน
การสอน 

ศพด.บ้านทิพย์
นวด 

- - 250,000 250,000 250,000 กว้าง 8 ม. 
ยาว 15 ม. 

มีสถานที่
เหมาะสมใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ที ่ (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
จะได้รับ ที่

รับผิดชอบ 

56 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า ตลอด
แนวก าแพงศพด.
บ้านยางบ่อภิรมย์ 
ทางทิศตะวันออก
เริ่มจากมุนทางด้าน
ทิศใต้และตลอด
แนวก าแพงทิศ
เหนือยาวไปทางทิศ
ตะวันตกขนาด
กว้าง 40 ซม. ยาว 
200 ม. 

เพ่ือให้มีที่ระบายน้ า
ออกจากบริเวณ
ศพด. เวลามีฝนตก
หนัก ไม่มีน้ าท่วมขัง 

ศพด.บ้านยางบ่อ
ภิรมย์ 

- - 200,000 - - กว้าง 40 
ซม. ยาว 
200 ม. 

บริเวณอาคาร
เรียนมีสภาพ 
แวดล้อมท่ีดี มี
การระบายน้ า
ที่ดี ไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

57 

โครงการสร้างโดม
อเนกประสงค์ 
ศพด.บ้านยางบ่อ
ภิรมย์ กว้าง 5 ม. 
ยาว 8 ม. 

เพ่ือใช้ประกอบ
กิจกรรมในการเรียน
การสอน 

ศพด.บ้านยางบ่อ
ภิรมย์ 

- - 170,000 170,000 - กว้าง 5 ม. 
ยาว 8 ม. 

มีสถานที่
เหมาะสมใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ที ่ (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
จะได้รับ ที่

รับผิดชอบ 

58 

โครงการสร้างโดม
อเนกประสงค์ 
ศพด.บ้านกระเบื้อง 
ขนาดกว้าง 
18.30 ม.  ยาว  
21.60 ม. 

เพ่ือให้เด็กครู
ผู้ปกครองได้มี
สถานที่ในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ศพด.บ้าน
กระเบื้อง 

- - 300,000 300,000 - 
กว้าง 18.3 
ม.  ยาว  
21.6 ม. 

เด็ก ครู และ
ผู้ปกครองมี
พ้ืนที่ท า
กิจกรรมมาก
ขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

59 

โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ศพด. 

เพ่ือให้มีอาคารเรียน
ที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนที่
เพ่ิมข้ึน 

ศพด.ในพ้ืนที่
ต าบลนาหนองไผ่ 
จ านวน 4 แห่ง 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อาคารเรียน
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย
เพียงพอต่อ
จ านวน
นักเรียนที่
เพ่ิมข้ึน 

ศพด.ในพ้ืนที่
ต าบลนาหนอง
ไผ่มีอาคาร
เรียนได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย
เพียงพอต่อ
จ านวน
นักเรียนที่
เพ่ิมข้ึน 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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60 

โครงการสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
สิ่งต่างๆ นอกจาก
ความรู้ในห้องเรียน 

ศพด.ในพ้ืนที่
ต าบลนาหนองไผ่ 
จ านวน 4 แห่ง 

- - 250,000 250,000 250,000 ศพด.ในพ้ืนที่
ต าบลนา
หนองไผ่ได้มี
สนามเด็ก
เล่นสร้าง
ปัญญา 

เด็กได้เรียนรู้
สิ่งต่างๆ 
นอกจาก
ความรู้ใน
ห้องเรียน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

61 

โครงการติดตั้ง
สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตใน 
ศพด. 

เพ่ือให้ ศพด.มีสื่อ
และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

ศพด.ในพ้ืนที่
ต าบลนาหนองไผ่ 
จ านวน 4 แห่ง 

- - 20,000 20,000 20,000 ศพด.ในพ้ืนที่
ต าบลนา
หนองไผ่ 
จ านวน 4 
แห่ง มี
สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
ใน ศพด. 

ศพด.มีสื่อและ
เทคโนโลยีใน
การจัดการ
เรียนการสอน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

62 

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 

เพ่ือเป็นการรักษา
ความปลอดภัยใน 
ศพด. 

ศพด.ในพ้ืนที่
ต าบลนาหนองไผ่ 
จ านวน 4 แห่ง 

- - - 50,000 50,000 ศพด.ในพ้ืนที่
ต าบลนา
หนองไผ่ 
จ านวน 4 
แห่ง มีการ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

เป็นการรักษา
ความ
ปลอดภัยใน 
ศพด. 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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                              รายละเอียดโครงการพัฒนา  แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...............4....................          

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่......4......         

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
        

5.1  แผนงานการพัฒนาด้านการก่อสร้าง พัฒนา สถานศึกษา และการจัดการศึกษา 
      

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการฝึก
อาชีพ
ระหว่างเรียน 
(งานปูน) 

เพื่อให้นักเรียนได้
ประสบการจริง
จากการเรียนรู้
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

นร.ร้อย
ละ100

ได้พัฒนา
ตนเอง 

.- 30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวน
นักเรียนท่ีฝึก

อาชีพ 

นักเรียนได้
ประสบการจริง
จากการเรียนรู้
และสามารถ
น า ไปปฏิบัตไิด ้

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านยางบ่อ

ภิรมย์ 
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2 โครงการ
พัฒนา
ความสามารถ
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ
ของนักเรียน   

เพ่ือเป็น
กิจกรรมที่
ส่งเสริมนักเรียน
ให้มี ทักษะ
ทางด้านกีฬาที่
ดีขึ น 

นร.
โรงเรียน

บ้าน
กระเบื อง 

.- 30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า

ร่วมมี
ความสามารถ
ในการเล่น

กีฬา 

นักเรียนได้ฝึก
ทักษะด้านกีฬา
อย่างเป็น
ระบบ 

กอง
การศึกษา 

นร.โรงเรียน
บ้าน

กระเบื อง 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการเข้า
ค่ายฝึกซ้อม
วงดนตรี
สากล 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางดนตรีวงสากล
ชนิดต่างๆ ของ
นักเรียน 

โรงเรียน
บ้านดู่นา
หนองไผ่ 

.- 30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

โรงเรียนมีวง
ดนตรสีากล 

นักเรียนได้
พัฒนาทักษะ
ทางดนตรี
สากลชนิด
ต่างๆ ของ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านดู่นา
หนองไผ่ 

4 โครงการเข้า
ค่ายฝึกซ้อม
วงดนตรี
โปงลาง 

เพ่ือพัฒนา
ทักษะทาง
ดนตรีวงโปงลาง
ชนิดต่างๆ ของ
นักเรียน 

โรงเรียน
บ้าน

กระสัง 

.- 30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า

ร่วม 

นักเรียนได้
พัฒนาทักษะ
ทางดนตรีวง
โปงลางชนิด
ต่างๆ ของ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 
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5 โครงการ
อบรม
คุณธรรม
จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์าม
หลักสตูร
การศึกษาขัน
พื นฐาน     
เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรม
ของศาสนา 

โรงเรียน
บ้าน

ขวาวโค้ง 

.- 30,000   
งบ ทต. 

30,000   
งบ ทต.  

30,000   
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต.  

จ านวน
นักเรียนท่ีที่

เข้าร่วม 

นักเรียนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ตามหลักสูตร
การศึกษาขัน
พื นฐาน 

กอง
การศึกษา 

  

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

6 อบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่
นักเรียน 

เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนบ้าน
ทิพย์นวด มี
คุณธรรม
จริยธรรม       
เพ่ือให้นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ทิพย์นวดเป็น
คนดี มีคุณธรรม 

นักเรียน
โรงเรียน

บ้าน
ทิพย์
นวด 

.- 30,000   
งบ ทต.  

30,000  
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต.  

จ านวน
นักเรียนท่ีที่

เข้าร่วม 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ทิพย์นวด เป็น
คนดี มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
ตัวเอง มีจิตใจ
โอบอ้อมอาร ี

กอง
การศึกษา 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านทิพย์

นวด 



182 
 

7 โครงการเข้า
ค่ายวิชา
ภาษาอังกฤษ  

เพ่ือพัฒนา
ความรู้และ
ทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ   

โรงเรียน
บ้านดู่นา
หนองไผ่ 

.- 30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

 ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักเรียนรู ้ 

นักเรียนมี
ความรู้และ
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
สามารถสื่อสาร
ได ้ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านดู่นา
หนองไผ่ 

8 โครงการ
อบรมทักษะ
อาชีพทอสื่อ
กก 

พ่ือให้เด็กนร.
เกิดทักษะอาชีพ
ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นร.300 
คนมี
ทักษะ
อาชีพ 

.-. 30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

ผลิตภณัฑ์
จากสื่อกก 

นร.300 คนมี
ทักษะอาชีพ 

กอง
การศึกษา 

รร.บ้านยาง
บ่ภิรมย์ 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

9 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง/แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน   

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  

 ครุและ นร.
ที่เรียน
วิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยีมี
วัสดุ
อุปกรณ์ 

.- 30,000    
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต. 

โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง   

 นร.ที่เข้าร่วม
โครงการมี
ทักษะใน

ชีวิตประจ าวัน  

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านดู่นา
หนองไผ ่
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10 โครงการ
ส่งเสริม
ทฤษฎี
เศรษฐกิจ
พอเพียง   

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้
และด าเนินชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง   

นร.ร้อยละ
100 มี
ความรู้

ความเข้าใจ
ในหลัก
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง   

.- 30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

นร.ร้อยละ80 
น าความรูไ้ป
ใช้ในชีวิต 

ประจ าวันได ้  

นร.มีความรู้
ความเข้าใจ

ในหลัก
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง   

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้าน

กระเบื อง 

11 โครงการ
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาใน
โรงเรียน  

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพเพื่อ
ส่งเสริมการใช้
เวลาให้เกดิ
ประโยชน ์

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านทิพย์

นวด 

.-   30,000   
งบ ทต. 

30,000  
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต. 

   
30,000   
งบ ทต. 

ร้อยละ 100 เล่น
กีฬาอย่างน้อย 1 
ชนิดกฬีา 
นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง
ร้อยละ 90 

นักเรียนมี
สุขภาพ
พลานามัยท่ี
สมบรณ์และ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

นักเรียน
โรงเรียน
บา้นทิพย์

นวด 

12 โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง    

เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง  

  นร. 
โรงเรียน
บ้านยางบอ่
ภิรมย ์

.- 30,000    
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต. 

โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง   

 นร.ที่เข้าร่วม
โครงการมี
ทักษะใน

ชีวิตประจ าวัน  

กอง
การศึกษา 

  รร.บ้าน
ยางบ่อ
ภิรมย์ 

5.2. แผนงานการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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1 โครงการจดัขบวน
ร่วมงานปลาไหล
ข้าวใหม่หอมมะล ิ

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และเป็นการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

 1 ครั ง -. 450,000 
งบ ทต. 

450,000 งบ 
ทต. 

 450,000  
งบ ทต 

450,000 งบ 
ทต. 

จ านวน
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนต าบล
นาหนองไผ่ร่วม
อนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการประเพณี
บุญบั้งไฟ 

เพื่อส่งเสริมและสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

1 ครั้ง - - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 โครงการงานเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมและสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

1 ครั้ง - - 120,000 120,000 120,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

4 โครงการประเพณี
แห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมและสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

1 ครั้ง - - 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

5 โครงการส่งเสริม
สืบสานและสืบ
สานประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมและสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

1 ครั้ง - - 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
5.2. แผนงานการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน 
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ที ่ (ผลผลิต
ของ

โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
จะได้รับ ที่

รับผิดชอบ 
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

1 โครงการ
อุดหนุน
เทศกาลปลา
ไหล ข้าวใหม่
หอมมะลิ และ
งานกาชาด 
ประจ าป ี 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
และจ าหน่าย
ของดีเมืองชุม
พลบุรี 

อนุรักษ์
ส่งเสริม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 .- 200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาสัมพนัธ์
ประเพณอีันดีงาม
อันเป็นชื่อเสียง
และของดีเมือง
ชุมพลบุรีและ
ยกระดับราคา
ข้าวหอมมะลิใน
พื นทีทุ่่งกุลา 

กอง
การศึกษา 

ที่ท าการ
อ าเภอ  

ชุมพลบุรี  

2 โครงการ
สนับสนุน
กิจการของกิ่ง
กาชาดอ าเภอ
ชุมพลบุร ี

เพื่อบรรเทาและ
สงเคราะห์ราษฎร
ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจาก
สาธาณภัยตา่งๆ 

ประชากร
พื นที่อ าเภอ
ชุมพลบุรีมี
ชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ น 

.-   20,000   
งบ ทต. 

20,000  
งบ ทต. 

 20,000  
งบ ทต. 

   
20,000   
งบ ทต. 

จ านวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
สงเคราะห์
และ
ช่วยเหลือ 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
พิบัติและผู้ด้อย
ดอกาสได้อยา่ง
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

กาชาด
อ าเภอ  

ชุมพลบุรี  

3 โครงการจัดหา
รายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดสุรินทร์ 
ประจ าปี
งบประมาณ  

เพื่อหารายได้น าไป
จัดกิจกรรมสาธาณ
กุศล เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตาม
ภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
สภากาชาดไทย 

ประชาชน
ในพื นที่
จังหวัด
สุรินทร์ 

.-    50,000    
งบ ทต. 

20,000    
งบ ทต. 

 20,000  
งบ ทต. 

 20,000   
งบ ทต. 

จ านวน
ราษฎรท่ี
ได้รับการ
สงเคราะห์
และ
ช่วยเหลือ 

มีรายได้เพียง
พอที่จะน าไป
จัดกิจกรรม
สาธารณกุศล
ในพื นที่
จังหวัด
สุรินทร ์

กอง
การศึกษา 

กาชาด
จังหวัด   
สุรนทร์  

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การยกระดับคุณภาพชวิตประชาชน          

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่......4.........          

6. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย 

   6.1  แผนงานการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  การควบคุมและระวังโรคติดต่อ 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการจัดซื อ
เครื่องพ่นหมอก
ควันก าจัดยุง 

 - เพ่ือให้มีอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอในการ
ควบคุมและท าลาย
พาหนะน าโรคและ
แหล่งเพาะพันธุ์โรค 

จัดซื อเครื่องพ่น
หมอกควัน จ านวน 
2 เครื่อง 

- 120,000 
งบ ทต. 

120,000 
งบ ทต. 

120000   
งบ ทต. 

120,000 
งบ ทต. 

จ านวน
เครื่องพ่น
หมอกควัน
ที่จัดซื อ 

ประชาชนต าบลนา
หนองไผ ่มีส่วนร่วม
ในการควบคุม
พาหนะน าโรคและ
ท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุง 

งาน
สาธารณสุข 

2 โครงการจดัซื อวัสดุ
ครุภณัฑ์ทาง
การแพทย์เบื องต้น 

 - เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่
เพียงพอในการดูแล
สุขภาพประชาชนใน
ต าบล 

จัดซื อเครื่องวัดความ
ดัน,วัดระดับน  าตาล,  
วัดส่วนสูงและชั่ง
น  าหนัก 

- 90,000 
งบ ทต 

90,000 
งบ ทต. 

90,000 
งบ ทต 

90,000 
งบ ทต. 

จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่มี
การจัดซื อ 

ประชาชนภายใน
หมู่บ้านสามารถดูแล
สุขภาพของคนใน
ชุมชนในเบื องต้นได ้

งาน
สาธารณสุข 
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

3 เตาเผาขยะ 
ประจ าหมู่บ้าน      
หมู่ที่ 1-19 

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ที่ 
1- 19 ปลอดภัยจาก
มลพิษ จากขยะ 

หมู่ที่ 1 -19  -  500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

ปริมาณขยะ
ที่เตาเผา

ขยะ
สามารถ

ก าจัดได้ใน
แต่ละวัน 

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ที่ 1- 19 
ปลอดภัยจาก
มลพิษ จากขยะ 

งาน
สาธารณสุข 

4 โครงการคัดกรอง
สุขภาพเพ่ือค้นหา
กลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเรื อรัง เช่น 
ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน 

 - เพ่ือค้นหาผู้ป่วยใน
ระยะเริ่มต้นเพื่อ
รักษา   - อบรมเพ่ิค
วามสามารถอสม.ใน
การคัดกรองสุขภาพ                                       

 - ประชาชนอายุ 
15 ปีขึ นไปทุกคน    
-จัดซื อเครื่องตรวจ
น  าตาลในเลือด 

- 40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
คัดกรอง 

 - ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงอันตายจากโรค 
ความดัน - เบาหวาน
ประชาชนไดเ้ข้ารับ
การรักษาระยะ
เริ่มแรก                                         

งาน
สาธารณสุข 
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5 โครงการควบคุม
และป้องกันโรค
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือป้องกันการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
โรงเรียนและ
หน่วยงานราชการใน
พื นที่ต าบลนาหนอง
ไผ่ 

ประชาชนในเขต
พื นที่ 
ต าบลนาหนองไผ่ 
ไม่ 
ป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

- 100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

อัตราป่วย
ด้วยโรค

ไข้เลือดออก
ลดลงในแต่

ละป ี

ป้องกันและลด
การระบาดของ
โรค 
ไข้เลือดออกใน
พื นที่ต าบลนา
หนองไผ่ 

งาน
สาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

6 โครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกแห่งชีวิต 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่านม
และอาหารเสริม
ส าหรับสตรีก่อน
ตั งครรภ์และระยะ
ตั งครรภ์ระยะหลัง
คลอดและท่รกแรก
เกิดถึง 2 ปี และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตาม
โครงการ 

ประชาชนในเขต
พื นที่ 
ต าบลนาหนองไผ่  

- .- 50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ประชาชน
ต าบลนา
หนองไผ่ 

หมู่ที่ 1-19 

เด็กในต าบลนา
หนองไผ่มีการ
เจริญเติบโตดี
พัฒนาการสมวัย
ระดับเชาว์ปัญญา
ดีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา 

งาน
สาธารณสุข 
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7 โครงการตรวจ
สุขภาพบุคลากร
เทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ 

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกทต. พนักงาน 
ลูกจ้าง ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

บุคลากรเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่ 

   '-     40,000      
งบ ทต. 

  40,000     
งบ ทต. 

40,000       
งบ ทต. 

    40,000      
งบ ทต. 

จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับการ

ตรวจ
สุขภาพ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง 
เทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง  

งาน
สาธารณสุข 

8 โครงการกู้ชีพกู้ภัย เพ่ือเป้นค่าจ้างเหมา
ตามโครงการกู้ชีพ
กู้ภัยและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จ าเป็น 

ประชาชนในเขต
พื นที่ต าบลนา

หนองไผ่และพื นที่
ใกล้เคียง 

   '- .-   100,000     
งบ ทต. 

100,000       
งบ ทต. 

    
100,000      
งบ ทต. 

ประชาชน
ต าบลนา
หนองไผ่ 

หมู่ที่ 1-19 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 

งาน
สาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

9 โครงการจดัซ้ือน ้า
บริการประชาชน
(ศูนยส่์งเสริม
สุขภาพ) 

เพ่ือให้ผู้รับบริการได้
ดื่มน  าที่สะอาด
ปลอดภัย 

 ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพบ้านทิพย์
นวด 

     '- 10,000       
งบ ทต. 

 10,000       
งบ ทต. 

10,000       
งบ ทต. 

 10,000       
งบ ทต. 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้มีน  าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาด
ปลอดภัย 

งาน
สาธารณสุข 
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10 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์
(สวนหยอ่มหนา้
อาคาร) 

เพ่ือให้ภูมิทัศน์ที่ศูนย์
ส่งเสริมมี
สภาพแวดล้อมน่าอยู่
น่าอาศัย 

 ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพบ้านทิพย์
นวด 

     '- 20,000       
งบ ทต. 

20,000       
งบ ทต. 

20,000       
งบ ทต. 

20,000       
งบ ทต. 

พื นที่ที่มี
การ

ปรับปรุง 

ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพน่าอยู่และ
มีสภาพแวดล้อมที่
ดี 

งาน
สาธารณสุข 

11 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการและ
การเรียนรู้ในเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
กระตุ้นพัฒนาที่
ถูกต้องตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด

เทศบาล 

- 30,000    
งบ ทต.  

30,000    
งบ ทต.  

30,000    
งบ ทต.  

30,000    
งบ ทต.  

ร้อยละ ของ
เด็กใน 

ศพด.ได้รับ
การ

ประเมิน 

เด็กได้รับการ
ประเมินพัฒนาการ
และได้รับการรักษา
ในรายที่ผิดปกต ิ

กอง
การศึกษา 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

12 โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ในด็กก่อนวัยเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก  

เพ่ือให้เด็กและ
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก   

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด

เทศบาล 

- 30,000   
งบ ทต. 

30,000   
งบ ทต.  

30,000    
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต.  

ร้อยละ ของ
เด็กและ

ผู้ปกครองที่
ร่วมกิจกรรม  

เด็กและผู้ปกครองมี
ควรมรู้ในการดูแล
สุขภาพช่องปาก   

กอง
การศึกษา 
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13 โครงการเฝ้าระวัง
และควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็ก   

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
เฝ้าระวังเรื่อง
โรคติดต่อ และ
สามารถปฏิบัติได้
เหมาะสมเมื่อเกิด
โรคติดต่อ   

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด

เทศบาล 

- 30,000   
งบ ทต. 

30,000   
งบ ทต.  

30,000   
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต.  

ร้อยละ ของ
เด็กและ

ผู้ปกครองที่
ร่วม

กิจกรรม  

ผู้ปกครองและ ผดด.
มีควรมรู้ในเรื่อง
โรคตดิต่อ และเป็น
ศพด.ปลอดโรค  

กอง
การศึกษา 

14 โครงการอบรม
พัฒนาความรู้ 
ทักษะการดูแล
เด็กเล็ก และ
โภชนาการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้ ครูผดด.และผู้
ประกอบอาหารมี
ความรู้ความเข้าใจใน
งานศูนย์เด็กเล็ก   

คร ู ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ประกอบการ

อาหารกลางวันใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกดั

เทศบาล 

- 30,000   
งบ ทต.  

30,000  
งบ ทต. 

30,000        
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต.  

ร้อยละ ของ
ผู้ที่ร่วม
กิจกรรม  

คร ูและบุคลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

กอง
การศึกษา 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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15 โครงการครอบครัว
สัมพันธ์เพื่อ
สร้างสรรคเ์ด็กฉลาด 
เติบโตสมวยัด้วย
กิจกรรม ๒ ก  
(กิน กอด) ๒ ล (เล่น 
เล่า)   

เพ่ือผู้ปกครองทราบ
แนวคิดในการดูแล
สุขภาพ การเล่นเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ การ
สร้างนิสัยรักการอ่าน 
การสร้างความผูกพัน  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด

เทศบาล 

- 30,000   
งบ ทต. 

30,000   
งบ ทต.  

30,000       
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต.  

ร้อยละ ของ
เด็กและ

ผู้ปกครองที่
ร่วมกิจกรรม  

ผู้ปกครองมี
ความรู้ด้าน
สุขภาพ การเล่น
เพ่ือส่งเสริมพัมนา
การ   

กอง
การศึกษา 

16 โครงการ Big 
Cleaning Day 

เพ่ือให้จัดกิจกรรมท า
ความสะอาด ศพด. 
และเพ่ือป้องกัน
โรคติดต่อใน ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด

เทศบาล 

"- 20,000   
งบ ทต. 

20,000   
งบ ทต.  

20,000       
งบ ทต. 

20,000    
งบ ทต.  

ร้อยละ ของ
เด็กและ

ผู้ปกครองที่
ร่วมกิจกรรม  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความสะอาด 
ปลอดภัยและไม่
เกิดโรคติอต่อ   

กอง
การศึกษา 

17 อุดหนุนเงินหน่วย
แพทย์บริการ
ฉุกเฉิน 

เพ่ือพัฒนาหน่วย
แพทย์บริการฉุกเฉิน
ในการบริการ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ

บริการ 

- 308,668 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

308,668 
เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป 

308,668 
เงิน

อุดหนุน
ทั่วไป 

308,668 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ร้อยละ80 
ของ

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ 

หน่วยบริการ
แพทย์บริการ
ฉุกเฉินให้แก่

ประชาชนในเขต
บริการ 

ส านักปลัด 

18 โครงการพัฒนา
รูปแบบการ
ให้บริการผู้ป่วยโรค
เรื้อรังโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

1.เพ่ือส่งเสริมองค์
ความรู้ความเข้าใจแก่
อาสาสมัครและจิต
อาสาในการให้บริการ 

อาสาสมัครและจิต
อาสาที่จะมา

ให้บริการ  จ านวน 
50  คน 

- 30,000 
งบทต. 

30,000 
งบทต. 

30,000 
งบทต. 

30,000 
งบทต. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 50 
คน 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ไดร้ับบริการอย่าง
รวดเร็ว 

รพสต.นา
หนองไผ่ 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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19 โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคต่อหัวใจ
และหลอดเลือด 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
สามารถปรับเปลี่ยน

ได้ 

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ  

- 30,000 
งบทต. 

30,000 
งบทต. 

30,000 
งบทต. 

30,000 
งบทต. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 40 
คน 

ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ

ภาวะเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและ

สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ 

รพสต.บ้าน
กระเบื้อง
เมืองใหม่ 

20 เงินอุดหนุน
ส าหรับการ

ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ

พระราชด าริ 

เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการด้าน
สาธารณสุขใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุขต าบล
นาหนองไผ่ 

หมู่ที่ 1-19 - 380,000 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

380,000 
เงิน

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

380,000 
เงิน

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

380,000 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลนา
หนองไผ่มีสุขภาพ
อนามัยดีขิ้น 

ส านักปลัด 

21 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 

จากพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน

ศาสตราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช

กุมาร ี

เพ่ือป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและส ารวจ
จ านวนสุนัขและแมว 

หมู่ที่ -19 - 50,000 
งบทต. 

50,000 
งบทต. 

50,000 
งบทต. 

50,000 
งบทต. 

. 

จ านวนการ
มารับ
บริการฉีด
วัคซีน 

ประชาชนเขต
พ้ืนที่ต าบลนา
หนองไผ่ 

ส านักปลัด 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
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ที ่ ของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
ได้รับ ที่

รับผิดชอบ 

22 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย 

เพ่ือปลูกฝังความเป็น
ระเบียบวินัย รักความ
สะอาดให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี-
เพ่ือสร้างที่ทิ้งขยะ
อันตรายและที่ทิ้งขยะ
แบบแยกประเภท 

หมู่ที่ -19 - 50,000 
งบทต. 

50,000 
งบทต. 

50,000 
งบทต. 

50,000 
งบทต. 

ที่ทิ้งขยะ
อันตราย 
18 หมู่บ้าน
และท่ีทิ้ง
ขยะแบบ
แยก
ประเภท 

ประชาชนในพื้นท่ี
เขตต าบลนา
หนองไผ่มี

จิตส านึกในการ
รักษาความ

สะอาด 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การควบคุมและระวังโรคติดต่อ 
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการนมแม่ดีที่
หนึ่งลูกฉลาด
แข็งแรงสมวัย 

1. สร้างการมี
ส่วนร่วมของ
ปัจเจกของบุคคล 
ชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนาเด็ก      
2. ขับเคลื่อน
สังคมต าบล
ต้นแบบ "นมแม่
เพื่อการพัฒนา
เด็ก"               
3. สร้างความ
ตระหนักในการ
เลี ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 6 
เดือนและเลี ยงลูก
ด้วยนมแม่อาหาร
ตามวัยจนลูกอายุ 
2 ปีหรือมากกวา่ 

อัตราการเลี ยงลูกด้วย
นมแม่เพ่ิมขึ นร้อยละ 

60 และพัฒนาการเด็ก
สมวัยร้อยละ 90 

.- 30,000 30,000 30,000 30,000 1. เด็กแรกเกิดกินนมแม่
อย่างเดียวร้อยละ 60       

2. หญิงตั งครรภ์ได้รับการ
ฝากครรภ์ครั งแรกเมื่อ
อายุครรภ์น้อยกว่า  12 

สัปดาห์ร้อยละ 60              
3.  ร้อยละ 90 ของหญิง
ตั งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์คุณภาพ  5  ครั ง

ตามเกณฑ์ 

1.  อัตราการเลี ยงลกู
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 
เดือนเพิ่มขึ นร้อยละ 60 

แม่และครอบครัวมี
ความแข็งแรงและส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตเดก็ 0-5 
ปีดีขึ น         2. ชุมชน

มีระบบการดูแลเฝ้า
ระวังอนามัยแม่และเดก็
ที่มีประสิทธิภาพส่งผล

ให้เกิดต าบลนมแม่
พัฒนาการดีเริ่มที่
ต้นแบบทีเ่กิดการ

พัฒนาการตอ่เนือ่งและ
ย่ังยืนต่อไป 

ส านักปลัด/ รพ.
สต.ในต าบลนา
หนองไผ่ 

   

  
  

        

           รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาหนองไผ ่  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

        

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่......3.........         

             7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   แผนงานการพัฒนาที่ 7.1 แนวทางการพัฒนา  การดูแลรักษา  บ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณะประโยชน์ในต าบล 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการท้องถิ่นจิต
อาสาปลูกป่าเฉลมิ
พระเกียรต"ิจิตอาสา 
สร้างป่า รักษ์น  า" 

เพื่อสนองแนวทาง
พระราชด าริและให้
สภาพแวดล้อมดีขึ น 
เพิ่มพื นที่ของป่าใน
ต าบลนาหนองไผ่ 
 

ปลูกต้นไม้ยืนต้นใน
หมู่ที่1-19 

"- 50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวนพื นที่ท่ีมีการ
ปลูกป่า 

มีพื นที่ป่า
เพ่ิมขึ นและลด
ภาวะโลกร้อน 

ส านักปลัด 

2 โครงการก าจดัวัชพืช 
ในแหล่งน  าสาธารณะ 

เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม 
และป้องกันการตื น
เขิน 
ของแหล่งน  า 
 

หมู่ที่  1 - 19 - 200,000 
งบ ทต. 

200,00
0 

งบ ทต. 

200,00
0 

งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

จ านวนแหล่งน  าที่มี
การก าจัดวัชพืช 

แหล่งน  าสะอาด
สามารถใช้ 
ประโยชน์ได้ 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

3 ติดป้ายห้ามทิ งขยะ
ในที่สาธารณะ 

เพ่ือเป็นกา
รักษา
สิ่งแวดล้อม 

หมู่ที่  1-19     '-    
50,000    
งบ ทต. 

   
50,000    
งบ ทต. 

50,000    
งบ ทต. 

   
50,000    
งบ ทต. 

ปริมาณขยะ เพื่อให้ประชาชน
ต าบลนาหนองไผ่
มีสภาพแวดล้อมท่ี
ดี 

ส านักปลัด 

4 โครงการ Big 
Cleaning Day 

1.เพื่อรักษาความ
สะอาดเรียบร้อยใน
ชุมชน/ส านักงาน
เทศบาล          2.
เพื่อสร้างความ
สามัคคีให้เกิดใน
ชุมชน เสริมสร้าง
วินัยรักษาความ
สะอาด สวยงาม นา่
อยู่ นา่มอง      3.
เพื่อพัฒนาต าบล
ท้องถิ่นใฟ้สะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เอื อต่อ
การอยูอ่าศัยและ
การด ารงชีพที่ดีของ
ประชาชน 

ส านักงานเทศบาล/
หมู่ที่ 1-19 

   '-    
30,000    
งบ ทต. 

   
30,000    
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต. 

   
30,000    
งบ ทต. 

ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนและ

ส านักงานเทศบาล 
มีสภาพแวดล้อมที่ดี

ขึ น 

1.ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่มี
สภาพแวดล้อมที่ดี 
สะอาด สวยงามท าให้
คุณภาพชีวิตการ
ท างานที่ดีขึ น2.
สภาพแวดล้อม
หมู่บ้านมีความ
สะอาด   3.เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมใจความ
สามัคคีของทุกภาค
ส่วนในการดูแลและ
รักษาความสะอาด
ของต าบลร่วมกัน 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด  

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

5 โครงการปิดทอง
หลังพระสืบสาน
แนวทาง
พระราชด าริ (การ
ผลิตและการใช้ปุ๋ย
พืชสด) 

1.เพื่อให้เกษตรกร
สามารถน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจ าวัน                 
2.เพื่อให้เกษตรกร
สามารถผลิตและ
ใช้ปุ๋ยพืชสดในการ
ท าการเกษตร                 
3.เพื่อลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกร                    
4.เพื่อให้เกษตรกร
สามารถปรับปรุง
บ ารุงดินในการท า
การเกษตรได้
อย่างเหมาะสม 
 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนา

หนองไผ่ 

   '- 50,000    
งบ ทต. 

    
50,000    
งบ ทต. 

50,000    
งบ ทต. 

    
50,000    
งบ ทต. 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการ 

1.เกษตรกร
ประยุกต์ใช้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต                  
2.เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยพืชสดในการ
บ ารุงดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ       3.
เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนในการท า
การเกษตร                
4.ดินมีอินทร์ทรีวัตถุที่
เหมาะสมในการท า
การเกษตร 

ส านักปลัด 

6 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ 

เพื่อให้
สภาพแวดล้อม
สะอาด ปลอดภัย 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
ศูนย ์

   '-    
50,000    
งบ ทต. 

    
50,000    
งบ ทต. 

50,000    
งบ ทต. 

    
50,000    
งบ ทต. 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้ 

ประชาชนมี
สภาพแวดล้อม
สะอาด ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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7 โครงการควบคุม
และป้องกันการ
เกิดโรคระบาดของ
พืชและสัตว์ 

เพื่อป้องกันการ
เกิดโรคระบาดใน
เขตพื นท่ีต าบลนา
หนองไผ่ 

หมู่ที่ 1-19 -    
20,000    
งบ ทต. 

   
20,000    
งบ ทต. 

   
20,000    
งบ ทต. 

   
20,000    
งบ ทต. 

จ านวนชุมชนทีเ่กดิโรค
ระบาด 

ในเขตพื นที่ต าบลนา
หนองไผ่ปราศจาก
โรคระบาด 

ส านักปลัด งาน
เกษตร 

8 โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพฯ  

เพ่ือสนอง
พระราชด าริ
สมเด็จ
พระเทพตน
ราชสุดา ฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

หมู่ที่ 1-19 -    
40,000  
งบ ทต. 

   
40,000    
งบ ทต. 

   
40,000  
งบ ทต. 

   
40,000    
งบ ทต. 

กิจกรรมการ
ด าเนินงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ.-ต าบลนา

หนองไผ ่

เพิ่มพื้นท่ีป่าใน
ชุมชนเพื่อน าไปสู่
การสืบทอด
ความรูสู้่การ
พัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 

ส านักปลดั 

9 โครงการส่งเสริม
กลุ่มเกษตรอินทรีย์
(ธาตุอาหารแห้ง) 

เพ่ือพัฒนา
ความรู้ด้าน

เกษตรอินทรีย์  

เกษตรกรหมู่ที่ 15 -    
30,000  
บาท 

งบทต. 

  
30,000  
บาท 

งบทต. 

  
30,000  
บาท 

งบทต. 

  30,000  
บาท 

งบทต. 

จ านวนเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกรมี
ความรู้ไปใช้ใน
การประกอบ
เกษตรกรรม 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

10 โครงการส่งเสริมแร่
ธาตุ – วัคซีน 

เพื่อให้สัตว์เลี้ยง
มีธาตุและวัคซีน
ในการป้องกัน
การเกิดโรค
ระบาด 

หมู่ที่ 15 -   
50,000 
บาท 

งบ ทต. 

 
50,000 
บาท 

งบ ทต. 

 
50,000 
บาท 

งบ ทต. 

 50,000 
บาท 

งบ ทต. 

จ านวนเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สัตว์เลี้ยงของ
ประชาชนหมู่ที ่

15 ปลอดจากโรค
ระบาด 

ส านักปลดั 

11 โครงการส่งเสริม
เกษตรผสมผสานการ
จัดการด้วยระบบสูบ

น้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อส่งเสริม
การเกษตร
ผสมผสานการ
จัดการด้วย
ระบบสบูน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ตาม 

หมู่ที่ 1-19 -   
60,000 
บาท 

งบ ทต. 

 
60,000 
บาท 

งบ ทต. 

 
60,000 
บาท 

งบ ทต. 

 60,000 
บาท 

งบ ทต. 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้และ

สามารถน าไปใช้
ท าการเกษตรไดด้ี

ขึ้น 

ส านักปลดั 

12 โครงการส่งเสริมการ
จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ต าบลนาหนองไผ ่

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกร
ปรับปรุงบ ารุง
ดินเพื่อให้
เหมาะสมกับการ
ท าการเกษตร 

หมู่ที่ 1-19 -   
30,000 
บาท 

งบ ทต. 

 
30,000 
บาท 

งบ ทต. 

 
30,000 
บาท 

งบ ทต. 

 30,000 
บาท 

งบ ทต. 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้และ

สามารถน าไปใช้
ท าการเกษตรไดด้ี

ขึ้น 

ส านักปลดั 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน          

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.....4..........          

                 8. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง 

                     8.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการ   
      

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 
โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ทต. พนักงาน 
ทต. ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและผู้น า

ชุมชน 

เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์

และวิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ทต. 
พนักงาน ทต. 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

"- .- 600,000 
งบ ทต.  

600,000  
งบ ทต. 

600,000 
งบ ทต.  

จ านวน
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ทต. พนักงาน ทต. 
ลูกจ้างประจ า พนกังาน

จ้าง และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งมีประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน 
ส านักปลัด 

2 โครงการพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้
คุณธรรม และ 
จริยธรรม 

เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1  ครั ง "- 30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวน
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ
และผา่นการ

อบรม 

บุคลากรสามารถ
ท างานอย่างมี
ระเบียบและมี

จริยธรรมในการ
ท างาน 

ส านักปลัด 
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา   
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการ ทต. 
เคลื่อนที่ 

เพ่ือบริการ
ประชาชนใน
ด้านต่างๆและ
รับทราบปัญหา
ความต้องการ
ของประชาชนใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

19  หมู่บ้าน 100,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

  100,000 
งบ ทต. 

ความพ่ึง
พอใจของ

ประชากรที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการ

บริหารงาน 
ของ  ทต. 

ส านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติ 

พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

  30,000 
งบ ทต. 

จ านวนบุคล
กรที่เข้ารับ
การอบรม

และผ่านการ
อบรม 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา   
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

5 โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดย
กระบวนการมี
ส่วนร่วม 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยให้
ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดท า 
และส่งเสริมการ
มีจิตส านึกในการ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.สนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดท า
แผนชุมชน เพ่ือ
บูรณาการสู่
แผนการพัฒนา
ต าบล             
2.ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทั งแผนพัฒนาสาม
ปีและแผนยุทธ      
ศาสตร์การพัฒนา                  

"- 30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จากทุกภาค
ส่วน 

มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
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6 โครงการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

เพ่ือติดตามผล
การพัฒนาและ
ให้การพัฒนา
บรรลุ
จุดมุ่งหมาย 

6 เดือน / ครั ง "- 10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวน
โครงการที่
ติดตามและ
ประเมินผล 

โครงการที่
ด าเนินงานในแต่
ละส่วนราชการ
ส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

7 วารสาร
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

เพ่ือให้ประชาชน
รบัรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

จ าท าวารสาร
จ านวน   300 เล่ม 

"- 30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ประชาชนที่

ได้รับ
ข่าวสาร 

ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและ
ผลการปฏิบัติงาน

ต่างๆของทต. 

ส านักปลัด 
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8 โครงการส่งเสริม
ความรู้เพื่อ
เสรมิสร้างพลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตย 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมใน
การเสริมสร้าง
ส านึกความเป็น
พลเมืองดีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยให้
เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นระบบ 

ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่ 

   "-  20,000  
งบ ทต. 

   50,000    
งบ ทต. 

50,000    
งบ ทต. 

   50,000    
งบ ทต. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ส่งเสริมความรู้
เพื่อเสรมิสร้าง
พลเมืองด ีวิถี
ประชาธิปไตย 

เพื่อเสรมิสร้างส านึก
ความเป็นพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย
เป็นไปอย่าง
ครอบคลมุและ
กว้างขวางมากยิ่งขึ น 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
               ผลที่
คาดว่า   จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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9 โครงการร่วมงาน
วันท้องถิ่นไทย
และมหกรรม
ท้องถิ่นสุรินทร์
แฟร์ 

เพื่อร าลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุแห่
งบระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้า อยูห่ัวราชการ
ที่ 5 เพื่อให้
ผู้บริหาร สมาชิก  
ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ได้เข้าใจอ านาจ
หน้าท่ีในการ
ให้บริการ “บ าบัด
ทุกข ์ บ ารุงสุข”
ให้กับประชาชน 

  "- 30000  
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30000  
งบ ทต. 

30,000 
งบทต. 

จ านวน
บุคลากรที่ได้
เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

เพ่ือให้ผู้บริหาร 
สมาชิก  
ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ได้เข้าใจอ านาจ
หน้าที่ในการ
ให้บริการ “บ าบัด
ทุกข์  บ ารุงสุข”
ให้กับประชาชน
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแห่งบ
ระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้า 
อยู่หัวราชการที่ 5 

ส านักปลัด 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
               ผลที่
คาดว่า   จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
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10 โครงการเตรียม
รับเสด็จพระบรม
วงษานุวงษ์ 

1.เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีที่มตี่อ
พสกนิกรชาวไทย 
2.เพื่อให้การ
เตรียมการรับเสด็จ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และสม
พระเกียรต3ิ.เพื่อ
ส่งเสริมการน า
แนวคิด ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต
ให้แก่ ราษฎรใน
พื นที่ต าบลนา
หนองไผ่ และพื นท่ี
ใกล้เคียง 

ประชาชนต าบล
นาหนองไผ่และ
ต าบลใกล้เคียง 

"- 50000  
งบ  ทต. 

50000     
งบ  ทต. 

50000     
งบ  ทต. 

50000     
งบ  ทต. 

จ านวน
ประชากรที่
ได้เข้าร่วม
การรับเสด็จ 

ประชาชนในเขต
อ าเภอชุมพลบุรีและ
พื นที่ใกล้เคียงไดร้่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในพระมหา
กรุณาธิคณุที่มีต่อ
พสกนิกรชาวไทย 
ประชาชนและ
ผู้เข้าร่วมรับเสด็จ
สามารถน าความรู้
แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตใน
ครอบครัวของตนเอง 

ส านักปลัด 

 
                รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 

                แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับเทศบาลต าบลนาหนองไผ่  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..................4....................          

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.....4..........         

                 8. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง 
                     8.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหาร
จัดการ   

      

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

9 โครงการจัดงาน
รัฐพิธีประจ าปี 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

23ตุลาคม28
กรกฎาคม 

12  สิงหาคม
และอ่ืนๆ 

.- 120,000 
งบ ทต. 

120,000 
งบ ทต. 

120,000 
งบ ทต. 

120,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
งานรัฐพิธี 

หน่วยงานราชการรัฐ 
วิสาหกจิ พอ่ค้า
ประชาชน 
ทุกหมู่เหล่าได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีรวมทั งเป็น
การแสดงออกถึงความ
สามัคคีและความ
สมานฉันท์ของชาวชุม
พลบุรี 

ส านักปลัด 

 
 

แนวทางท่ี  8.2 การพัฒนาอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน  พัฒนาอุปกรณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏบิัติงานของเทศบาลต าบลนาหนองไผ่   
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ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ภายในเทศบาล
ต าบล 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและลด
ขั นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดซื อ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ตั ง
โต๊ะ /เครื่องปริ๊น
เตอร ์     2.
ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เนต็         
3.ปรับปรุงเว็บไซด์ 
ทต. 

"- 100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

1.ประชาชนไดร้ับ
บริการที่สะดวกมี
ประสิทธิภาพและการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีมีความ
สะดวกรวดเร็วลด
ขั นตอนการ
ปฏิบัติงานโดย
สามารถน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ 

ทุกส่วน
ราชการ 

2 โครงการปรับปรุง
และพัฒนา
เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือบ ารุงรักษา 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมี
อยู่และยืดอายุ
การใช้งาน 

ซ่อมแซมอุปกรณ์
และครุภัณฑ์
ต่างๆที่มีอยู่และ
สามารถน า
กลับมาใชง้านได ้

"- 200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

มีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและการ
ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
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โครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการจัดซื อ
ครุภัณฑ์ต่างๆ
เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื อครภุัณฑ์
ต่างๆที่จ าเป็น  
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของ
แต่ละส านัก / ส่วน
ราชการ                    

"- 200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ครุภัณฑ์ที่

จัดซื อ 

ส านัก/ส่วนราชการมี
ครุภณัฑ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอและมีการ
ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 

4 โครงการจัดซื อ
วัสดุต่างๆเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื อวัสดุต่างๆท่ี
จ าเป็น  เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติราชการ
ของแต่ละส านัก / 
ส่วนราชการ เช่น ตู้
เก็บเอกสาร(ไม้-
เหล็ก) ขนาด2 บาน, 
ตู้เซฟ,เก้าอี มีพนักพิง 
ฯลฯ 

"- 300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

จ านวนวัสดุที่
มีการจัดซื อ 

ส านัก/ส่วนราชการมี
วัสดุเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอและมีการ
ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 

5 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ ่

เพื่อให้สถานท่ี
ราชการมีความ
เหมาะสมในการ
บริการประชาชน
และการปฏิบัติงาน 

1 แห่ง "- 400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

 400,000 
งบ ทต. 

ปริมาณพื นที่
ที่มีการ

ซ่อมแซม
ปรับปรุง 

สถานที่ราชการมี
ความเหมาะสมใน
การบริการ
ประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง/
ส านักปลัด 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ที ่ (ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  
2564 
(บาท) 

(KPI) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

6 โครงการถมดิน
บริเวณที่ท าการ
เทศบาลต าบลนา
หนองไผ ่

เพ่ือให้มีพื นที่ใน
การด าเนิน
กิจกรรมต่าๆ
อย่างมีความ
เหมาะสม 

1 แห่ง "- 250,000 
งบ ทต. 

 250,000 
งบ ทต. 

250,000 
งบ ทต. 

 250,000 
งบ ทต. 

ขนาดพื นที่ที่มี
การถมดิน 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหนองไผ ่มี
สถานท่ีที่เหมาะสมใน
การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง
หอประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 
ทต.นาหนองไผ่ 

เพ่ือให้มีสถานที่
ที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน 

1 แห่ง "-  
300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

 300,000 
งบ ทต. 

ปริมาณพื นที่
ที่มีการ
ปรับปรุง 

อาคาร 
อเนกประสงค์
ได้รับการดูแลและ
มีสภาพที่เหมาะสม
ในการเป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง/
ส านักปลัด 

8 โครงการปรับปรุง
หอประชุมอาคาร   
อปพร. (ชั น ๒ )
ทต.นาหนองไผ่ 

เพ่ือให้มีสถานที่
ที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน 

1 แห่ง "- 200,000 
งบ ทต. 

 200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

 200,000 
งบ ทต. 

ปริมาณพื นที่
ที่มีการ
ปรับปรุง 

อาคาร อปพร. 
ได้รับการดูแลและ
มีสภาพที่เหมาะสม
ในการเป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง/
ส านักปลัด 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ที ่ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

9 โครงการต่อเติม
ห้องท างาน
อาคาร สปก. 

เพ่ือให้มีสถานที่
ที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน 

1 แห่ง -  
300,000   
งบ ทต. 

300,000   
งบ ทต. 

300,000   
งบ ทต. 

300,000   
งบ ทต. 

ปริมาณพื นที่
ที่มีการต่อเติม 

มีห้องส าหรับ
ปฏิบัติงานในการ
ให้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง/
ส านักปลัด 

10 ค่าจ้างบริการ
พ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลระบบสาร
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือความ
รวดเร็วและ
สามารถ
ตรวจสอบตลอด
ถึงติดตาม เร่งรัด
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์ต่อ
การบริหาร
ราชการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลนาหนอง

ไผ่ 

"- 7,000 
งบทต. 

7,000 
งบทต. 

 

7,000 
งบทต. 

7,000 
งบทต. 

. 

จ านวนพื้นที่
เก็บงานข้อมูล
ระบบสาร
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มีความรวดเร็วและ
สามารถตรวจสอบ
ตลอดถึงติดตาม 
เร่งรัดงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์ต่อการ
บริหารราชการ 

ส านักปลัด 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ที ่ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

11 โครงการทต.นา
หนองไผ่  สร้าง
สุขสร้างรอยยิ้ม 

เพื่อชี้แจงให้
ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงานต่างๆ
นโยบายส าคัญ
เร่งด่วนของ
รัฐบาลตลอดจน
การเผยแพร่ผล
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ต่างๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลนาหนอง

ไผ่ 

"- 20,000 
งบทต. 

 

20,000 
งบทต. 

 
 

20,000 
งบทต. 

20,000 
งบทต. 

 
. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ส่วนราชการ
หน่วยงานต่างๆของ
รัฐไดร้ับทราบถึง
ปัญหาความต้องการ
ที่แท้จริงของ
ประชาชนอันน าไปสู่
การแก้ไขท่ีตรงจุด 

ส านักปลัด 
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แผนงานที่  8.3 การเพิ่มรายได้ขององค์กร 
  

  
   

   

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เร่ืองการ
ยื่นแบบและช าระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่
และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการได้
รับทราบข่าวสารโดย
ทั่วถึงและเป็นการ
กระตุ้นให้มาช าระภาษี
และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 

ประชาชนและ
ผู้ประกอบการใน

เขตเทศบาล
ต าบลนาหนองไผ่ 

"- 20,000   
งบ ทต. 

20,000   
งบ ทต. 

20,000   
งบ ทต. 

20,000   
งบ ทต. 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ 80 มา

เสียภาษ ี

ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในเขต
เทศบาลต าบลมาติดต่อ
และขอช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

กองคลัง 

2 โครงการแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือให้การ
จัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ น 

พื นที่ให้การจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ น 

"-  
400,000  
งบ ทต. 

 400,000  
งบ ทต. 

 400,000  
งบ ทต. 

  400,000  
งบ ทต. 

จ านวนผู้มาเสีย
ภาษีเพิ่มขึ น
ร้อยละ 50 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีรายได้

เพ่ิมขึ น 

กองคลัง 

3 โครงการออก
หน่วยเคลื่อนที่
จัดเก็บภาษี 

เพ่ือบริการ
ประชาชนในการ
รับช าระภาษี
นอกสถานที่ 

พื นที่ต าบลนา
หนองไผ่ 

   "-    
30,000    
งบ ทต. 

   30,000    
งบ ทต. 

30,000    
งบ ทต. 

    30,000    
งบ ทต. 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ 80 มา

เสียภาษี 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีรายได้

เพ่ิมขึ น 

กองคลัง 
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แบบ ผ ๐
2/1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
ส าหรับหน่วยงานอ่ืน 

            

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

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.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน  า                         
1.1 แผนงานการพัฒนาขุดลอกหนองน  า  ขุดลอกคลองน  า
ก่อสร้างและซ่อมแซมภาชนะเก็บน  า ซ่อมแซม "- "- 62 636,240,000 63 666,240,000 63 639,240,000 62 636,240,000 63 666,240,000 

ชลประทานขนาดเล็กและฝายน  าล้น                         

รวม "- "- 62 636,240,000 63 666,240,000 63 639,240,000 62 636,240,000 63 666,240,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน                         
2.1 แผนงานการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง รักษา
สะพาน  ทางเท้า  ร่องระบายน  า  ถมท่ีสาธารณะ - - 4 61,704,900 4 61,704,900 4 61,704,900 4 61,704,900 4 61,704,900 

2.2 แผนงานการพัฒนา  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   "- "- 3 29,500,000 3 29,500,000 3 29,500,000 3 29,500,000 3 29,500,000 

ขยายเขตไฟฟ้า 
 

                      

2.3 แผนงานการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน "- - 16 38,910,000 16 38,910,000 16 38,910,000 16 38,910,000 16 38,910,000 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน                         

รวม "- "- 23 130,114,900 23 130,114,900 23 130,114,900 23 130,114,900 23 130,114,900 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.
02/1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  
เทศบาลต าบลนาหนองไผ ่  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ เพื่อศักยภาพภาคการเกษตร         

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่......1.........         

             1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน  า 
                  1.1 แผนงานการพัฒนา ขุดลอกหนองน  า  ขุดลอกคลองน  า  ก่อสร้างและซ่อมแซมภาชนะเก็บน  า ซ่อมแซมชลประทานขนาดเล็กและฝายน  าล้น 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 



217 
 

1 โครงการขุด
ลอกหนองไผ่
หมู่ที่ 1 บ้านดู่
นาหนองไผ ่

เพื่อให้มีแหล่ง
น  ากักเก็บไว้ใช้
ในการท า
การเกษตร 

กว้าง 100 ม. ยาว 
300 ม. 

ลึก  4  เมตร 

"- 3,000,000   
งบกรม

ชลประทาน 
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

 3,000,000   
งบกรม

ชลประทาน 
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

3,000,000   
งบกรม

ชลประทาน 
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

3,000,000   งบ
กรมชลประทาน 

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

มีแหล่งน  าใช้
ในการเก็บกัก
น  าเพิ่มขึ น
และ
ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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2 โครงการวาง
ท่อลอดไป
ตามไร่นา
คลอง
ชลประทาน
เพื่อ
การเกษตร
และปศสุัตว ์
หมู่ที่ 1 บ้านดู่
นาหนองไผ ่

เพื่อให้มีน  า
ส าหรับท า
การเกษตรใน
พื นที่อย่าง
เพียงพอ ลด
ปัญหาภัยแล้ง
และฝนทิ งช่วง 

ท่อ คลส. 0.60 X 
1.00 ม. ยาว 2,000 

เมตร 

.- 2,000,000    
งบกรม

ชลประทาน / 
หน่วยงานอ่ืน              

- 

2,000,000    
งบกรม

ชลประทาน / 
หน่วยงานอ่ืน        

- 

2,000,000    
งบกรม

ชลประทาน / 
หน่วยงานอ่ืน       

2,000,000    
งบกรม

ชลประทาน / 
หน่วยงานอ่ืน       

- 

ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชนหมู่
ที ่1และหมู่
ใกล้เคียงมีน  า
ใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการ
ขยายขุดลอก
แก้มลิงทุ่ง
ดอกรัก (ช่วง
ที่ 4) 

เพื่อให้มีแหล่ง
น  ากักเก็บไว้ใช้
ในการท า
การเกษตร 

1 แห่ง "-  30,000,000  
งบชลประทาน 

30,000,000  
งบชลประทาน 

30,000,000  
งบชลประทาน 

30,000,000  
งบชลประทาน 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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4 โครงการ
ก่อสร้าง
สถานีสูบน  า 
ท าเลทุ่ง
ดอกรัก  

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาขาด
แคลนน  าใน
การเกษตรให้
แกเกษตรกร
ในพื นที่ 

        1 แห่ง                     "-  14,000,000   
งบ
ชลประทาน 

 14,000,000   
งบ

ชลประทาน 

14,000,000   
งบ

ชลประทาน 

 14,000,000   
งบชลประทาน 

พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการส่ง
น  าคิดเป็น
ร้อยละ 70 
ของพื นที่
ทั งหมด 

ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

5 โครงการ
จัดซื อเครื่อง
สูบน  า 
(สถานีสูบ
น  าทุกดอก
รัก ) 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาขาด
แคลนน  าใน
การเกษตรให้
แกเกษตรกร
ในพื นที่ 

จ านวน  1  เครื่อง "-  1,000,000   
งบกรมพัฒนา  
ที่ดิน / 
หน่วยงานอื่น 

 1,000,000   
งบกรมพัฒนา  

ที่ดิน / 
หน่วยงานอื่น 

1,000,000   
งบกรมพัฒนา  

ที่ดิน / 
หน่วยงานอื่น 

1,000,000   
งบกรมพัฒนา  

ที่ดิน / 
หน่วยงานอื่น 

พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการส่ง
น  าคิดเป็น
ร้อยละ 70 
ของพื นที่
ทั งหมด 

ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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6 โครงการขุด
ลอกหนอง
บ่อเล็ก หมู่
ที่ 2 บ้าน
บ่อแก 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  ากักเก็บไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

1 แห่ง .- 2,000,000 
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

2,000,000 
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย- 

2,000,000 
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

2,000,000 
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

7 โครงการขุด
ลอกบ่อ
กระต่าย  
จ านวน 5 
ไร่  หมู่ที่ 2 
บ้านบ่อแก 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  ากักเก็บไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

ยาว 1,000 ม.
กว้าง 50 ม    ลึก 

4 ม. 

.-         
500,000 งบ
กรม
ชลประทาน
งบป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

500,000    
งบกรม
ชลประทาน
งบป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

500,000    
งบกรม
ชลประทาน
งบป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

500,000  งบ
กรม
ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย- 

ครัวเรือนมีน  า
ใช้ใน
การเกษตร
อย่างพอเพียง 
ร้อยละ 70 
ของครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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8 วางท่อ 
คสล. พร้อม
วางท่อลอด
คลองส่งน  า
จากหมู่ที่ 2 
บ้านบ่อแก - 
หมู่ที่  3 
บ้าน
กระเบื อง 

เพ่ือให้มีท่อ
ลอดส่งน  า 
ใช้ในการท า
การเกษตร 

 

 ท่อ 0.60 X 
1.00 ม.       
ยาว 2,000 
ม. 

 

"-  10,000,000   
งบ
ชลประทาน 

 10,000,000   
งบ

ชลประทาน 

10,000,000   
งบ

ชลประทาน 

10,000,000   
งบชลประทาน 

ครัวเรือนมีท่อ
ลอดส่งน  าใช้ใน
การส่งน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

9 ขุดลอก
หนองบ่อแก 
หมู่ที่ 2 
บ้านบ่อแก 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าเพียงพอต่อ
การท าเกษตร
และ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง "- 20,000,000 
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทาฯ 

20,000,000 
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทาฯ 

20,000,000 
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทาฯ 

20,000,000 
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาฯ 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ 70 

ประชาชน
หมู่ที่ 2 มีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ที่  ของโครงการ) 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

10 ขุดลอกคลอง
ส่งน  าของกรม
พัฒนาท่ีดิน  
หมู่ที่ 3 บ้าน
กระเบื อง 

เพื่อให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้ใช้
ในการท า 
การเกษตร 
 
 
 
 

1 แห่ง "- 500,000 
บาท 
กรมพัฒนา 

500,000 
บาท 

กรมพัฒนา 

500,000 
บาท 

กรมพัฒนา 

500,000 
บาท 

กรมพัฒนา 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น้ าใช้ในการเก็บ
กักน้ าเพิ่มขึ้น
และประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

ประชาชน
หมู่ที่ 3มีน า
ใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการ
ก่อสร้างฝาย
กั นแม่น  ามูล 
หมู่ที่ 3 ,16 
บ้าน
กระเบื อง
และ
กระเบื องใต้ 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

        1 แห่ง                       "-   5,000,000    
งบกรม

ชลประทาน 

 5,000,000    
งบกรม

ชลประทาน 

5,000,000    
งบกรม

ชลประทาน 

5,000,000    
งบกรม

ชลประทาน 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน
หมู่ที่ 3,16 
มีน าใช้ใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

12 ก่อสร้าง
สะพานข้าม
แม่น  ามูล 
หมู่ที่ 
3,4,8,10,16  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ต่อการ
เดินทางข้าม
ฝั่งแม่น  ามูล 

1 แห่ง "- 15,000,000 
งบโยธา 

15,000,000 
งบโยธา 

15,000,000 
งบโยธา 

15,000,000 
งบโยธา 

ประชาชนที่
ใช้ประโยชน์
ร้อยละ 70  

ประชาชน
หมู่ที่ 
3,4,8,10,16 
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 
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13 โครงการขุด
ลอก
หนองอะ
เสียมหมู่ที่ 
3 - หมู่ที่ 
16 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

กว้าง 40 ม. ยาว 
1,000 ม.           

ลึก 2.00 ม. 

"-  3,200,000    
งบกรม

ชลประทาน/
กรม

ทรัพยากรน  า 

3,200,000   
งบกรม

ชลประทาน/
กรม

ทรัพยากรน  า 

3,200,000    
งบกรม

ชลประทาน/
กรม

ทรัพยากรน  า 

3,200,000    
งบกรม

ชลประทาน/
กรมทรัพยากร

น  า 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน
หมู่ที่ 3 
มีน าใช้ใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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14 โครงการขุด
ลอกล าตะ
กุด,วังตุ หมู่
ที ่ 4 บ้าน
ขวาวโค้ง 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

กว้าง40 ม.ยาว 
1,000 ม.  
ลึก2.00 ม. ตาม
แบบ ทต. 

 "-  3,200,000   
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 3,200,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,200,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 3,200,000    
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน
หมู่ที่  4 
มีน  าใช้ใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการ
ก่อสร้างฝาย
กั นล าน  า 
(ล าตะกุด) 
หมู่ที่ 4 
บ้านขวาว
โค้ง 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

1  แห่ง "- 350,000,000
งบกรม

ชลประทาน
และโยธา 

350,000,000
งบกรม

ชลประทาน
และโยธา 

350,000,000
งบกรม

ชลประทาน
และโยธา 

350,000,000
งบกรม

ชลประทาน
และโยธา 

ปริมาณน  าที่
เขื่อน
สามารถกัก
เก็บได้ 

ประชาชน
หมู่ที่  4 
มีน  าใช้ใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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16 โครงการขุด
ลอกแม่น  า
มูล หมู่ที่ 4 
,10,16,17 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

กว้าง  50  ม.ยาว 
1,000 ม. ลึก 3 

เมตร 

"- 3,000,000งบ
กรม

ชลประทาน
และกรมเจ้า

ท่า 

3,000,000งบ
กรม

ชลประทาน
และกรมเจ้า

ท่า 

3,000,000งบ
กรม

ชลประทาน
และกรมเจ้า

ท่า 

3,000,000งบ
กรม

ชลประทาน
และกรมเจ้า

ท่า 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้
ในการเก็บ
กักน  า
เพ่ิมขึ นและ
ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ70
ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน
หมู่ที่  
4,10,16,17 
มีน  าใช้ใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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17 โครงการขุด
ลอกล า
พลับพลา 
หมู่ที่ 5 
บ้านทิพย์
นวด  

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

กว้าง  45  ม.ยาว 
1,000 ม.  

ลึก  2.5  ม. ตาม
แบบ  ทต. 

"-  2,500,000   
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

2,500,000    
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพิ่มขึ น
และประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือนทั งหมด 

ประชาชน
หมู่ที่  5 
มีน  าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

18 ก่อสร้าง
อาคารระบาย
น  า (สถานีสูบ
น  าบ้านทิพย์
นวด-บ้าน
น้อยพัฒนา
เพื่อ
การเกษตร) 

เพื่อใช้ในการ
ระบายน  า
ส าหรับอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 

1 แห่ง "- 1,000,000 งบ
ชลประทาน. 

1,000,000 งบ
ชลประทาน. 

1,000,000 งบ
ชลประทาน. 

1,000,000 งบ
ชลประทาน 

ครัวเรือนมีน  า
ใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่5 มีน  าใช้
อย่างเพียงพอ
ในการท า
เกษตรกรรม
และ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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19 โครงการขุด
ลอกพร้อม
ยกคันคูจาก 
รพช.-สถานี
สูบน้ า อัด
บดหินคลุก 
หมู่ที่ 5 
บ้านทิพย์
นวด 

เพ่ือให้มีคลอง
ส่งน้ าและเป็น
แหล่งน้ ากัก

เก็บน้ าไว้ใช้ใน
การท า

การเกษตร 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,500 ม. ลึก 1 
ม. 

"- 2,500,000 
บาท 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

2,500,000 
บาท 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

2,500,000 
บาท 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

2,500,000 
บาท 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ
ท า
การเกษตร
อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

20 โครงการขุด
ลอกหนอง
เกาะใหญ่ 
หมู่ที่ 5 
บ้านทิพย์
นวด 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

1 แห่ง  "-    2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

ประชาชน
หมู่ที่  5 
มีน  าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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21 โครงการขุด
ลอกคลอง
กรมพัฒนา
ที่ดินทุก
คลอง  หมู่ที่ 
5 บ้านทิพย์
นวด  

เพ่ือให้มีแหล่ง
น้ าสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท า
การเกษตร 

1 แห่ง "-  
1,000,000 
บาท 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
1,000,000 

บาท 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
1,000,000 

บาท 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
1,000,000 

บาท 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น้ าใช้ในการเก็บ
กักน้ าเพิ่มขึ้น
และประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

ประชาชน
หมู่ที่  5มี

น้ าใช้ในการ
ท า

การเกษตร
อย่าง

พอเพียง 

กองช่าง 

22 โครงการขุด
ลอกล า
คลองส่งน  า
จากบ้าน
ทิพย์นวดถึง
พลับพลา 
หมู่ที่ 5 
บ้านทิพย์
นวด  

เพ่ือให้มีคลอง
ส่งน  าและเป็น
แหล่งน  ากัก
เก็บน  าไว้ใช้ใน
การท า 
การเกษตร 

กว้าง  6 ม.ยาว 
1,000 ม.  

ลึก  2.5  ม. ตาม
แบบ  ทต. 

 "-  2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน
หมู่ที่  5 
มีน  าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ของโครงการ) 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

23 โครงการ
ก่อสร้าง
อาคาร
ระบายน  าที่
ล าพลับพลา 

เพ่ือให้มี
อาคารส าหรับ
ระบายน  าเพ่ือ
การเกษตร 

2 แห่ง "- 10,000,000 
งบกรม

ชลประทาน 

10,000,000 
งบกรม

ชลประทาน 

10,000,000 
งบกรม

ชลประทาน 

10,000,000 
งบกรม

ชลประทาน 

ประชาชนที่
ใช้ประโยชน์
ร้อยละ 71 

ประชาชน
หมู่ที่ 
5,15,18,12 
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

24 โครงการขุด 
หนองโนนปู่
ตา หมู่ที่ 6 
บ้านกระสัง 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถกัก
เก็บน  าไว้ใช้ใน
การท า
การเกษตร 

กว้าง 70 ม. ยาว 
120 ม. ลึก    4 

ม. 

"-  3,300,000  
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,300,000  
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,300,000  
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,300,000  
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน  
หมู่ที่  6 มี
น  าเพียงพอ
ส าหรับ
อุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ที่  ของโครงการ) 
2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

25 

โครงการขุด
ลอกของ

กรมพัฒนา
ที่ดินทุกสาย
ขุดลอกสระ
น้ าคุ้มโนนปู่
ตา  หมู่ที่ 6 
บ้านกระสัง 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น้ าและ

สามารถเก็บ
น้ าไว้ใช้ในการ

ท าเกษตร 

1 แห่ง "- 1,000,000 
 บาท 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

1,000,000 
 บาท 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

1,000,000 
 บาท 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

1,000,000 
 บาท 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้
ในการเก็บ

กักน้ า
เพ่ิมข้ึนและ
ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ 70 

ประชาชน
หมู่ที่  6  มี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

26 โครงการ
ก่อสร้าง
สถานีสูบน้ า
แบบวางท่อ  
หมู่ที่ 7 
บ้านแคน 

เพ่ือให้
ประชาชน  
หมู่ที่  7 มีน้ า
สะอาด
ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง "- 14,000,000 
บาท 

งบกรม
ชลประทาน 

14,000,000 
บาท 

งบกรม
ชลประทาน 

14,000,000 
บาท 

งบกรม
ชลประทาน 

14,000,000 
บาท 

งบกรม
ชลประทาน 

ครัวเรือนมี
น้ าสะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อย
ละ 80 

ประชาชน
หมู่ที  7 มี
น้ าสะอาด
อุปโภค
บริโภค 

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

27 โครงการขุด
ลอกกุดแคน 
- กุดกางฮุง 
หมู่ที่ 7 
บ้านแคน 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถกัก
เก็บน  าไว้ใช้ใน
การท า
การเกษตร 

กว้าง  50  ม. ยาว  
1,500   ม. 

ลึก  3.00  ม. 

  "- 5,000,000     
งบกรม
ชลประทาน
งบป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 5,000,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

5,000,000     
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

5,000,000     
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพิ่มขึ น
และประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือนทั งหมด 

ประชาชน  
หมู่ที่  7 มี
น  าใช้ในการ
ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

28 โครงการขุด
ลอกหนอง
ตาพางหมู่ที่
7  บ้านแคน 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

1  แห่ง 

 "- 3,000,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 3,000,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,000,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,000,000    
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน  
หมู่ที่  7 มี
น  าใช้ในการ
ท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

29 โครงการขุด
ลอกหนอง
ตาทนหมู่ที่7 
บ้านแคน 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 1  แห่ง 

 "- 2,000,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 2,000,000     
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

2,000,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

2,000,000    
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพิ่มขึ น
และประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือนทั งหมด 

ประชาชน  
หมู่ที่  7 มี
น  าใช้ในการ
ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

30 โครงการขุด
ลอกหนอง
จอก หมู่ที่  
7 บ้านแคน 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

1  แห่ง  "- 3,000,000     
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 3,000,000     
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,000,000     
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,000,000     
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพิ่มขึ น
และประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือนทั งหมด 

ประชาชน  
หมู่ที่  7 มี
น  าใช้ในการ
ท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

31 โครงการขุด
ลอกหนอง
อ้อยหนูหมู่
ที่ 7 บ้าน
แคน 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

1  แห่ง "- 3,000,000     
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,000,000        
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 3,000,000        
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,000,000        
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพิ่มขึ น
และประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือนทั งหมด 

ประชาชน  
หมู่ที่  7 มี
น  าใช้ในการ
ท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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32 ขุดลอกกุด
หอย หมู่ที่ 
7 บ้านแคน 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าเพียงพอต่อ
การท าเกษตร
และ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง "- 1,900,000   
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

1,900,000   
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

1,900,000   
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

1,900,000   
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ 70 

ประชาชน
หมู่ที่ 7 มีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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33 โครงการขุด
ลอกจาก
แม่น  ามูลไป
ถึงบ่อยาว 
หมู่ที่ 8 
บ้านยางบ่อ
ภิรมย์ 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถกัก
เก็บน  าไว้ใช้ใน
การท า
การเกษตร 

กว้าง  25  ม. ยาว   
1,600 ม. 
ลึก  4 ม. 

  "-   3,500,000   
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 3,500,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,500,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,500,000    
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน  
หมู่ที่ 8 มีน  า
ใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

34 

โครงการขุด
ลอกคลองส่ง
น้ าจากหมู่ที่ 
19 ไปถึงอ่าง
เก็บน้ าหมู่ที ่
8   บ้านยาง
บ่อภิรมย ์  

เพื่อใหม้ีแหล่ง
น้ าและสามารถ
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
การท าเกษตร 

1 แห่ง .- 300,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรมพัฒนา

ที่ดิน 

300,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรมพัฒนา

ที่ดิน 

300,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรมพัฒนา

ที่ดิน 

300,000 บาท 
งบทต./งบ
กรมพัฒนา

ที่ดิน 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น้ าใช้ในการเก็บ
กักน้ าเพิ่มขึ้น

และประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง

เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม

ร้อยละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่19 มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

ในการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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35 โครงการขุด
ลอกคลอง
ส่งน  าเพื่อ
การเกษตร
จากแม่น  า
มูลไปถึง
สถานีสูบน  า
หมู่ที่ 8 
บ้านยางบ่อ
ภิรมย์ 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  ากักเก็บไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

กว้าง 10  ม. ยาว 
4,000  ม. 

ลึก  4.00  ม. 
ตามแบบ  ทต. 

 "-   3,500,000     
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 3,500,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 3,500,000     
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

3,500,000     
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพิม่ขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ70ของ
ครัวเรือนทั งหมด 

ประชาชน  
หมู่ที่ 8 มีน  า
ใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

36 โครงการ
ก่อสร้างฝาย
กั นน  า  หมู่ที่ 
8 บ้านยางบ่อ
ภิรมย ์

เพื่อกักเก็บน  าไว้
ใช้ในการเกษตร
เพื่อแก้ไขปัญา
หาขาดแคลนน  า 

จ านวน  1 แห่ง "- 3.000,000    
งบชลประทาน 

3.000,000    
งบชลประทาน 

3.000,000    
งบชลประทาน 

3.000,000    
งบชลประทาน 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพิ่มขึ น
และประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือนทั งหมด 

ประชาชนหมู่
ที ่ 8 มีน  าใช้
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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37 

โครงการ
ก่อสร้างฝาย
กั้นน้ าหนอง
บ่อยาว  หมู่
ที่ 8 บ้าน
ยางบ่อ
ภิรมย ์

เพ่ือให้มีแหล่ง
น้ าสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท า
การเกษตร 

1แห่ง "- 10,000,000 
บาท 

งบกรม
ชลประทาน 

10,000,000 
บาท 

งบกรม
ชลประทาน 

10,000,000 
บาท 

งบกรม
ชลประทาน 

10,000,000 
บาท 

งบกรม
ชลประทาน 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น้ าใช้ในการเก็บ
กักน้ าเพิ่มขึ้น

และประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง

เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม

ร้อยละ 70 

ประชาชน มี
น้ าใช้ในการ

ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

38 

โครงการขุด
ลอกบ่อตา
ลอกหมู่ที่ 9 
บ้านผักบุ้ง-

อาเงย 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น้ าและ
สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
การท า
การเกษตร 

1 แห่ง 
 

"- 5,000,000 
บาท 

งบกรม
ชลประทาน 

5,000,000 
บาท 

งบกรม
ชลประทาน 

5,000,000 
บาท 

งบกรม
ชลประทาน 

5,000,000 
บาท 

งบกรม
ชลประทาน 

ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้
ในการเก็บ

กักน้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ของโครงการ) 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

39 

โครงการขุด
ลอกหนอง
กระจับน้อย
หมู่ที่ 9 บ้าน
ผักบุ้ง-อาเงย 

เพื่อให้มีแหล่ง
น้ าและสามารถ
กักเก็บน้ าไว้ใช้

ในการท า
การเกษตร 

1 แห่ง "- 5,000,000 
บาท 

กรมทรัพยากร
น  า 

5,000,000 
บาท 

กรมทรัพยากร
น  า 

5,000,000 
บาท 

กรมทรัพยากร
น  า 

5,000,000 
บาท 

กรมทรัพยากร
น  า 

ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

40 โครงการขุด
ลอกหนอง
กุดหวาย -
วังหวด หมู่
ที่ 9บ้าน
ผักบุ้ง-อา
เงย 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

กว้าง  40  ม. ยาว  
2,000 ม.  ลึก  4  

ม.  

"- 20,000,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

20,000,000      
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

20,000,000        
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

20,000,000       
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน
หมู่ที่  9 
มีน  าใช้ใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ของโครงการ) 
2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

41 โครงการ
ก่อสร้างฝาย
กั นน  าโนน
จาน  หมู่ที่ 
9 บ้าน
ผักบุ้ง -อา
เงย 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

1 แห่ง   "- 10,000,000    
งบกรม

ชลประทาน 

10,000,000
งบกรม

ชลประทาน 

10,000,000    
งบกรม

ชลประทาน 

10,000,000  
งบกรม

ชลประทาน 

ปริมาณน  าที่
ฝ่ายสามารถ
กักเก็บได้
ร้อยละ 70
ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน
หมู่ที่  9 
มีน  าใช้ใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

42 โครงการขุด
ลอกกุดวัง
ลึก-เลิงใหญ่
เชื่อมแม่น  า
มูล หมู่ที่ 9 
บ้านผักบุ้ง - 
อาเงย 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

กว้าง  100 ม.ยาว 
4,000 ม. 

ลึก  4.00  ม.  

"-  19,900,000  
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย/

กรม
ทรัพยากรน  า 

19,900,000 
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย/

กรม
ทรัพยากรน  า 

19,900,000 
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย/

กรม
ทรัพยากรน  า 

19,900,000 
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา

ธารณภัย/กรม
ทรัพยากรน  า 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน
หมู่ที่ 9 
มีน  าใช้ใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ของโครงการ) 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

43 โครงการขุด
ลอกหนอง
กระจับเล็ก 
หมู่ที่ 9 
บ้านผักบุ้ง-
อาเงย 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าเพียงพอต่อ
การท าเกษตร
และ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง "- 1,500,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

1,500,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

1,500,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

1,500,000    
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพิม่ขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ 70 

ประชาชน
หมู่ที่ 9 มีน  า
ใช้อยา่ง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

44 โครงการขุด
ลอกหนอง
แว่นเวย  
หมู่ที่ 10 
บ้านโนนตา
ล้าน 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าที่สามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

กว้าง  80  ม.ยาว 
800  ม. 

ลึก  3.00  ม. . 

 "-   1,500,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 1,500,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 1,500,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 1,500,000    
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 
 
 

ประชาชน  
หมู่ที่  10 มี
น  าใช้ในการ
ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต งบประมาณและท่ีมา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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ของโครงการ) 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

45 โครงการ
ก่อสร้าง
เขื่อนยางกั น
น  ามูล  หมู่
ที ่ 10 บ้าน
โนนตาล้าน 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าที่สามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

หนองมูลเก่า-ฝาย
กักเก็บน  าหนอง
บ่อน้อย-ฝากกัก

เก็บน  าบ้านโนนตา
ล้าน 

"-  1,000,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 1,000,000     
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 1,000,000    
งบกรม

ชลประทาน
งบป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 1,000,000    
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน  
หมู่ที่  10 มี
น  าใช้ในการ
ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

46 

โครงการขุด
ลอกคลอง
สาธารณะ 
(คลองกรม
พัฒนาที่ดิน) 
พร้อมระบบ
ประตูน้ าหมู่
ที่ 11 บ้าน
โนนตาปัง 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น้ าสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท า
การเกษตร 

1 แห่ง "- 1,000,000 
บาท 

งบกรมพัฒนา
ที่ดิน 

1,000,000 
บาท 

งบกรมพัฒนา
ที่ดิน 

1,000,000 
บาท 

งบกรมพัฒนา
ที่ดิน 

1,000,000 
บาท 

งบกรมพัฒนา
ที่ดิน 

ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ 70 

ประชาชน
หมู่ที่  11 มี
น้ าใช้ในการ

ท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

47 

โครงการขุด
ลอกหนอง
สาธารณะ
ในหมู่บ้าน 
(หนองกุลา) 
หมู่ที่ 11 

บ้านโนนตา
ปัง 

เพื่อให้มีแหล่ง
น้ าสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท า
การเกษตร 

1 แห่ง "- 1,900,000 
บาท 

งบอุดหนุน /
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

1,900,000 
บาท 

งบอุดหนุน /
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

1,900,000 
บาท 

งบอุดหนุน /
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

1,900,000 
บาท งบอุดหนุน 
/งบกรมส่งเสริม
ฯ 

ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่ 11 มีน้ า
ใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

48 

โครงการลอก
คลองส่งน้ า 
หมู่ที่ 10 ไป  
หมู่ที่ 12 
บ้านโนนอา
รัมย ์

เพื่อให้มีแหล่ง
น้ าและสามารถ
กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท า
การเกษตร 

4*1,000 ม.ลึก  
200 ม. 

"- 300,000 บาท 
 กรมพัฒนา

ที่ดิน 

300,000 บาท 
 กรมพัฒนา

ที่ดิน 

300,000 บาท 
 กรมพัฒนา

ที่ดิน 

300,000 บาท 
 กรมพัฒนาท่ีดิน 

ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

49 

โครงการ
ก่อสร้าง
ประตู
ระบายน้ า 
(คลองศรีชุม
พล)  หมู่ที่ 
13 บ้าน
จันทร์หอม 

เพ่ือให้มนี้ า
เพียงพอต่อ
การท าเกษตร
และ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง .- 500,000 
บาท 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

500,000 
บาท 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

500,000 
บาท 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

500,000 
บาท 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

ครัวเรือนมีน้ า
ใช้ใน

การเกษตร
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่13 มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

ในการท า
เกษตรกรรม

และ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 



245 
 

50 โครงการขุด
ลอกหนอง 
โนนยาว  หมู่
ที่ 14 บ้าน
ไทรงาม 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน  าใช้
ในทาง
การเกษตร 

กว้าง 60 ม. ยาว 80 
ม. ลึก 4 ม. 

  "- 1,000,000      
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

  1,000,000     
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

1,000,000      
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

1,000,000      
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

51 ขุดลอกหนอง
แข้แดง หมู่ที่ 
14 บ้านไทร
งาม 

เพื่อให้มีแหล่ง
น  าเพียงพอต่อ
การท าเกษตร
และ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง "- 1,900,000 งบ
กรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

1,900,000 งบ
กรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

1,900,000 งบ
กรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

1,900,000 งบ
กรมชลประทาน
งบป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพิม่ขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่
ที ่14 มีน  าใช้
อย่างเพียงพอ
ในการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
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52 โครงการขุด
ลอกคลอง
สาธารณะหมู่
ที ่ 14 บ้าน
ไทรงาม 

เพื่อให้มีคลอง
ส่งน  าและเป็น
แหล่งน  ากักเก็บ
น  าไว้ใช้ในการ
ท า 
การเกษตร 

กว้าง  6  ม.ยาว 
1,000 ม.  

ลึก  2.5  ม. ตาม
แบบ  ทต. 

"-  2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

 2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

 2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

 2,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพิม่ขึ นและ
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรมร้อย
ละ70ของ
ครัวเรือนทั งหมด 

ประชาชนหมู่
ที ่ 14มีน  าใช้
ในการท า
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

53 

โครงการขุด
ลอกขยาย
สระประปา
หมู่บ้านพื้นที่ 
5 ไรห่มู่ที่ 15 
บ้านโนนตาด 

เพื่อให้
ประชาชน  หมู่
ที ่ 15 มีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

1แห่ง .- .- 3,000,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรมส่งเสริมฯ 

3,000,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรมส่งเสริมฯ 

.- ครัวเรือนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
ร้อยละ 80 

ประชาชนหมู่
ที  15 มีน้ า

สะอาด
อุปโภคบรโิภค 

อย่างทัว่ถึง 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 

54 โครงการขุด
ลอกหนองวัง
ฮาง  หมู่ที ่ 
17 บ้าน
โนนม่วย 

เพื่อให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้ใช้
ในการท า 
การเกษตร 

กว้าง  60  ม.ยาว 
500  ม. 

ลึก  4.00  ม 

  "-   2,640,000   
งบกรม

ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

2,640,000   
งบกรม
ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

2,640,000   
งบกรม
ชลประทานงบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

2,640,000   งบ
กรมชลประทาน
งบป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น  าใช้ในการเก็บ
กักน  าเพิ่มขึ น
และประชาชนมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั งหมด 

ประชาชน  
หมู่ที ่ 17มีน  า
ใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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55 โครงการสร้าง
ฝายกั นน  า
ระหว่างหนองวัง
ฮางกับแม่น  ามูล 
หมู่ที่  17 บ้าน
โนนม่วย 

เพื่อให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้ใช้
ในการท า 
การเกษตร 

 1 แห่ง   "- 1,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

  1,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

1,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

1,500,000    
งบกรม

ชลประทาน 

ปริมาณน  าท่ี
ฝายสามารถกัก
เก็บได้ 

ประชาชนหมู่
ที ่ 17 มีน  าใช้
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

56 โครงการ
ก่อสร้างฝาย
กั นน  าหนอง
ใบตอง หมู่ท่ี 
17 บ้าน
โนนม่วย 

เพื่อให้มีแหล่ง
ในการเกษตร 

กว้าง  3  ม.  ยาว  
800  ม. 

"- 2,500,000 งบ
โยธา 

2,500,000 งบ
โยธา 

2,500,000 งบ
โยธา 

2,500,000 งบ
โยธา 

ปริมาณน  าท่ี
ฝายสามารถ
กักเก็บน  า 

ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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57 โครงการขุด
ลอกคลอง
ส่งน  ากรม
พัฒนาที่ดิน   

เพ่ือให้มีคลอง
ส่งน  า
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ท าการเกษตร 

กว้าง  5  ม.ยาว 
7,000  ม.  

ลึก  3.00 ม. ตาม
แบบ  ทต. 

"-  2,500,000    
งบกรมพัฒนา
ที่ดิน 

 2,500,000    
งบกรมพัฒนา

ที่ดิน 

 2,500,000    
งบกรมพัฒนา

ที่ดิน 

 2,500,000    
งบกรมพัฒนา

ที่ดิน 

ครัวเรือนมี
แหล่งน  าใช้ใน
การเก็บกักน  า
เพิ่มขึ นและ
ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน
หมู่ที่  18 มี
น  าใช้ในการ
ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

58 โครงการขุด
เจาะบาดาล
ในไร่นา สูบ
น  าได้ด้วย
พลังงานโซ
ล่าเซลล์ 
  หมู่ที่ 1-
19 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

จ านวน  1 แห่ง "- 5,700,000  
บาท 
กรมพลังงาน 

5,700,000  
บาท 

กรมพลังงาน 

5,700,000  
บาท 

กรมพลังงาน 

5,700,000  
บาท 

กรมพลังงาน 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้ใช้น  าใน
การท า
การเกษตร 

ประชาชนมี
แหล่งน  า
สามารถ 
กักเก็บน  าไว้
ใช้ในการท า 
การเกษตร 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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59 

โครงการ
ก่อสร้างฝาย
กั้นแม่น้ ามูล 
หมู่ที่ 16 

บ้าน
กระเบื้องใต้  

เพ่ือให้มีแหล่ง
น้ ากักเก็บไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

1 แห่ง .- 5,000,000  
บาท 

งบกรม
ชลประทาน  

5,000,000  
บาท 

งบกรม
ชลประทาน  

5,000,000  
บาท 

งบกรม
ชลประทาน  

5,000,000  
บาท 

งบกรม
ชลประทาน  

ปริมาณน้ าที่
ฝายสามารถ
กักเก็บได้ 

5,000 ลบ.
ม. 

ประชาชน  
มีน้ าใช้ใน
การท า

การเกษตร 

กองช่าง 

60 

โครงการขุด
ลอกของ

กรมพัฒนา
ที่ดิน  หมู่ที่ 
16 บ้าน

กระเบื้องใต้ 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น้ ากักเก็บไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

1 แห่ง .- 1,000,000 
บาท 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

1,000,000 
บาท 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

1,000,000 
บาท 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

1,000,000 
บาท 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน

การท า
เกษตรกรรม 

ประชาชน  
มีน้ าใช้ใน
การท า

การเกษตร 

กองช่าง 

ล าดับ
ที่  โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 2561 
(บาท) 

  2562  
(บาท) 

2563    
(บาท) 

 2564   
(บาท) 

   2565   
(บาท) 
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61 

โครงการ
ก่อสร้าง
ฝายกั้ยน้ า
หนองใบตอง-
วังเตย  หมู่ที่ 
17 บ้าน
โนนม่วย 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น้ ากักเก็บไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

1 แห่ง .- 300,000  
บาท 
งบ

ชลประทาน 

300,000  
บาท 
งบ

ชลประทาน 

300,000  
บาท 
งบ

ชลประทาน 

300,000  
บาท 

งบชลประทาน 

ปริมาณน้ าที่
ฝายสามารถ
กักเก็บได้ 

5,000 ลบ.
ม. 

ประชาชน  
หมู่ที่  17 มี
น้ าใช้ในการ

ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

62 โครงการฝาย
กักเก็บน  า
ระหว่างหมู่ท่ี 
18 บ้านโนน
มะเขือ -หมู่ท่ี 
11 บ้านโนนตา
ปัง 

เพื่อให้มีแหล่ง
น  าสามารถ 
กักเก็บน  าไว้ใช้
ในการท า 
การเกษตร 

 1 แห่ง "-  600,000    
งบกรม
ชลประทาน 

 600,000    
งบกรม

ชลประทาน 

 600,000    
งบกรม

ชลประทาน 

 600,000    งบ
กรมชลประทาน 

ปริมาณน  าท่ี
ฝายสามารถ
กักเก็บได ้

ประชาชนหมู่
ที ่ 18 มีน  าใช้
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

63 

โครงการขุด
ลอกคลอง
ส่งน้ ากรม
พัฒนาที่ดิน  
หมู่ 18 
บ้านโนน
มะเขือ 

เพ่ือให้มีแหล่ง
น้ าสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท า
การเกษตร 

1 แห่ง .- 600,000 
บาท 

งบกรมพัฒนา
ที่ดิน 

600,000 
บาท 

งบกรมพัฒนา
ที่ดิน 

600,000 
บาท 

งบกรมพัฒนา
ที่ดิน 

600,000 
บาท 

งบกรมพัฒนา
ที่ดิน 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น้ าใช้ในการเก็บ
กักน้ าเพิ่มขึ้น

และประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง

เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม

ร้อยละ 70 

ประชาชน
หมู่ที่  18 มี
น้ าใช้ในการ

ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารรส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ ่  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.........2.............................          

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่......2.........         

              2.ยุทธศาตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
                 2.1 แผนงานการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน   ทางเท้า  ร่องระบายน  า 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
หมู่ที่ 5 บ้านทิพย์
นวดไปบ้านโนน
ตาด 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลนาหนองไผ่
และต าบลใกลเ้คียง
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวรวดเร็ว 

กว้าง  8 ม. 
ยาว 10,000 
ม. ตามแบบ 
ทต.ก าหนด 

"- 40,000,000 
งบ อบจ./
โยธา ,ทาง
หลวงชนบท 

40,000,000 
งบ อบจ./
โยธา ,ทาง
หลวงชนบท 

40,000,000 
งบ อบจ./
โยธา ,ทาง
หลวงชนบท 

40,000,000 
งบ อบจ./
โยธา ,ทาง
หลวงชนบท 

ความยาว
ของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนต าบล
นาหนองไผ่และ
ต าบลใกลเ้คียงมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
หมู่ที่ 5 บ้านทิพย์
นวดไปบ้านหนอง
บัว  

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลนาหนองไผ่
และต าบลใกลเ้คียง 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง   8  ม. 
ยาว 3,000  ม. 
ตามแบบ  ทต.
ก าหนด 

"- 12,000,000
งบ อบจ./ 
โยธา,ทาง

หลวงชนบท 

12,000,000
งบ อบจ./ 
โยธา,ทาง

หลวงชนบท 

12,000,000 
งบ อบจ./ 
โยธา,ทาง

หลวงชนบท 

12,000,000
งบ อบจ./ 
โยธา,ทาง

หลวงชนบท 

ความยาว
ของ

ถนนลาดยาง 

ประชาชนต าบล
นาหนองไผ่และ
ต าบลใกลเ้คียงมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 
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3 โครงการ
เสรมิสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก หมู่ที่
15 บ้านโนนตาด 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 15 และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

   จากบ้าน
นายพูนถึงแยก
โนนอารัมย ์

-  5,500,000
งบ อบจ. 

5,500,000
งบ อบจ. 

5,500,000
งบ อบจ. 

 5,500,000
งบ อบจ. 

ความยาว
ของถนนดิน
ลงหินคลุก 

ประชาชนหมู่ที ่ 
15และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีถนนใช้
ในการคมนาคม
ได้สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่ 
12  บ้านโนนอา
รัมย-์ หมู่ที ่ 5  
บ้านทิพย์นวด 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่12,5และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5 ม.ยาว 
1,700 ม. หนา 

0.15 ม. 

"- 4,204,900 
งบ อบจ. 

4,204,900 
งบ อบจ. 

4,204,900 
งบ อบจ. 

4,204,900 
งบ อบจ. 

ความยาว
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนหมู่ที ่ 
12,5และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 
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2.2 แผนงานการพัฒนา  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า 

   

ล าดับที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

1 

โครงการ
ติดตั งโคมไฟ
ส่องแสงสว่าง
รอบหมู่บ้าน
ด้วยพลังงาน
โซล่าเซลล์   
หมู่ที่ 1-19 

เพ่ือให้ทุก
หมู่บ้านมี

ไฟฟ้า
สาธารณะ

ใช้ส่องสว่าง 

หมู่ที่ 1-
19 

.- 9,500,000 
บาท 

กรมพลังงาน
ฯ 

9,500,000 
บาท 

กรมพลังงานฯ 

9,500,000 
บาท 

กรมพลังงาน
ฯ 

9,500,000 
บาท 
กรม

พลังงานฯ 

เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้  

เกษตรกรมี
ระบบไฟฟ้าใช้

ในไร่นา 

กองช่าง 

2 

โครงการติดตั้ง
โคมตามท้อง
ถนนจากบ้าน
ทิพย์นวด-ไทร
งามหมู่ที ่5 

บ้านทิพย์นวด 

เพื่อให้การ
เดินทาง
ปลอดภัย 

หมู่ที่ 1 – 
19 

.- 10,000,000 
บาท 

กรมพลังงาน 

10,000,000 
บาท 

กรมพลังงาน 

10,000,000 
บาท 

กรมพลังงาน 

10,000,000 
บาท 
กรม

พลังงาน 

จ านวนจุด
ไฟฟ้าส่อง 

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้า
สาธารณะให้แสง

สว่าง 

กองช่าง 
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3 

โครงการไฟฟ้า
ริมทางถนนไทร
งามไปทิพย์นวด
ระยะทาง (ทาง
หลวงชนบท)  

หมู่ที่ 14 บ้าน
ไทรงาม 

เพื่อให้ทุก
หมู่บ้านมี

ไฟฟ้า
สาธารณะใช้
ให้แสงสว่าง 

ระยะ ทาง  
4,000 

ม. 

.- 10,000,000 
บาท 

อบจ/ทาง
หลวงชนบท 

10,000,000 
บาท 

อบจ/ทาง
หลวงชนบท 

10,000,000 
บาท 

อบจ/ทาง
หลวงชนบท 

10,000,000 
บาท 

อบจ/ทาง
หลวงชนบท 

จ านวนจุด
ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้า
สาธารณะให้แสง

สว่าง 

กองช่าง 

                2.3   แผนงานการพัฒนา   ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 

     

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) (KPI) จะไดร้ับ 

ที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้าง
ระบบน  าประปา 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชน  
หมู่ที ่ 15 มีน  า
สะอาดส าหรับ 
อุปโภคบรโิภค 

ระบบประปาผิว
ดิน ขนาดใหญ ่ 
1 แห่ง 

"- 4,300,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

 4,300,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

4,300,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

 4,300,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

ครัวเรือนมีน  า
สะอาด
ส าหรับ
อุปโภค
บริโภคร้อยละ
70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน  หมู่ที ่ 
15  มีน  าสะอาด
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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2 โครงการก่อสร้าง
ถังส่งประปา ถัง
กรองหมู่ที่ 9 
บ้านผักบุ้ง-อา
เงย (บริเวณป่า
ชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่9 มีน  า
สะอาดส าหรับ
อุปโภค- บริโภค 

ระบบประปาผิว
ดิน ขนาดใหญ ่ 
1 แห่ง 

 - 4,300,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

 4,300,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

4,300,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

4,300,000      
งบกรม
ส่งเสริมฯ 

ครัวเรือนมีน  า
สะอาด
ส าหรับ
อุปโภค
บริโภคร้อยละ
70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน หมู่ที่ 9
มีน  าสะอาดส าหรับ
อุปโภค- บริโภค 

กองช่าง 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) (KPI) จะไดร้ับ 

ที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา หมู่
ที่ 12 บ้านโนน
อารัมย ์

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที1่2มีน  า
สะอาดส าหรับ
อุปโภค- บริโภค 

ระบบประปาผิว
ดิน ขนาดใหญ่ 
1 แห่ง 

 - 
4,300,000      

งบกรม
ส่งเสริมฯ 

4,300,000      
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

4,300,000      
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

4,300,000      
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

ครัวเรือนมีน  า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภค
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน หมู่ที่ 
12 มีน  าสะอาด
ส าหรับอุปโภค- 
บริโภค 

กองช่าง 
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4 โครงการก่อสร้าง
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ ่    
หมู่ที่ 17 บ้าน
โนนม่วย 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที,่13,17 มี
น  าสะอาด
ส าหรับอุปโภค- 
บริโภค 

ระบบประปาผิว
ดิน ขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ 17 

"- 4,300,000     
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

 4,300,000     
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

4,300,000     
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

 4,300,000     
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

ครัวเรือนมีน  า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภค
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชน หมู่ที่ 
13,17 มีน  าสะอาด
ส าหรับอุปโภค- 
บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการวาง
ท่อเมนประปา
ระหว่างหมู่ที่ 
1,11,14  

เพ่ือให้มีมีน  า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภค
ร้อยละ70ของ
ครัวเรือน
ทั งหมด 

ขนาดท่อ  
43,3,2.5  นิ ว 

.- 1,500,000 
บาท 
กรม
ส่งเสริมฯ 

1,500,000 
บาท 
กรม
ส่งเสริมฯ 

1,500,000 
บาท 
กรม
ส่งเสริมฯ 

1,500,000 
บาท 
กรม
ส่งเสริมฯ 

ครัวเรือนมีน  า
สะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อยละ
70ของ

ครัวเรือน
ทั งหมด 

ประชาชนหมู่ที่ 
1 น  าสะอาด

ส าหรับอุปโภค
บริโภคร้อยละ

70ของครัวเรือน
ทั งหมด 

กองช่าง 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) (KPI) จะไดร้ับ 

ที่
รับผิดชอบ 
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6 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 18 บ้าน
โนนมะเขือ 

เพื่อให้มีแหล่ง
น้ าเพียงพอต่อ
การท าเกษตร
และ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง .- 300,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรม

พลังงาน 

300,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรม

พลังงาน 

300,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรม

พลังงาน 

300,000 
บาท 

งบทต./งบ
กรม

พลังงาน 

ครัวเรือนมีแหล่ง
น้ าใช้ในการ

อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้นและ

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ

ในการท า
เกษตรกรรมร้อย

ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่
18มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอในการท า
เกษตรกรรมและ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

7 

โครงการติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์
ระบบประปา

หมู่บ้านหมู่ที ่4 
บ้านขวาวโค้ง 

เพื่อให้ประชาชน  
หมู่ที ่ 4 มีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง .- 300,000 
บาท 
กรม

พลังงานฯ 

300,000 
บาท 
กรม

พลังงานฯ 

300,000 
บาท 
กรม

พลังงานฯ 

300,000 
บาท 
กรม

พลังงานฯ 

ครัวเรือนมีน้ า
สะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อยละ 
80 

ประชาชน  หมู่ที ่ 
4มีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

8 

โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่  

หมู่ที่ 5 บ้าน
ทิพย์นวด 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น  าไว้ใช้ในการ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง .- 4,000,000 
บาท 
กรม

ส่งเสริมฯ 

4,000,000 
บาท 
กรม

ส่งเสริมฯ 

4,000,000 
บาท 
กรม

ส่งเสริมฯ 

4,000,000 
บาท 
กรม

ส่งเสริมฯ 

ครัวเรือนมี
น  าสะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภค ร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีน  า
ใช้อย่างเพียงพอ
ในการอุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) (KPI) จะไดร้ับ 

ที่
รับผิดชอบ 
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9 

โครงการก่อสร้าง
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ ่    

หมู่ที่ 7 บ้าน
แคน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าไว้ใช้ใน

การ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง .- 4,000,000 
บาท 

งบกรม
ส่งเสริม 

4,000,000 
บาท 

งบกรม
ส่งเสริม 

4,000,000 
บาท 

งบกรม
ส่งเสริม 

4,000,000 
บาท 

งบกรม
ส่งเสริม 

ครัวเรือนมีน้ า
สะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภค ร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอใน 

กองช่าง 

10 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่หมู่
ที ่9 บ้านผักบุ้ง-

อาเงย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าไว้ใช้ใน

การ
สาธารณูปโภค 

1 แห่ง .- 4,300,000 
บาท 

งบกรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น/
งบทต. 

4,300,000 
บาท 

งบกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น/
งบทต. 

4,300,000 
บาท 

งบกรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น/
งบทต. 

4,300,000 
บาท 

งบกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น/
งบทต. 

ครัวเรือนมีน้ า
สะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภค ร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอใน 

กองช่าง 

11 

โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล 
หมู่ที่ 12 บ้าน

โนนอารัมย์ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น้ าใช้ในการ

สาธารณูปโภค 

1 แห่ง 

.- 4,300,000  
บาท 

งบกรม
ส่งเสริมฯ 

4,300,000  
บาท 

งบกรม
ส่งเสริมฯ 

4,300,000  
บาท 

งบกรม
ส่งเสริมฯ 

4,300,000  
บาท 

งบกรม
ส่งเสริมฯ 

ครัวเรือนมี
น้ าสะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อย
ละ 80 

ประชาชนหมู่ที่ 
12 มีน้ าใช้ใน

การ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) (KPI) จะไดร้ับ 

ที่
รับผิดชอบ 

12 

ติดตั งระบบ
พลังงานโซล่า
เซลล์ส าหรับ
ระบบประปา
ในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 16 บ้าน
กระเบื องใต้ 

เพ่ือให้
ประชาชน มี
น  าอุปโภค
บริโภคท่ี
เพียงพอ 

1แห่ง .- 500,000 
บาท 
กรม

พลังงาน/
กรม

ทรัพยากร 

500,000 
บาท 
กรม

พลังงาน/
กรม

ทรัพยากร 

500,000 
บาท 
กรม

พลังงาน/
กรม

ทรัพยากร 

500,000 
บาท 
กรม

พลังงาน/
กรม

ทรัพยากร 

ครัวเรือนมี
น  าสะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อย
ละ 80 

ประชาชน มีน  า
อุปโภคบริโภคท่ี

เพียงพอ 

กองช่าง 

13 

โครงการวาง
ท่อเมนประปา
รอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้าน

บ่อแก 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ าใน
การเกษตรให้แก

เกษตรกรใน
พื้นที ่

1 แห่ง .- 500,000   
งบไทยนิยม/
ชลประทาน/
กรมส่งเสรมิ 

500,000   
งบไทยนิยม/
ชลประทาน/
กรมส่งเสรมิ 

500,000   
งบไทยนิยม/
ชลประทาน/
กรมส่งเสรมิ 

500,000   
งบไทยนิยม/
ชลประทาน/
กรมส่งเสรมิ 

ครัวเรือนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเก็บกักน้ า
เพิ่มขึ้นและ

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง

เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม

ร้อยละ 70 

ประชาชน มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอในการ

ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) (KPI) จะไดร้ับ 

ที่
รับผิดชอบ 

14 

โครงการ
ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปา 

หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนหมู่

ที ่1 มีน  า
อุปโภคบริโภค

ที่เพียงพอ 

1 แห่ง .- 670,000 
งบกรม
ส่งเสริมฯ 

670,000 
งบกรม
ส่งเสริมฯ 

670,000 
งบกรม
ส่งเสริมฯ 

670,000 
งบกรม
ส่งเสริมฯ 

ครัวเรือนมี
น  าสะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อย
ละ 80 

ประชาชนหมู่ที่  
1  มีน  าอุปโภค

บริโภคท่ี
เพียงพอ 

กองช่าง 

15 

โครงการ
ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปา 

หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนหมู่

ที ่4 มีน้ า
อุปโภคบริโภค

ที่เพียงพอ 

1 แห่ง .- 670,000 
งบกรม
ส่งเสริมฯ 

670,000 
งบกรม
ส่งเสริมฯ 

670,000 
งบกรม
ส่งเสริมฯ 

670,000 
งบกรม
ส่งเสริมฯ 

ครัวเรือนมี
น้ าสะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อย
ละ 80 

ประชาชนหมู่ที่  
4  มีน้ าอุปโภค

บริโภคท่ี
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 

โครงการ
ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปา 

หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนหมู่

ที ่6 มีน  า
อุปโภคบริโภค

ที่เพียงพอ 

1 แห่ง .- 670,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

670,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

670,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

670,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

ครัวเรือนมี
น  าสะอาด
ส าหรับ
อุปโภค

บริโภคร้อย
ละ 80 

ประชาชนหมู่ที่  
6  มีน  าอุปโภค

บริโภคท่ี
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
แบบ ผ.

03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ) 

เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์      เป้าหมาย   
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑   
(บาท) 

๒๕๖๒   
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

๒๕๖5  
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสารจ านวน  
4 หลัง 

 "-  30000 30000 30000 30000 ส านักปลัด 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื อตู้
อลูมิเนียมเก็บ
เอกสาร 

ตู้อลูมิเนียม
กระจกบานเลื่อน  
จ านวน  4  หลัง 

 -  18000 
    

18,000  
  18,000  18000 

กองคลัง/
ส านักปลัด 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื อตู้ไม้เก็บ
เอกสาร 

ตู้ไม้เก็บเอกสาร 
จ านวน  2  หลัง  "-  10000 10000 10000 10000 ส านักปลัด 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
จ านวน  3 เครื่อง  "-   30,000  30000 30000 30000 ส านักปลัด 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

  เพ่ือจัดซื อ
เครื่องพิมพ์เตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
จ านวน  3  
เครื่อง 

 "-   10,000  10000 10000 10000 ส านักปลัด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์      เป้าหมาย   งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์ ) 
๒๕๖๑   
(บาท) 

๒๕๖๒   
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

๒๕๖5   
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อเก้าอี ส านักงาน เก้าอี เบาะนวม
จ านวน  ๒๐๐  ตัว  "-   45,000  45000 45000 45000 ส านักปลัด 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อเก้าอี ส านักงาน เก้าอี ล้อเลื่อน
จ านวน  ๒  ตัว  "-  10000 10000 10000 10000 ส านักปลัด 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อโต๊ะ
เอนกประสงค์ 

โต๊ะเอนกประสงค์
จ านวน  ๒๐  ตัว  "-   20,000  20000 20000 20000 ส านักปลัด 

9 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื อ
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ  
จ านวน  2 เครื่อง  

 -   66,000  66000 66000 66000 ส านักปลัด 

10 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑอ่ื์นๆ เพ่ือจัดซื อเต็นท์ เต็นท์  จ านวน  
๓  หลัง  "-   10,000  

    
10,000  

  10,000   "10000  ส านักปลัด 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล 

กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
จ านวน  ๑  
เครื่อง 

 "-   40,000  40000 40000 40000 ส านักปลัด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์      เป้าหมาย   งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์ ) 
๒๕๖๑   
(บาท) 

๒๕๖๒   
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

๒๕๖5   
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

12 
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี 
เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี แบบ
มีพนักพิง 

จ านวน 1ตัว  "-  3,000 3,000 3,000 3,000 ส านักปลัด 

13 
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
ค่าจัดซื้อรถเข็น
คนพิการวีลแชร์ 

เพ่ือจัดซื้อรถเข็นคน
พิการวีลแชร์ 

จ านวน 10 คัน  "-  45,000 45,000 45,000 45,000 ส านักปลัด 

14 

การศึกษา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อเก้าอี 
อเนกประสงค์  เพ่ือ
ใช้นั่งท างานใน ศพด. 

เก้าอี จ านวน  ๑๒  
ตัว   -   15,000  

    
15,000  

  15,000   15000  กองการศึกษา 

15 
การศึกษา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อพัดลมโคจร
เพ่ือติดตั งใน ศพด. 

พัดลมโคจร  
จ านวน  ๑๐  ตัว  "-   15,000  

    
15,000  

    
7,500  

 15000  กองการศึกษา 

16 
การศึกษา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อพัดลมติดผนัง
เพ่ือติดตั งในศพด 

พัดลมติดผนัง  
จ านวน  ๑๐  ตัว  "-   15,000  

    
15,000  

    
7,500  

 15000  กองการศึกษา 

17 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร
อเนกประสงค์  
หน้าโล่ง  ๖  ช่อง  
จ านวน  ๔  หลัง 

 "-     4,000       4,000  
    

4,000  
   4,000  กองการศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์      เป้าหมาย   
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑   
(บาท) 

๒๕๖๒   
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

๒๕๖5   
(บาท) 

18 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี  

โต๊ะคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี   
จ านวน  ๓  ตัว 

 "-   12,000  
    

12,000  
  12,000   "12000  กองการศึกษา 

19 
กองการศึกษา
ฯ 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
จ านวน 5 เครื่อง 

- - 32,000 32,000 16,000 
กองการศึกษา

ฯ 

20 
กองการศึกษา
ฯ 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องปริ้นเตอร์แบบ
ฉีดหมึก 

เครื่องปริ้นเตอร์
แบบฉีดหมึก
จ านวน 5 เครื่อง 

- - 9,000 9,000 4,500 
กองการศึกษา

ฯ 

21 
กองการศึกษา
ฯ 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องอ่านบุตร
ประชาชน 

เครื่องอ่านบุตร
ประชาชน 

- - 700 700 700 
กองการศึกษา

ฯ 

22 
กองการศึกษา
ฯ 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

โทรทัศน์สีจอ LED 
TV  ขนาด 4.8 นิ ว  

โทรทัศน์สีจอ 
LED TV  ขนาด 
4.8 นิ้ว จ านวน 
4 เครื่อง 

- - 24,000 24,000 - 
กองการศึกษา

ฯ 
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23 
กองการศึกษา
ฯ 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูป - - 35,000 40,000 - 
กองการศึกษา

ฯ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์      เป้าหมาย   
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑   
(บาท) 

๒๕๖๒   
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

24 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า  
๑๘.๕  นิ ว 

เครื่องตอมพิว
เตอร์จ านวน  2  
เครื่อง  "-   16,000  

    
34,000  

  34,000   "17000  กองการศึกษา 

25 สาธารณสุข ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

  จ านวน  2  
หลัง  "-   .-   .-    15,000   .-  สาธารณสุข 

26 สาธารณสุข ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื อเก้าอี 
ส านักงาน 

เก้าอี จ านวน  1  
ตัวๆละ  ๓,๐๐๐  
บาท 

 "-   .-       3,000  
    

3,000  
 .-  สาธารณสุข 

27 งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าจัดซื อโต๊ะ
ท างานขนาด 3-6 
พร้อมเก้าอี  

เพ่ือจัดซื อจัดซื อโต๊ะ
ท างานขนาด 3-6 
พร้อมเก้าอี  

จ านวน 1 ชุด 
 "-   .-       5,700  

    
5,700  

   5,700  
งานป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย 



266 
 

28 งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าจัดซื อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบ
ที2่ (โต๊ะ pc) 

เพ่ือจัดซื อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผลแบบ
ที2่ (โต๊ะ pc) 

จ านวน 1 ชุด 

 "-   .-       3,000  
    

3,000  
   3,000  

งานป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์      เป้าหมาย   
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑   
(บาท) 

๒๕๖๒   
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

29 งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าจัดซื อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
ขนาด 24,000 
btu 

เพ่ือจัดซื อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนขนาด 
24,000 btu 

จ านวน 1 เครื่อง 

 "-   .-  
    

32,400  
  32,400   "32400  

งานป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย 

30 สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพ่ือจัดซื อเครื่องพ่น
หมอกควัน 

เครื่องพ่นหมอก
ควัน  จ านวน  ๑  
เครื่อง 

 "-   59,000  
    

59,000  
  59,000   "59,000  สาธารณสุข 

31 บริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ 
ค่าจัดซื้อถัง

ดับเพลิงติดกู้ชีพ 
เพ่ือค่าจัดซื้อถัง
ดับเพลิงติดกู้ชีพ 

จ านวน 1ถัง  "-     3,000       3,000  
    

3,000  
   3,000  สาธารณสุข 
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32 
บริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ 

ค่าจัดซื้อเตียง
รถเข็นผู้ป่วย

ส าหรับ
รถพยาบาล 

เพ่ือค่าจัดซื้อเตียง
รถเข็นผู้ป่วยส าหรับ

รถพยาบาล 
จ านวน 1 เตียง  "-   "-  

  
100,000  

 "-   "-  สาธารณสุข 

33 
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ 
ชุดป้ายสามเหลี่ยม
หยุดตรวจชนิดโปร่ง 

1 ชุด  "-   18,000  
    

18,000  
  18,000   "18000  

งานป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์      เป้าหมาย   
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑   
(บาท) 

๒๕๖๒   
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

34 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าจัดซื อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
ขนาด 24,000 
btu 

เพ่ือจัดซื อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนขนาด 
24,000 btu 

จ านวน 6 เครื่อง 

 "-   .-  
  

198,000  
 .-   .-  กองช่าง 

35 เคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบ

อเนกประสงค์ 
(Smart Card 

Reader) จ านวน  
1 เครื่อง 

.- .- 700 700 700 กองช่าง 
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36 เคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
จ านวน  1 เครื่อง 

.- .- 30,000 30000 30000 กองช่าง 

37 เคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน เก้าอ้ีล้อเลื่อน
จ านวน  1  ตัว 

.- .- 10,000 10000 10000 กองช่าง 

38 เคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องปริ้น
เตอร์แบบฉีดหมึก 

เครื่องปริ้นเตอร์
จ านวน  ๑  

เครื่อง 

.- .- 6,300 6,300 6,300 กองช่าง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์      เป้าหมาย   
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑   
(บาท) 

๒๕๖๒   
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

39 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์
Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED  

จ านวน 1 ชุด     15000 15000 15000 กองช่าง 

40 เคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 1 ชุด     3,000 3,000 3,000 กองช่าง 

41 
บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องเสียง จ านวน  1   ชุด 
 "-  - 150,000 150,000 - ส านักปลัด 
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42 
บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จ านวน  1   ชุด 
 "-  - 19,000 - - ส านักปลัด 

 
 


