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คำนำ 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  
ต้องดำเนินการจึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  โดยไดด้ำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้ นำข้อมูล พ้ืนฐานในการพัฒ นาจากหน่ วยงานต่ าง  ๆ  และข้อมูล ในแผนพัฒ นาหมู่ บ้ าน  หรือ 
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  
๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีธาตุ  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป   
 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ผู้อนุมัติ 
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สารบัญ 
เรื่อง  หน้า 

   
ส่วนที่  ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  ๑ – 10 
ส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 – ๙๓ 
ส่วนที่  ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ๙๔ – ๙๕ 

 ๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑) ๙๖ – ๙8 
 ๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒) 99 – ๑๙4 
 ๓.  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)  195 - 197 
 ๔.  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓) 198 - 199 

ส่วนที่  ๔ การติดตามและประเมินผล 200 - 213 
   

  

 
             
 
   
  
      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
           
          

                
 



ส่วนที่ 1 
 
 
 

1.ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ตั้งอยู่ เลขท่ี 290 บ้านศรีสง่าเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับเทศบาลตำบลหัวนาคำ  องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลหัวนาคำ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต ้ ติดต่อเทศบาลตำบลท่าคันโท  องค์การบริหารส่วนตำบลกุงเก่า  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์   
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับเทศบาลตำบลจำปี  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูง รอ้ยละ 80 เป็นพืน้ที่ทำกิน  ที่นา  และท่ีไร่  ซึ่งได้ผลผลิตจริงประมาณร้อย

ละ  55  ของพ้ืนที่ทำกินมีป่าโปร่งเป็นส่วนใหญ่ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังเป็นหลุมเป็นบ่อยังไม่เป็นลูกรัง
ทั้งหมด  ราษฎรมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินคือ โฉนด น.ส. 3 ส.ค.1  และสปก. 4-01 ตำบลศรีธาตุมีแหล่งน้ำสำคัญคือ  
ลำน้ำปาว  ซึ่งไหลผ่านตำบลศรีธาตุ  ยาวประมาณ  5 กิโลเมตร  และมีลำห้วยกอก  ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านกอกและ
บ้านห้วยวังปลามีระยะทางยาวประมาณ 7  กิโลเมตร 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู ได้แก่  

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 



 1) ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่ง
มาจากมหาสมุทรอินเดีย  จะมีฝนตกหนักในบางช่วงและมีระยะฝนทิ้งช่วง 
 2) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ เนื่องจากอากาศหนาวจากประเทศจีน เคลื่อนตัว
มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวเย็นลมแรง 
 3) ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด 
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้  ซึ่งมีลม
พัดผ่านจึงทำให้อากาศร้อนจัด 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง  

ยางพารา  
          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 เขตพ้ืนที่อบต.ศรีธาตุ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายประเภทและมีแหล่งน้ำที่มนุษย์ทำข้ึน เช่น สระน้ำ
สาธารณประโยชน์ และสระน้ำเอกชน ในส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  ลำห้วยบาก ลำห้วยกอก  ลำน้ำปาว 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน มีเพียงป่าไม้ที่เป็นต้นไม้ท่ีอยู่ตามไร่นา และที่ชาวบ้านปลูกข้ึน 

ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ   
 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน  

ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
ฝ่ายปกครอง 

จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครอง 

มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตจำนวนทั้งสิ้น  7  หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ที่ 4   บ้านโคกศรี   ผู้ปกครอง นายนิกร  สาคร  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที ่5 บ้านห้วยวังปลา ผู้ปกครอง นายไพทูนต์  ประภาสะโนบล ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 6    บ้านโนนสมบูรณ์    ผู้ปกครอง นางนิตยา  ฉัตรสุภางค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 7 บ้านกุดน้ำใส ผู้ปกครอง นายบุญเกิด  อาสาสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 8 บ้านศรีสง่าเมือง ผู้ปกครอง นายปรีดา  ดอนจันทร์โคตร กำนัน 
 หมู่ที่ 9   บ้านคำด ี   ผู้ปกครอง นางบุญเยี่ยม  กัญญาธิ ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 10 บ้านคำศรี ผู้ปกครอง นายสัมฤทธิ์  ราชาสุข ผู้ใหญ่บ้าน 

          2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งใน
ครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 1 คน 7 หมู่บ้าน   

3.ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 



ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  2,530 คน แยกเป็นชาย  1,264 คน หญิง  1,267 คน มคีวามหนาแน่น
เฉลี่ย    คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2562) 

 
หมู่ที่ 

บ้าน จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน 
ชาย หญิง รวม (หลังคาเรือน) 

4 บ้านโคกศรี 27 23 50 29 
5 บ้านห้วยวังปลา 483 468 951 244 
6 บ้านกอก 481 500 981 242 
7 บ้านกุดน้ำใส 221 221 442 121 
8 บ้านศรีสง่าเมือง 31 39 70 27 
9 บ้านศรีสุข 5 2 7 3 

10 บ้านคำศรี 16 13 29 9 
รวม 1,264 1,266 2,530 675 

         3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี 

4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           จำนวน    2   แห่ง  
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวังปลา บ้านห้วยวังปลา หมู่ที่ 5  
  (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก บ้านกอก หมู่ที่ 6 
 - โรงเรียนประถมศึกษา         จำนวน     2   แห่ง 
  (1)โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา  
  (2)โรงเรียนบ้านกอก    
 - โรงเรียนเอกชน   จำนวน      2    แห่ง 
   (1) โรงเรียนกมลาลักษณ์ 
   (2) วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาค  
          4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรสีง่าเมือง  1 แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    1 แห่ง 

 4.3 อาชญากรรม 
 เขตพ้ืนที ่อบต.ศรีธาตุ  ไม่มีปัญหาอาชญากรรมรุนแรง มีเพียงเหตุทะเลาะวิวาทเท่านั้นโดยในพื้นท่ีมี
หน่วยงานและอาสาสมัครที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
 4.3 ยาเสพติด 
 สถานการณ์ปัญหายาเสพติด วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ อบต.ศรีธาตุ ได้แก่ 

 ปัญหาการผลิต  ในพ้ืนที่ อบต.ศรีธาตุ ไม่พบแหล่งการผลิตยาเสพติดแต่อย่างใด ปัญหาที่ 
พบโดยส่วนใหญ่ คือเป็นแหล่งซื้อขาย 
 

 ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่ มักพบการแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งถูกชักชวนโดย 
กลุ่มเพ่ือน และกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ใช้ยาเสพติดเพ่ือกระตุ้นประสาทให้สามารถทำงานได้มากข้ึน 

 ปัญหาของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ พบว่ามีการระบาดทั้งในกลุ่มเยาวชนที่เรียนในสถานศึกษา 



ทั้งในและนอกระบบ  ซึ่งมีการส่งเยาวชนเหล่านั้นเข้ารับการบำบัดแล้วแต่ยังพบว่าผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูบางส่วน
กลับมาเสพยาอีกครั้ง เนื่องจากกลับเข้ามาในพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมเดิม  
 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  จัดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติด  
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(๔)  ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
    1.สายบ้านศรีธาตุ - บ้านกอกระยะทาง 2  กิโลเมตร โดยทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอศรีธาตุ- ไชยวาน 
 2.สายบ้านศรีธาตุ-บ้านกุดน้ำใส ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202(กุมภวาป ี
-วังสามหมอ) 
            3.สายบ้านศรีธาตุ - บ้านห้วยวังปลา ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยทางหลวงชนบท   
 4.สายบ้านกอก- บ้านห้วยวังปลา ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน 
 5.สายบ้านศรีธาตุ-บ้านกุดน้ำใส (สายที2่)ระยะทาง 1กิโลเมตร โดยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง
หมู่บ้าน 
 6.ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน/รวมถนนที่ยังไม่มีลูกรัง 

- บ้านห้วยวังปลา       4           กิโลเมตร 
- บ้านกอก               4           กิโลเมตร 
-  บ้านกุดน้ำใส         3           กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  (บ้านห้วยวังปลา)      4     กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  (บ้านกอก)              3      กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  (บ้านกุดน้ำใส)          2    กิโลเมตร 

        5.2 การไฟฟ้า 
 เขตอบต.ศรีธาตุ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน โดยมี
หน่วยงานสำนักงานไฟฟ้าภูมิภาค อำเภอศรีธาตุ รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
          5.3 การประปา 

เขต อบต.ศรีธาตุ ทุกครัวเรือนใช้น้ำระบบประปาหมู่บ้านครบทุกครัวเรือน  รวมทั้งมีบางหมู่บ้านที่
เชื่อมต่อระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค เช่น โคกศรี หมู่ 4 บ้านศรีสง่าเมือง หมู่ 8  บ้านคำดี หมู่ 9 
และบ้านคำศรี หมู่ 10  โดยประชาชนที่มีความประสงค์สามารถขอใช้น้ำจากระบบประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาคได้ ซึ่งเบื้องต้นน่าจะมีการขยายท่อประปาเพ่ิมมากข้ึน 

  



          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ - แห่ง  

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอศรีธาตุ ตั้งอยู่ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัด

อุดรธานี ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ไปทางอำเภอวังสามหมอประมาณ 1 กิโลเมตร 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว อ้อย  มัน
สำปะหลัง ข้าวโพด  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
          6.2 การประมง 

ตำบลศรีธาตุ มีการประมงที่ขึ้นชื่อคือ การทำประมงยกย่อ หาปลาในลำน้ำปาว  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านกุด
น้ำใส ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ตำบลศรีธาตุ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ  และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ ตำบลศรีธาตุ 

อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
          6.4 การบริการ 

มีโรงแรมในพ้ืนที่   จำนวน   -  แห่ง     
มีรีสอร์ท ในพ้ืนที่    จำนวน   3  แห่ง    
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่  จำนวน   5  แห่ง         

          6.5 การท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ำบึงคำศรี 
          6.6 อุตสาหกรรม 

ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- กลุ่ม ธกส.     - กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์     - กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตร     - กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   - กลุ่ม 
- กลุ่มสหกรณ์การเกษตร    - กลุ่ม 
- กลุ่มเพาะเห็ด     - กลุ่ม 

 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
   ปั๊มน้ำมัน     2      แห่ง 

ร้านค้า             11         แห่ง 
ร้านซ่อมรถ 6 แห่ง 
ร้านรับซื้อของเก่า         1      แห่ง 
โรงผลิตน้ำดื่ม           - แห่ง 
ลานรับซื้ออ้อย -          แห่ง 
ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3         แห่ง 

        
 



   6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว อ้อย  มัน

สำปะหลัง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          8.1 การนับถือศาสนา 
          ประชากรส่วนใหญ่ภายในพื้นท่ีอบต.ศรีธาตุ นับถือศาสนาพุทธ  
 วัด/สำนักสงฆ์   6   แห่ง 
 มัสยิด          -     แห่ง 
 ศาลเจ้า           -     แห่ง 
 โบสถ ์            -      แห่ง            
 โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้   

1. วัดศรีบุญเรือง บ้านห้วยวังปลา ตำบลศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
2. วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านกอก ตำบลศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
3. วัดป่าคำอ้อ บ้านศรีสง่าเมือง ตำบลศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
4. วัดป่าบ้านกอก  บ้านกอก ตำบลศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
5. วัดป่าพรศรีวิปัสสนาราม  บ้านโคกศรี ตำบลศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
6. วัดป่าบ้านห้วยวังปลา  บ้านห้วยวังปลา ตำบลศรีธาตุ  จงัหวัดอุดรธานี 

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
ประเพณี 

  ตำบลห้วยสามพาด ส่วนใหญ่เป็นศาสนิกชน นับถือศาสนาพุทธ เกือบทั้งหมดโดยประชาชนมีการ
นับถือประเพณีอย่างเคร่งครัดมาแต่ครั้งโบราณและเป็นประเพณีของท้องถิ่นสืบมาหลายสิบปี เรื่องฮีตสิบสอง -
คลองสิบสี่ หรือจะเรียกให้เป็นแบบชาวบ้านแท้ก็ว่า “เปิ้งบ้านเปิงเมือง” เรื่องฮีตสิบสอง-คลองสิบสี่นี้ มีผู้สูงอายุ
หลายท่านกล่าวไว้คล้ายๆ กัน จะต่างบ้างก็เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะครั้งโบราณด้านหนังสือยังไม่เจริญ อาศัยการ
บอกเล่าจดจำกันมาเป็นส่วนใหญ่ ที่เขียนไว้นั้นเป็นส่วนน้อย 
  ฮีตสิบสอง 
  “ฮีต” คงเป็นคำย่อ “จารีต” เพราะอีสานใช้  “ฮ” แทน “ร”ฮีตสิบสองก็คือ จารีตที่ปฏิบัติกันใน
แต่ละเดือน ตรงกับทางภาคกลางว่าประเพณี 12 เดือนนั่นเอง ในสมัยโบราณเขาถือเอาเดือนอ้ายเป็นการเริ่มต้นปี
ใหม่ (เดือนเจียงก็เรียก) แล้ววนไปจนถึงเดือน 12 เป็นเดือนสุดท้าย ในแต่ละเดือนมีประเพณีประจำเดือน 
ประเพณีเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องพุทธศาสนา แต่ถ้าเป็นเรื่องอ่ืนก็พยายามดึงเข้าพุทธ เพ่ือให้ได้โอกาสทำบุญ
ด้วย คือ 
  เดือนอ้าย “บุญเข้ากรรม” 
  บุญเข้ากรรมหรือเข้าปริวาสกรรม เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ จัดขึ้นในช่วงเดือนอ้ายหรือ
เดือนธันวาคม เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์ ที่ต้องอาบัติในขั้นสังฆาธิเสส ซึ่งเป็นความผิดทางวินัยสงฆ์ขั้นที่สองรองจาก
ความผิดขั้นแรก คือ ขั้นปาราชิก เข้าทำพิธีเพ่ือเป็นการสารภาพความผิดที่ตนเองได้ทำไว้ต่อหน้าคณะสงฆ์และเพ่ือ
เป็นการปลูกจิตสำนึกถึงความบกพร่องของตนเอง และภิกษุสงฆ์ท่ีจะเข้ากรรมนี้จะต้องพักอยู่ในสถานที่ที่สงบ ไม่มี
ผู้คนพลุกพล่าน พิธีบุญเข้ากรรมนี้ไม่ถือว่าเป็นการล้างบาปแต่จะถือว่าเป็นการปวารณาตนว่าจะไม่ทำผิดอีก 
สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอาบัติในขั้นปาราชิกจะต้องลาสิกขาเท่านั้น ไม่สามารถเข้าพิธีเพ่ือให้หลุดจากอาบัติได้ 
เกี่ยวกับพระภิกษุต้องอาบัติสังฆาธิเสส ต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นอาบัติ ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในระหว่างภิกษุเข้ากรรม 
ญาติ โยม สาธุชน ผู้หวังบุญกุศล จะไปร่วมทำบุญบริจาคทาน รักษาศีลเจริญภาวนา และฟังธรรม เป็นการร่วม
ทำบุญระหว่างพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน 



  บุญเข้ากรรมนี้เกี่ยวข้องกับชาวบ้านโดยเมื่อพระภิกษุสงฆ์มาเข้า กรรมที่พ้ืนที่บริเวณในชุมชนนั้น 
ชาวบ้านก็จะนำเครื่องใช้ ข้าวปลาอาหารมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นการทำบุญที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะได้บุญ
มากกว่าการตักบาตรทั่วไป กำหนดวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บุญเดือนอ้าย” 
  เดือนยี่  “บุญคูณลาน” 
  เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการบูชาแม่โพสพ เป็นการบูชาพระคุณข้าวและเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ตัวเอง และชาวบ้านเชื่อว่าการทำบุญคูณลานจะทำให้ข้าวงอกงาม ได้ข้าวปริมาณมากขึ้นรวมทำให้เจ้าของข้าวอยู่
เย็นเป็นสุข และทำให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล 

  การทำบุญคูณลานจะทำในช่วงเดือนยี่ ซึ่งเป็นชื่อเดือนที่เรียกตามจันทรคราสจะตรงกับช่วง 
ต้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ โดยจะนำข้าวมากองเรียงกันไว้เพ่ือทำพิธี ซึ่ง
ชาวบ้านจะนิมนต์พระมาเทศที่ลานข้าว และมีการตักบาตรตอนเช้าเมื่อเสร็จพิธีทางสงฆ์หลังจากนั้นจะนวดข้าวเพื่อ
สู่ขวัญข้าวโดยเชิญหมอสูตรมาทำพิธีให้ในลานข้าวก่อนจะขึ้นไปเก็บในยุ้งฉาง ซึ่งเชื่อว่าเป็นการบูชาพระแม่โพสพ
ซึ่งจะมีการแต่งพาขวัญ(บายศรี) ซึ่งประกอบด้วยอาหาร ของคาวหวานที่ใช้ในการประกอบพิธีหลังจากนั้นจะนำไป
เก็บที่ยุ้งฉาง และจะมีการสู่ขวัญข้าวก่อนนำไปสี สรุปง่ายๆก็คือว่า การทำบุญคูณลาน จะทำที่วัด หรือที่บ้านก็ได้ 
โดยชาวบ้านจะนำข้าวมารวมกัน แล้วนิมนต์พระพุทธมนต์ จัดน้ำอบน้ำหอมไว้ประพรม วนด้วยสายสิญจ์บริเวณ
รอบกองข้าว ตอนเช้าถวายอาหารบิณฑบาต และนำเอาน้ำพระพุทธมนต์ ไปรดกองข้าว ถ้าทำที่บ้านเรียกว่า 
“บุญกุ้มข้าว” 
  เดือนสาม “บุญข้าวจี่” 

บุญข้าวจี่เป็นบุญที่มีการทำข้าวจี่ไปถวายพระสงฆ์ (ข้าวจี่ คือ การนำข้าวเหนียวมาปิ้ง ทาด้วยไข่
หรือน้ำอ้อยก็ได้) ซึ่งจะทำในช่วงวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยชาวบ้านจะ
ทำบุญตักบาตรในช่วงตอนเช้าโดยนำอาหารที่มาตักบาตรจะมีเข้าจี่เป็นหลัก ซึ่งการทำบุญข้าวจี่ชาวบ้านอาจไป
รวมกันทำที่วัดหรือต่างคนต่างจัดเตรียมกันไป มีการไหว้พระรับศีลรับพร 

  สาเหตุที่มีการทำบุญข้าวจี่นั้นเกิดขึ้นมาจากสมัยพุทธกาล มีนางทาสชื่อว่า ปุณณทาสี ได้นำแป้ง 
ข้าวจี่ไปถวายพระพุทธเจ้าแต่จิตใจนางคิดเพียงแต่ว่าข้าวจี่เป็นเพียงอาหารที่ต่ำต้อยพระพุทธเจ้าคงไม่ฉันท์แต่
พระพุทธเจ้าทรงหยั่งรู้จิตใจนาง จึงทรงฉันท์ข้าวจี่ต่อหน้านางทำให้นางเกิดความปิติยินดี ชาวอีสานจึงได้แบบอย่าง
การทำข้าวจี่ และพากันทำบุญข้าวจี่มาถวายโดยตลอดเนื่องจากมีความเชื่อว่าจะได้บุญอย่างมหาศาล ปัจจุบันบุญ
ข้าวจี่ในตำบลกุดปลาดุกยังยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องเดือนสามชาวบ้านนิยมทำบุญข้าวจี่ เพื่อถวายพระภิกษุ
สงฆ์ เป็นการทานชนิดหนึ่ง และถือว่าได้รับอานิสงส์มากงานหนึ่ง 

เดือนสี่ “บุญเผวส หรือ บุญมหาชาติ” 
คำว่า เผวส เป็นภาษาอีสานที่มาจากคำว่า พระเวสสันดร บุญเผวสจัดขึ้นเพ่ือให้พระ

พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญด้วยการให้ทานโดยจะทำในช่วงเดือนสี่ (มีนาคม) จะมีการแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองโดย
จะมีการแห่ผ้าเผวส ในวันงานบุญจะมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ถวายกัณเทศน์ และ ฟังเทศน์เรื่องพระ
เวสสันดรชาดก เป็นบุญที่มีการเทศพระเวส หรือเรียกอีกอย่างว่าบุญมหาชาติ 

เดือนห้า “บุญสงกรานต์” 
บุญสงกรานต์เป็นบุญขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ นิยมทำกันในเดือนห้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 -15 

เมษายน การทำบุญสงกรานต์จะมีการสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และผู้ เฒ่าผู้แก่ นอกนี้ยังมีการขนทรายเข้าวัด 
และมีการเล่นน้ำสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน  

เดือนหก “บุญบ้ังไฟ” 
บุญบั้งไฟถือว่าเป็นบุญที่สำคัญของชาวอีสานก่อนลงมือทำนา ประมาณเดือนเมษายนถึง

พฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการทำพิธีขอฝนเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาในปีนั้นๆ ในงานจะมีการ
แห่บั้งไฟเพ่ือเป็นการบูชาพระยาแถนให้ส่งฝนลงมา ตำนานบุญบั้งไฟซึ่งมีการเกี่ยวข้องกับตำนานอีสานในเรื่องผา



แดง นางไอ่ คือพระราชาที่ครองเมืองธีตานคร  ว่าผู้ที่สามารถจุดบั้งไฟได้นานที่สุดจะได้นางไอ่คำไปเป็นพระชายา 
ซึ่งนางไอ่เป็นลูกสาวของพญาขอม 

เดือนเจ็ด “บุญซำฮะ หรือบุญเบิกบ้าน 
ซำฮะ คือการชำระล้างสิ่งสกปรก รกรุงรังให้สะอาดหมดจด เมื่อถึงเดือน 7 ชาวบ้ านจะรวมกัน

ทำบุญโดยยึดเอา ศาลากลางบ้าน เป็นสถานที่ทำบุญ ชาวบ้านจะเตรียมดอกไม้ธูปเทียน โอน้ำ ฝ้ายใน ไหมหลอด 
ฝ้ายผูกแขน แห่ทรายมารวมกันที่ ศาลากลางบ้าน ตอนเย็นนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ตอนเช้าถวาย
อาหาร เมื่อเสร็จพิธีจะนำน้ำพระพุทธมนต์ ฝ้ายผูกแขน แห่ทรายของตนกลับบ้าน นำน้ำมนต์ไปรดลูกหลาน ทราย
นำไปหว่านรอบบ้าน ฝ้ายผูกแขนนำไปผูกแขนนำไปผูกข้อมือลูกหลานเพ่ือให้เกิดสวัสดิ์มงคลตลอดปี เป็นต้น 
กำหนด ทำบุญในเดือน 7 บุญเบิกบ้านคือเป็นประเพณีทำเพ่ือขับไล่ภูตผีปีศาจ และเสนียดจัญไรออกจากบ้านเมือง 
เพ่ือให้เป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้าน และให้อยู่ดีกินดี ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยจะมีผู้เฒ่าจ้ำเป็นผู้พาประกอบ
พิธีก่อนวันงานชาวบ้านจะมีการโยงสายสิญจน์ต่อจากหลังคาเรือนทุ กหลังคาในหมู่บ้านเชื่อมกันไปที่ศาลา
กลางบ้านที่ใช้ประกอบพิธี พิธีการจะทำขึ้นในตอนเย็นโดยมีการนำพระมาสวด และใช้หินลูกรังตามบ้านต่างๆมา
ทำพิธีและนำไปหว่านใส่หลังคาบ้านตัวเองเพ่ือเป็นการไล่ปีศาจและมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าสาเหตุที่ทำให้
การจัดทำบุญเบิกบานเพราะสมัยพุทธกาลมีโรคห่า ระบาดทำให้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก พระพุทธเจ้าทรงได้ลง
มาโปรดทำให้เกิดฝนห่ามาชำระล้างบ้านเมืองทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าพระสงฆ์สามารถสวดไล่กำจัดสิ่งเหล่านั้นได้ 

เดือนแปด “บุญเข้าพรรษา” 
ในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องบำเพ็ญไตรสิกขา  คือ  ศีล สมาธิ  ปัญญา 

ให้บริบูรณ์  ส่วนคฤหัสถ์จะต้องบำเพ็ญบุญกริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีล ภาวนา ให้เต็มเปี่ยม ตอนเช้าญาติโยมจะนำ
อาหารมาถวายพระภิกษุ ตอบบ่ายนำดอกไม้ธูปเทียน ข้าวสาร ผ้าอาบน้ำฝน รวมกันที่ศาลาวัด ตอนเย็นญาติโยม
พากันทำวัตรเย็นแล้วฟังเทศน์ 

บุญเข้าพรรษาเป็นงานบุญประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี 
ซึ่งเป็นการจัดบุญเพ่ือกิจของสงฆ์  ที่จะต้องจำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งตลอดเวลา 3 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่ วัน
แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง 15 ค่ำ เดือน 11 

เหตุที่มีการทำบุญเข้าพรรษา เนื่องจากสมัยพุทธกาลพระภิกษุเที่ยวสอนธรรมตามหมู่บ้านต่างๆ
ตลอดปีและในฤดูฝนนั้นพระภิกษุได้เหยียบย้ำข้าวในนาของชาวบ้านเสียหาย สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยพลอยถูกเหยียบ
ตายไปด้วย พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้ภิกษุต้องจำพรรษา 3 เดือน ในฤดูฝน พระภิกษุฝ่าฝืนถือว่าต้องอาบัติ 

เดือนเก้า “บุญข้าวประดับดิน” 
บุญข้าวประดับดินคือบุญที่ทำขึ้น 14 ค่ำ เดือนเก้า หรือประมาณเดือนสิงหาคมเป็นการนำข้าว

ปลาอาหารหวานคาวอย่างละเล็ก อย่างละน้อยต่อด้วยใบตองกล้วย นำไปวางไว้บริเวณวัดเพ่ืออุทิศส่วนกุศลไปให้
ญาติที่ล่วงลับไปแล้วภายในห่อข้าวประกอบไปด้วย ข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนเล็กๆ เนื้อปลา ไก่ หมู น้ำอ้อย กล้วยสุก 
และขนมหวานต่างๆ  รวมทั้งจีบหมากจีบพลูและมวนบุหรี่ ซึ่งการห่อข้าวจะห่อคล้ายข้าวเหนียวปิ้ง 

เหตุที่มีการจัดงานบุญข้าวประดับดินเนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าแรม 14 ค่ำ เดือนเก้า เป็นวันที่
ประตูนรกเปิด ยมบาลจะปล่อยให้ผีเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ ดังนั้นชาวบ้านจึงจัดห่อข้าวเพ่ืออุทิศให้คนที่ล่วงลับไป
แล้ว 

บุญเดือนสิบ “บุญข้าวสาก” 
บุญข้าวสากเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพ่ือให้พระภิกษุได้จับฉลากเพ่ือรับปัจจัยไทยทานตลอดจนสำรับ

กับข้าวที่ชาวบ้านนำมาถวาย ซึ่งบุญข้าวสากจะคล้ายบุญประดับดินซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการทำบุญถวายทานแด่
พระสงฆ์และเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว แตกต่างที่การนำถวายสำรับแด่พระสงฆ์ จะให้พระสงฆ์
จับสลากของถวายจากชาวบ้าน ซึ่งจะจัดในวันที่ 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งชาวบ้านจะมีการทำบุญเลี้ยงพระ และ
เตรียมห่อข้าวสากมาวัดสองห่อคือ ห่อใหญ่เป็นห่อที่นำมาถวายพระและห่อเล็กจะนำไปอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่
ล่วงลับไปแล้ว ภายในห่อข้าวก็จะประกอบไปด้วย พริก ปลาร้า เกลือ ห่อหมาก ยาสูบซึ่งชาวบ้านจะนำไปวางไว้



ตามจุดต่างๆของวัด เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีเสร็จ ก็จะนำห่อข้าวสากนี้ไปบูชาตาแฮก พระแม่โพสพ โดยจะนำไปวางไว้
ปลายนา 

เดือนสิบเอ็ด “บุญออกพรรษา” 
เป็นบุญที่จัดขึ้นสืบเนื่องจากบุญเข้าพรรษาที่จัดขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 โดยพระสงฆ์จะมาทำพิธี

ออกปัสสาวปวารณา คือ เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ โดยไม่ถือโทษโกรธกัน ชาวบ้านจะถือโอกาส
นี้ทำบุญ โดยตอนค่ำจะมีการเวียนเทียนด้วยการทำบุญออกพรรษานี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ พระภิกษุสงฆ์สามรถ
เดินทางไปอบรมศีลธรรม หรือไปเยี่ยม ถามข่าวคราว ญาติพ่ีน้องได้ และภิกษุสงฆ์สามารถหาผ้าผลัดเปลี่ยนได้ เมื่อ
ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตั้งแต่เช้ามืดจะมีการตีระฆังให้พระสงฆ์ไปรวมกันที่โบสถ์แสดงอาบัติเช้า จบแล้วมีการ
ปวารณา  คือโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ 

  เดือนสิบสอง “บุญกฐิน” 
  เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพ่ือนำผ้ากฐินไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษานานเป็นเวลา 3 เดือน กำหนด

ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวที่มีการจัด
บุญกฐินเนื่องจากมีเรื่องในสมัยพุทธกาลว่าภิกษุจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยระหว่างเดินทางเป็น
ช่วงที่ฝนตกหนักทำให้จีวรของภิกษุเปียกน้ำไม่สามารถหาผ้าผลัดเปลี่ยนได้ พระพุทธจ้าทรงเห็นความลำบากจึงมี
บัญญัติให้ภิกษุแสวงหาผ้าลับกฐินได้ ชาวบ้านจึงจัดจีวรผ้ามาถวายในช่วงดังกล่าวจนกลายเป็นประเพณีสืบทอดกัน
มาถึงปัจจุบัน 

  โดยการถวายผ้ากฐินจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งฝนขบวนกฐินนั้นจะมีผ้ากฐินและต้น
กฐินเป็นสำคัญ ซึ่งต้นกฐินนั้นจะมีเงินและเครื่องใช้สอยต่างๆ  และจะนำไปแห่รอบอุโบสถหรือศาลาการเปรียญ 3 
รอบ ชาวบ้านเชื่อว่าการถวายผ้ากฐินจะต้องถวายภายในเวลาที่กำหนดจึงจะได้บุญมาก 

คลองสิบสี่ 
คลอง (ครรลอง) คือแบบแผนหรือแนวทางดำเนินชีวิตคล้ายๆ กับคำฝรั่งหนึ่งว่า “Way of  life” 

แต่คลองในที่นี้มุ่งไปทางศีลธรรมประเพณีท่ีถูกผิดมากกว่าด้านอาชีพ เห็นจะตรงกับภาคกลางว่า ทำนองคลองธรรม 
นั่นเอง แต่ชาวบ้านอีสานออกเสียงคลองเป็นคองไม่มีกล้ำ เช่นว่า ถ้าทำไม่ถูกผู้ใหญ่ท่านจะเตือนว่า“เฮ็ดบ่แม่น
คอง”หรือว่า“เฮ็ดให้ถือฮีตถือคอง”เป็นต้นฉบับของท่านเจ้าพระอริยานุวัตร มีคำฮีตนำหน้าด้วย คือ 

1.ฮีตเจ้าคลองขุน เป็นหลักสำหรับผู้ปกครองในสมัยโบราณ ขุนก็คือเจ้าเมือง เช่น ขุนเบฮม 
ขุนลอ ขุนทึง เป็นต้น (ภาคกลางก็มีเช่น  พ่อขุนรามคำแหง) 
  2.ฮีตท้าวคลองเพีย (เจ้าปกครองขุน) 

3.ฮีตไพร่คลองนาย (ไพร่ปฏิบัติต่อนาย) 
4.ฮีตบ้านคลองเมือง (ประเพณีของบ้านเมือง) 
5.ฮีตปู่คลองย่า 
6.ฮีตตาคลองยาย 
7.ฮีตพ่อคลองแม่(พรหมวิหารธรรม) 
8.ฮีตไภ้คลองเขย (หลักปฏิบัติของลูกสะใภ้ลูกเขย) 
9.ฮีตป้าคลองลุง 
10.ฮีตลูกคลองหลาน 
11.ฮีตเถ้าคลองแก่ (ธรรมของผู้ชายที่มีต่อเด็ก) 
12.ฮีตปีคลองเดือน (คือฮีตสิบสองนั่นเอง) 
13.ฮีตไฮ่คลองนา 
14.ฮีตวัดคลองสงฆ์ 

  
 



7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 
 ภาษาถ่ิน คือ ภาษาเมืองอีสาน  ภาษาย้อ  ภาษาผู้ไท 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 

 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 ลำห้วย , ลำน้ำ  3  สาย (ห้วยกอก ลำห้วยบาก ลำน้ำปาว) 
 บึง ,  หนองน้ำ  2  แห่ง (บึงคำอ้อ, บึงคำศรี) 
 อ่างเก็บน้ำ  -  แห่ง 
แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
 ฝาย   1  แห่ง 
 บ่อน้ำตื้น  -  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน 5  แห่ง 
 ถังเก็บน้ำฝน  -  แห่ง  
          8.2 ป่าไม้ 

เขตพ้ืนที่ อบต.ศรีธาตุ ไม่มีป่าไม้ที่ชัดเจน  มีเพียงป่าไม้ที่เป็นต้นไม้ท่ีอยู่ตามไร่นา และที่ 
ชาวบ้านปลูกข้ึน ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ   

          8.3 ภูเขา 
          ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา  
          8.4 ทรัพยากรธรรมชาติม่ีสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางด้านแหล่งน้ำคือ แหล่งน้ำบึงคำอ้อ และแหล่งน้ำบึงคำศรี  

******************************* 
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1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาต ิ อันได้แก่ การมีเอกราช 
อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชนชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความ
เจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ 
และศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน   มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่ งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต      มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ใน
ภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถสร้างรายได้จากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุ รกิจ 
เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่มีเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อวิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
การผลิตและการบริภาคโภคเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
อย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของปะเทศ 
  4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

  1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึง
จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ท่ีจะทำให้ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกท่ี
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศเพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชน
ในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนา ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย 
คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ“รู้รับ ปรับใช้”เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง
บริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิง ไว้ข้างหลัง 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการเติบโต  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
  1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย    เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลัก     ธรรมาภิ
บาล เพือ่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมาย
ที่กำหนด 

1.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง มีเป้าหมายพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทาง
เศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบท เศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน”เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ท้ังโครงข่าย
ระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3)“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการ
ต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างพื้นฐานรายได้และการ
จ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของคนช้ันกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพโดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมี
วินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย มี
ทักษะสูงเป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 



1.2.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุน
การรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อส่วนรวมการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการ
แผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย 
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

1.2.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์
และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การดำเนินการบน
พื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน 
อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

1 .2 .6  ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ช า ติ ด้ าน ก ารป รับ ดุ ล แ ล ะ พั ฒ น า ระบ บ ก า รบ ริห า รจั ด ก ารภ าค รั ฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการ
แข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้ มุ่งผลสมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นการนำดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต   ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

2.1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)อยู่ในห้วง

เวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ
เชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากข้ึน การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้น มากข้ึน สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้
พรมแดนการพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่
ชัดเจนข้ึน ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาทีท่้าทายอย่างมากท่ีประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่ง
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจำกัดหลายด้าน 
อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ำ แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความ
เหลื่อมล้ำสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน 
จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรม อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและ
ผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพขาดความโปร่งใส และมีปัญหา
คอรัปช่ันเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้าง
หลัง ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนัก
ร่วมกันในทุกภาคส่วนวา่การจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้
นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เชิงยุทธศาสตร์ ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่กำลังจะเข้าสู่
ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการ เป้าหมายและการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การ
พัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาท สถาบันทางสังคมในการ



กล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปการพัฒนาต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้
ที่ดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้
ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จาก พื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคมไทยลง   
และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนใน
และตามแนวจุดชายแดนหลัก 

นอกจากนั้น ๕ ปี ต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาสำคัญที่ประเทศไทยยังจะต้องผลักดันให้การค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยยังมีความจำเป็นที่จะต้องทำความตกลงด้านการค้าและการลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อการ
พัฒนาให้ขยายวงกว้างขึ้นทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคี   กรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเช่ือมโยงในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบ
แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิง
ภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่และสามารถจะพฒันาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหว่างประเทศมี
ความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเช่ือมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิง
กายภาพท่ีต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเช่ือมกับประเทศเพื่อนบ้านในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชียแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการ
ต่อยอดจากความเช่ือมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัด และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึง
พื้นที่เช่ือมโยงอื่นภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อสร้างผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทาง
ธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม และในอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาสำคัญสำหรับประเทศไทยในช่วงต่อจากนี้
ไปเป็นความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกทั้งการผลักดันให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรอบความร่วมมือทวิภาคีและ   พหุภาคีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและการทำข้อตกลงใหม่ๆ ในระยะต่อไป
ภายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกอาเซียน ทั้งนี ้โดยส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในทุกด้านให้เป็นบทบาท
ที่สร้างสรรค์ของประเทศไทย และการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำใน อนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการนำ
กฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ สิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคง ความโปร่งใส และอื่นๆ มาเป็น   แนวปฏิบัติและบังคับใช้สำหรับประเทศไทย 

ดังนั้น ภายใต้เง่ือนข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านดังกล่าวท่ามกลาง
แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และประเทศต่างๆ กำลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและนำมาใช้ในการ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลกและการใช้ในกายกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความทา้ทายอยา่งยิ่งสำหรับประเทศไทยท่ีจะตอ้งเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ทุกดา้น 
อันได้แก่ การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพการพัฒนาทุนมนุษย์ และการปฏิรูปให้การบริหารจัดการ   มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยที่แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการใช้
นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนใน วงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง ๕ ปี ต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้
ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมนำมาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา 
การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่
ครอบคลุมทั่วถึงมากข้ึนควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนสำหรับทุกคนใน



สังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นการพัฒนา ที่เกิดจากการผนึกกำลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน 
(Thailand 4.0) 

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดและแนวทางดังกล่าวข้างต้นเกิดผลสัมฤทธ์ิได้ตามเป้าหมาย
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน
สำคัญ ๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน รวมถึงการปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
ปลอดคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภาคส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงามมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึด หลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและ
เชื่อมโยงกันซับซ้อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากข้ึน การพัฒนา
เชิงรุกเพื่อเสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างจริงจังนั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่
สำหรับประเทศไทยท่ีมีแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะกำกับทิศทาง ดังนั้น ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยจึงมี
ความตระหนักร่วมกันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่กำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศใน
ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๗๙) โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักที่ต้องดำเนินการภายใต้ทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะบรรลุ
เป้าหมายอนาคตของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยกำกับให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติต่างๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็นลำดับ ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการกำหนดเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา
รากเหง้าและการพัฒนาพื้นฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีปรับระบบการติดตามและประเมินผลให้สามารถกำกับให้เกิดความ
เชื่อมโยงจำกระดับยุทธศาสตร์สู่การจัดสรรงบประมาณและการดำเนินงานในระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นผลผลิต 
ผลลัพธ์และผลสัมฤทธ์ิในที่สุด 

การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็น ๕ ปี แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติโดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี    พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้กำหนดไว้โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญที่สุดที่
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี         (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในลำดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน
ระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไกตามลำดับต่าง ๆ และกลไกเสริมอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย ทั้งนี ้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปี แรกอยา่งชัดเจนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ ๕ ปีนั้น ได้พิจารณา และวิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิจากการ
ดำเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผน จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๕ ในช่วงปี           พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙  ซึ่งเป็นช่วงสุดทา้ยของ
ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๙ ที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็น
รายละเอียดและองค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะกำหนด
เปา้หมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปีแรกของช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ผา่นไป 

2.2 หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปีที่จะสามารถต่อ

ยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการสำคัญของแผนพัฒนา ฯ 
ดังนี ้

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให้เกิดบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอยา่งสมเหตุสมผลมคีวามพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีซึ่งเป็นเงื่อนไข
จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์  สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ  สร้างโอกาส
และมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทยพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่
กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ



พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติวา่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ 
การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการดำรงอยู่อย่าง
มั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลาง    พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ำ ความสามารถในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสาน
สอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลก
และสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  มาเป็นกรอบใน
การกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและตัวช้ีวัดในด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นการยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจาก
ทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสำคัญของประเทศ ลกัษณะของคนไทยและสังคมไทย
ที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยกำหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบน
ฐานการพัฒนา    ที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย 
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความ
เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีนานาชาต ิระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิต
ได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการใน
ตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ 
และท่องเทีย่วคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน
และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็น
อัจฉริยะ” 

 
๕. ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิม

ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากร    ช้ันกลางให้กว้างขึ้นโดยกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตบนฐานของการใช้ ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปสำหรับทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วนั้นกำหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม 
การลดความเหลื่อมล้ำและขยายฐานคนช้ันกลางการสร้างสังคมทีม่ีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเช่ือมต่อในลำดับแรกที่จะกำกับและ  ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและ
เป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒  
จึงให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนและการกำหนด
ประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง และได้กำหนดในระดับแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่าน ๆ มา ในการกำหนดเป้าหมายได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและ
การเป็นกรอบกำกับเป้าหมายและตัวช้ีวัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและกำกับให้สามารถดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมี
ผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสำคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
รวบรวมและกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญในระดับปฏิบัติและกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขาการผลิตและ
บริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ในด้านต่าง ๆ 

 
 
 



2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 10ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ที ่๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม  เพิ่มขึ้น 
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒.๑.๔  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
๒.๑.๕  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชนและภาคเอกชน 
2.๒ ตัวชี้วัด  

2.2.1 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม 
 เพิ่มขึ้น        

2.2.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
๒.2.3 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
2.2.4 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2.5 เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2.6 จำนวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อป ี
2.2.7 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน แห่งชาติเพิ่มขึ้น 
2.2.8 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 
2.2.9 การมีงานทำของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพิ่มขึ้น 
2.2.10 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ 
2.2.11 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 
2.2.12 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๕ 
2.2.13 จำนวนแรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ   

 ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อป ี
2.2.14 ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะน้ำหนักเกินลดลง 
2.2.15 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกวา่ ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน 
2.2.16 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 
2.2.17 อัตราการฆา่ตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
2.2.18 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง 
2.2.19 รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
2.2.20 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐ 
2.2.21 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น 
2.2.22 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น 
2.2.23 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่ม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
     ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

๓.๑.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจำวัน 

๓.๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิต
สาธารณะ 



๓.๑.๓ ปรับรูปแบบการเผยแพร่ศาสนาให้ช้ีแนะแนวปฏิบัติการดำรงชีวิตตามหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง เข้าใจ
ง่าย นำไปปฏิบัติได้จริง 

๓.๑.๔ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์การจัดระเบียบทาง
สังคม การกำหนดบทลงโทษทางสังคม 

๓.๑.๕ จัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันดีในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากท่ีสุด 

๓.๑.๖ หล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การ
ตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การทำงานเป็นทีม 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู ้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
๓.๒.๑ ส่งเสริมความรู้อนามัยแม่และเด็กแก่พ่อแม่ กำหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่าง ชีวิตและ
การทำงาน พัฒนาหลักสูตร บุคลากร สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ  สนับสนุนสื่อให้เสนอความรู้
ในการเลี้ยงดูเด็ก ผลักดันกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3.2.2 ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพัฒนาการ สมองแต่
ละช่วงวัย สร้างแรงจูงใจให้เด็กเขา้สู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจ ศึกษา 
3.2.3 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลความต้องการและการผลิตกำลังคน จัดตั้งศูนย์บริการ
ข้อมูลและให้คำปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และอาชีพอิสระส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการกำหนดมาตรการการออมที่จูงใจแก่แรงงาน 

3.2.4 จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุวัยต้น ใช้มาตรการทาง
การเงินและการคลังให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ บริการข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็กให้เหมาะสมตาม

ความจำเป็นของพื้นที ่และแนวโน้มการลดลงของประชากรวัยเด็ก 
3.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรครูที่เน้นสมรรถนะ ปรับระบบค่าตอบแทน และการประเมิน  วิทยฐานะทางวิชาชีพ 
3.3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสะท้อนคณุภาพผู้เรียน 
3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ/สร้างความรู้ความเขา้ใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ

เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
3.3.5 ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคเอกชนและผู้เช่ียวชาญทั้งในและ

ตา่งประเทศพัฒนาสาขาวิชาทีม่ีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ 
3.3.6 จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้เอื้อ

ต่อคนทุกกลุ่มเข้าถึงได้งา่ย สะดวก ทั่วถึง 
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชวีิต 

๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
3.4.1 พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสำนึกสุขภาพที่ดี สามารถคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง 

และการกำกับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3.4.2 ส่งเสริมการออกกำลังกาย/โภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย สนับสนุนให้ชุมชนจัดพื้นที่และสิ่ง

อำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
3.4.3 ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษีในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อ

สุขภาพ การมีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เปน็ประโยชน์ต่อสุขภาพ 
3.4.4 ผลักดันกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทำนโยบายสาธารณะตามแนวคิด “ทุกนโยบาย

ห่วงใยสุขภาพ” 
3.4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสาธารณะที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายพัฒนา

กลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน 
๓.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 

3.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในแต่ละ เขตบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงการให้บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกัน 



3.5.2 พัฒนารูปแบบระบบการเงินการคลังให้มีการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตาม
เศรษฐานที่ไม่กีดกันการเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีจำเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

3.5.3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยว 
3.5.4 บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ 

งบประมาณการเบิกจา่ย และการติดตามประเมินผล 
๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

3.6.1 ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ 
3.6.2 พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่ต้องการการพักฟ้ืนก่อนกลับบ้านและส่งเสริมธุรกิจ

บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและเทคโนโลยีทางการแพทย์

ในการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ 
 3.6.4 พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งสาธารณะ อาคาร

สถานท่ี และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

3.7.1 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอาทิ การใช้สื่อเพื่อสร้าง
เสริมคุณค่าของครอบครัว และพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สมาชิกได้ติดต่อสื่อสารกัน 

3.7.2 กำหนดมาตรการให้ครอบครัวที่เปราะบางสามารถดูแลสมาชิกได้ อาทิ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และ
การให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพตา่งๆ ในชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิก 

3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้รวมทั้งร่วมกับชุมชน
ในการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที ่

3.7.4 ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคำสอนของศาสนาและเร่งฟื้นศรัทธาให้
สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม 

3.7.5 สนับสนุนให้ผู้ผลิตสื่อนำเสนอข้อมูลบนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนและสร้างกระแสเชิงบวกแก่สังคม 

2) ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
๑. วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด 
   ๑.๒ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
   ๑.๓ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
 2.1.1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไข

ปัญหาความยากจน 
   2.1.2 เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

2.1.3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วน
แบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 ร าย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อหั วขอ งกลุ่ ม ป ระช ากรร้ อ ยละ  40 ที่ มี ร าย ได้ ต่ ำ สุ ด  เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ ต่ ำ ก ว่ า 

ร้อยละ 15 ต่อป ี
2.2.2 ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ดา้นรายได้ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุดแผน 
2.2.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มรีายได้ต่ำสุดเพิ่มขึ้น 
2.2.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนฯ 
2.2.5 สัดส่วนหน้ีสินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดลดลง 
2.2.6 อั ต ราการเข้ า เรี ยนสุท ธิ  (ที่ ป รับปรุ ง ) ใน ระดั บก ารศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน เท่ ากั บ ร้อยละ  90  

โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหว่างพื้นที ่

2.2.7 สัดส่ วนนัก เรียนที่ มี ผลสัมฤทธิ์ท างการศึ กษาทุกระดับ ช้ันผ่ าน เกณ ฑ์ คะแนนร้อยละ  50  
มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิระหว่างพื้นที่และภูมิภาคลดลง 



2.2.8 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) และที่เข้าร่วมกองทุน
การออมแห่งชาติต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น 

2.2.9 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่ลดลง 
2.2.10 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น 
2.2.11 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น 
2.2.12 ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค 
2.2.13 มูลค่าสนิคา้ชุมชนเพิ่มขึ้น 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ

ของรัฐ และมีอาชีพ 
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา อย่าง

ต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที ่และสภาพร่างกาย 
3.1.2 จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยรัฐจัดให้มีกลไก

ช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ที่ครอบคลุมการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้
ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนท่ีได้ 

3.1.3 สร้างโอกาสการมีที่ดินของตนเอง และการยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการมีที่ดินทำกินอย่าง
ยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาทักษะความชำนาญการจัดสรรเงินทุนเพื่อการประกอบ
อาชีพ การขยายโอกาสในการเขา้ถึงขา่วสาร 

3.1.4 กำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

3.1.5 เพิ่มการจัดการสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ที่มีรายได้ต่ำสุดอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม อาทิ การเพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอที่จะดำรงชีพได้
การสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง 

๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่าง
พื้นที่ โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) สร้าง
ระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนำผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามา
ประกอบการประเมินผลครูและโรงเรยีน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

3.2.2 บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้ง
นำเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลน
แพทย์เฉพาะทางในพื้นที่หา่งไกล 

3.2.3  เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันใน
วัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวัสดิการด้าน
การจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนท่ี 

3.2.4 ส่งเสริมและจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก - เยาวชน 
สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้
อย่างเทา่เทียม 

3.2.5  ป รับ ป รุ งปั จ จั ยแ วดล้ อม ท างธุ รกิ จ  รวมทั้ งกฎ ห ม าย  กฎ  ระ เบี ยบ ให้ เกิ ด ก ารแข่ งขั น 
ที่เป็นธรรม 

๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุม
ชม 



3.3.1 สร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
ความเช่ือมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน 

3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพื่อ
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 

3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน การส่งเสริมการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจ
ชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

3.3.4 สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือนการปรับองค์กรการเงิน
ของชุมชนให้ทาหนา้ที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านตำบลที่ทำหนา้ที่ท้ังการให้กู้ยืมและการออม
และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็น
แม่ข่าย 

3.3.5 สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
 

3) ยุทธศาสตร์ที ่๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
๑. วัตถุประสงค ์

๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี ้
๑.๑.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อหัว 
๑.๑.๒ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่ 
๑.๑.๓ เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น

ธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑.๑.๔ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง และพัฒนา

เครื่องมือทางการเงินท่ีสนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี ้
๑.๒.๑ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ 
๑.๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ฐานการผลิตภาค
เกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง 

๑.๒.๓ เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยในตลาดโลก 

๑.๒.๔ เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสำคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่
เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๑.๒.๖ เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 

๑.๒.๗ เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ การค้าและการลงทุน 

๑.๒.๘ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุนบริการทางการเงินใน
ระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

 
 
 



๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.1.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนฯ 12 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 รายได้ต่อหัวไม่ต่ำกว่า 8,200 

ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนฯ 12 และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่
ต่ำกว่า ร้อยละ 19.0 

2.2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปีและอัตราการขยายตัวของการลงทุน
ภาคเอกชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อป ี

2.2.3 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 
2.2.4 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ต่อป ีผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่

ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ต่อป ี
2.2.5 อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 หนี้สาธารณะ คงค้าง ณ สิ้นแผนฯ 12 ไม่เกิน

ร้อยละ 55 ของ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อ GDP 2.2.6 การลงทุนจากความ
ร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ลา้นบาท 

2.2.7 จำนวนการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น 
2.2.8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยโดย IMD เลื่อนไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่

ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 
2.2.9 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือ จากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่

ต่ำกว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อป ีตามลำดับ 
2.2.10 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี2564 พื้นที่การทำ

เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น 5 ลา้นไร่ ในป ี2564 
2.2.11 จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจำนวน 15 พื้นที ่
2.2.12 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ

ท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ำกวา่อันดับที ่30 
2.2.13 สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12 
2.2.14 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคาการเงินปรับตัวดีขึ้น คะแนนทักษะทางการเงินของคน

ไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง เพิ่มปริมาณการใช้บริการชำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้ง/ปี/คน 

 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

3.1.1 การพัฒนาดา้นการคลัง 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการบริหารและการ ตรวจสอบ

กระบวนการงบประมาณของประเทศ 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้มีงานทำในระบบท่ีเข้าข่าย

ต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
3) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

เพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ภาครัฐ 
4) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล 
5) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน และ

พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล 
3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 
1) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุน 



2) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยงของระบบสถาบันการเงินทั้ง
ระบบ 

3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการเปลี่ยนแปลง 
4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกที่สนับสนุนดำเนินนโยบาย

ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง 
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  โดยพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อ

การเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ำที่ทำได้ คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มี
ศักยภาพและขยายโอกาสในการเขา้ถึงพื้นที่ทำกินของเกษตรกรให้มากข้ึน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้
ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ำ และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 

2)  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดา้นการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยสง่เสริมการวิจัยพัฒนาปัจจยัการผลิต วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของสินค้า
พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะโดยพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อยา่งจริงจัง 

4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรโดยเสริมสร้างศักยภาพของสถาบัน
เกษตรกรและการรวมกลุ่ม ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นที่และความต้องการตลาด วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ใน
กระบวนการผลิตสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อ
สินค้าเกษตร สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน 

5) ส่งเสริมและเรง่ขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการเกษตร ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด 

6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่โดยพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร สร้างบุคลากรด้านการเกษตร ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย 

3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง โดยยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สำคัญของประเทศในปัจจุบัน
ให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค สร้าง
ระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจใน
ลักษณะ  คลัสเตอร์สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ 

2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต โดยวางแผนและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรม
อนาคต พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคตสนับสนุนให้มีการศึกษาเชิง
ลึกเพื่อกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่
เอือ้ให้เกิดอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต 

3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและ

ฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดยพัฒนาศักยภาพของ



ฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมี
ศักยภาพในการเติบโต สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดทำและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 
ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการดา้นการท่องเที่ยว 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรโดยส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา ปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการดา้นการกีฬา 

3.2.4  การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
1) ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศและการส่งออกสินค้าไทย 
2) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม

ขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงภัย 
3) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนำพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจ 
4) ส่งเสริม SMEs โดย สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทำ

ธุรกิจ สร้างสังคมผู้ประกอบการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ SMEs ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่า
และการเช่ือมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการออกไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ โดย
การส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความสำคัญกับ พัฒนากลไกการคุ้มครองการลงทุนและการ
ระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน ลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการลดระยะเวลา
การรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริม
ให้มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะใน CLMV จัดทำมาตรการส่งเสริม
และให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ สนับสนุนปัจจัยอำนวยความสะดวกการ
ลงทุน โดยการส่งเสริมบริการป้องกันความเสี่ยงทางการค้าส่งเสริมการเพิ่มสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยใน
ตา่งประเทศ 

6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้า ที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวกการค้า
การลงทุน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของ SMEs 

7) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

4) ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
1.2 สร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัต ิ 
 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 การรักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจและป่าชาย
เลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและจัดที่ดินทำกิน
ให้ผู้ยากไร้โดยให้ สิทธิร่วม 

2.1.2 สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ บริหาร
จัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ำ
ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความเสียหาย
จากอุทกภัยและภัยแล้ง 



2.1.3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดย
ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำ
สำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน 

2.1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆหรือใน
พื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

2.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่
เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ เป็นพ้ืนท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นท่ี

ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกและ
ฟืน้ฟูป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น 

2.2.2 จำนวนชนิดพันธ์ุและประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธ์ุ 
2.2.3 แผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้และจำนวนพื้นที่จัดที่ดิน

ทำกินให้ชุมชน 
2.2.4 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
2.2.5 ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้ำ มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล ระหว่างความ

ต้องการใช้น้ำกับปริมาณน้ำต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่  เป็นรูปธรรม 
2.2.6 ประสิทธิภาพการใช้น้ำในพ้ืนท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น 
2.2.7 ประสิทธิภาพของการใช้น้ำท้ังภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น 
2.2.8 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
2.2.9 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 
2.2.10 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสีย

อันตรายชุมชนท่ีได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตราย
ทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

2.2.11 คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น 
2.2.12  คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2.13 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คมนาคมขนส่งลดลงภายในปี 
 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ 
2.2.14 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มี

แนวโน้มลดลง 
2.2.15 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จำเป็น เช่น การ

จัดการน้ำ เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้ 
2.2.16 การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ 
2.2.17 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนท่ี

เสี่ยงภัย 
2.2.18 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาต ิ
2.2.19 จำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาต ิค่าใช้จ่ายในการชดเชย  ผู้ได้รับผลกระทบ

จากภัยพิบัติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยซ้ำซากลดลง 
๓. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม 

3.1.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาต ิ
3.1.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยนื 
3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดิน 
3.1.4 ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 



3.1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชน 

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 
3.2.1 เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …..... 
3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำอย่างบูรณาการทั้ง 25 ลุ่มน้ำ 
3.2.3 ผลักดันกระบวน SEA มาใช้เป็นเครื่องมือนำเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และ

แผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ำ 
3.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำให้ดีขึ้น 
3.2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการจัดสรรน้ำต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

สูงขึ้น 
 

3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกคา้งสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ 

สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปรมิาณขยะ รวมทั้ง
สร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

3.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำวิกฤตและลุ่มน้ำสำคัญอย่างครบวงจร โดยลดการ
เกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด 

3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต ้
3.3.4 ปรั บปรุ งกฎหมายและพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐาน เมื องเพื่ อรองรั บก ารเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต ร 

กับสิ่งแวดล้อม 
3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
3.4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
3.4.4 สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน 

3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

3.5.1 จัดทำและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ ให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
3.5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 
3.5.4 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทาง วทน. เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.6 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

3.6.1 บูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้า
สู่กระบวนการวางแผน ทัง้ระดับชาต ิจังหวัด 

3.6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ 
3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
3.6.4 พัฒนาระบบการฟื้นฟูบรูณะหลังการเกิดภัย 
3.6.5 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ 
 
 
 
 



3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทุกข้ันตอน 
3.7.2 ผลักดันการนำแนวทางการประเมิน SEA ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
3.7.3 สร้างจิตสำนึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.7.4 ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3.7.5 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม 
3.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจและแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

5) ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคาม ที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาต ิ

1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจาก ภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัย
คุกคามอื่นๆ 

1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและ
ผลประโยชน์ของชาต ิ

1.4 เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภ าพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
2.1.2 สังคมมีความสมานฉันท ์ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่รว่มกันไดอ้ย่างสันต ิประชาชน

มีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.1.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพิ่มขึน้ 
2.1.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตร

ประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาต ิ

2.1.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและ ภัยคุกคามอื่นๆ 
2.1.6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.๒ ตัวชี้วัด 

2.2.1 จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น 
2.2.2 จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริเพิ่มขึ้น 
2.2.3 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute for Economics 

and Peace: IEP) 
2.2.4 จำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง(ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.5 จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น 
2.2.6 มูลค่าความเสียหายและจำนวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง 
2.2.7 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น 
2.2.8 จำนวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีประชาชนทุกศาสนาร่วมดำเนินการเพิ่มขึ้น 
2.2.9 ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น (ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.10 จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามขา้มชาติลดลง 



2.2.11 จำนวนเหตุการณ์การกระทำผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
2.2.12 จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
2.2.13 ระยะเวลาในการระดมสรรพกำลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 
2.2.14 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกวา่อันดับที ่20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลกของ WEF) 
2.2.15 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ำกวา่อันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์

ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU ) 
2.2.16 จำนวนแผนงานด้ านความมั่ น คงที่ สอดคล้อ งกั บน โยบ ายการพัฒ นาเศรษฐกิจ  สั งคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 

3.1.1 สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ มีการนำแนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่และ
พัฒนา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและป้องกันการกระทำที่มีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบต่อสถาบันหลักของชาต ิ

3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดย
ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคำนึงถึง
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทาง
สันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และ
ชาติพันธุ์  เพื่อขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
พร้อมท้ังสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความ    เป็นธรรม 

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 

3.2.1 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดย
พัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์มีอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาสำคัญอื่นๆ ของชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2.2 พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ  มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ ศึกษา
วิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้านการข่าวท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อเตรียมการ
รับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับนานาชาต ิ

3.2.3 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมในการปฏิบัติทั้งในยามปกติและใน
สถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่กลไกปกติไม่
สามารถรองรับได้ โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม 

3.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
โรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย พร้อมท้ังจัดทำระบบการ
จัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาต ิระดบัจังหวัด ถึงระดับชุมชน 

3.2.5 พัฒนาระบบรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ดา้นการต่อต้านการก่อ
การร้ายและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและ
รองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 

3.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรม
ดา้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ 



3.2.7 ดำเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี เพื่อ
ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ 
ปัญหายาเสพติด การก่อการร้ายการโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคง
ด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำและสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

3.2.8 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิเช่น เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ 

3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

3.3.1 ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และ
นานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา
และลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาต ิปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและ
สาธารณภัยขนาดใหญ่ 

3.3.2 เสริมสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือ ในการบริหารจัดการความ
มั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 
ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการสร้าง
ความสัมพันธ์ระดับประชาชน 

3.3.3 พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและกำกับดูแลระบบ
การส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

3.3.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการวางระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีได้มาตรฐาน สากล มีความพร้อมในการติดตาม วิเคราะห์และ
ประเมินแนวโน้มสถานการณเ์พื่อเตรียมการรับมือ การจัดระบบบริหารจัดการป้องกันไม่ให้โรคและภัย
สุขภาพมีการแพร่ระบาด ตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

3.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซ่ึงอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยใน
เขตทางทะเล 

3.4.1 เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแก้ไข
ปัญหาพื้นท่ีอา้งสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลอยา่งยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา สาธารณภัย
ในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อ
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

3.4.2 แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล คุ้มครอง ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระทำผิดกฎหมายในทะเล
และวิกฤติทางทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพและระบบ
การบริหารจัดการที่ดีในการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ให้ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

3.4.3 พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างมีจิตสำนึก
รับผิดชอบและมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางทะเลรวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใน
อนาคต 

 
 



3.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.5.1 ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคาม
เพื่อเสนอแนะแผนป้องกันความเสียหายและการเตือนภัย   ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน และลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงของประเทศ โดยใช้กลไกระดับชาติเพื่อเช่ือมโยงกลไกอื่นๆ ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมี
สถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้สามารถกำหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.5.2 พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับสถานการณ์ทั้ง
ระดับชาติและระดับพื้นท่ี โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย องค์ความรู้และการสร้าง
กลไกขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
โดยให้มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงาน
และการจัดสรรงบประมาณดา้นความมัน่คงแบบบูรณาการให้มคีวามชัดเจน ควบคู่ไปกับการสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(ประชารัฐ) ในการกำหนดและขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคง 

 
6) ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  6 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใน ภ า ค รั ฐ  ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๑. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐ มีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
1.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็น

ธรรมแก่ประชาชน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ 

และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
2.1.2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
2.1.4 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อ

สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
2.2.2 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดทำโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อ

สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
2.2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจา่ยประจำปีลดลง 
2.2.4 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการ ที่ดีต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
2.2.5 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
2.2.6 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
2.2.7 จำนวนคดีที่รัฐดำเนินคดีกบัผู้มิได้กระทำความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสยีหายลดลง 
 
 
 
 



๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 

คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
3.1.1 กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นให้ชัดเจน

และไม่ซ้ำซ้อน 
3.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการสามารถส่งเสริมกระบวนการผลิตและ

การให้บริการของภาคเอกชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.1.3 กำหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่

ตั้งอยู่ในภูมิภาค 
3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
3.1.5 จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 

3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3.2.1 แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ให้ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ

และงบประมาณเชิงพื้นที ่
3.2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นท่ีให้เช่ือมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด 
3.2.3 กำหนดโครงสร้างและลำดับความสำคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ.2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล 

3.2.4 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ผลกระทบของการดำเนินงาน 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
3.3.1 ปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และ

ประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 
3.3.2 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐ 
3.3.3 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
3.3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศการจัดการแบบออนไลน์

ในการประเมินความก้าวหนา้ 
3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็น

ระบบ 
3.3.6 สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ 

(Government Information Network : GIN) 
3.3.7 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจ

สามารถเข้าถึง นำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.4.1 ทบทวนการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นให้ชัดเจนตามศักยภาพและความ
พร้อมของท้องถิ่น 

3.4.2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนารูปแบบการจัดการบริการสาธารณะให้หลากหลายให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

3.4.3 กำหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐาน 
3.4.4 เพิ่มความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.4.5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น 
3.4.6 สร้างความโปร่งใสในการจัดทำและบริหารงบประมาณของท้องถิ่น 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
3.5.3 ปราบปรามการทุจริต 



3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

7) ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้าจัดตั้ง/ปรับปรุงองค์กร
กำกับดูแลการประกอบกิจการขนสง่ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวติ
ให้แก่ประชาชน 

1.2 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม 
ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคลแก่ผู้ใช้บริการ 

1.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาเชิงปริมาณและคุณภาพ
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหารจัดการการ
ประกอบกิจการน้ำประปา 

1.5 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ 
และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม : เพื่อลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy 
Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 

2.1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง : เพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง และทาง
น้ำและเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองรวมทั้งขยายขีดสามารถในการ
รองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร และท่าอากาศยานในภูมิภาคให้
เพียงพอกับความต้องการ 

2.1.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ : เพิ่มความสามารถในการแข่งขันโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการอำนวยความ
สะดวกทางการค้า ระบบ NSW ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษอย่างสมบูรณ์ บุคลากรโลจิ
สติกส์ได้รับการพัฒนาให้มผีลติภาพสูงข้ึน การขนส่งสินค้าผา่นเขา้ - ออก ด่านการค้าชายแดนสำคัญที่
เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลักมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.1.4 การพัฒนาด้านพลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน ขั้นสุดท้ายและ
ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 

2.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศและสร้าง
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้นพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มี
ประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภัยคุกคามทางออนไลน ์

2.1.6 การพัฒนาดา้นสาธารณูปการ (น้ำประปา) เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปาและกระจายโครงข่ายการ
ให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศ และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในระบบส่งน้ำและ
ระบบจำหนา่ยน้ำ 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ GDP ลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/

พันล้านบาท 
2.2.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของ GDP ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ากว่า

ร้อยละ 7 ของ GDP 



2.2.3 สัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศเพิ่มจากร้อยละ 
1.4 เป็นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางน้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 

2.2.4 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑลจากร้อยละ 5 เป็น
ร้อยละ 15 

2.2.5 ความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพและภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น 120 และ 
55 ลา้นคนต่อปี 

2.2.6 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทาง
การค้าดีขึ้น 

2.2.7 จำนวนธุรกรรมการให้บริการนำเขา้ส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 
2.2.8 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเขา้ – ออกด่านชายแดนที่สำคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อป ี
2.2.9 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดทา้ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.94 เป็นร้อย

ละ 17.34 
2.2.10 สัดส่วนการใช้กา๊ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 
2.2.11 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีขึ้น 
2.2.12 จำนวนหมู่บ้านท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 
2.2.13 จำนวนผู้ประกอบการธรุกิจดิจิทัลเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

3.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงขา่ยรถไฟขนาด 1 ม. เป็นโครงขา่ยหลักประเทศพัฒนาโครงขา่ยรถไฟความเร็ว
สูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) อย่างน้อย        1 เส้นทาง พัฒนาพื้นที่เมืองตามแนว
เส้นทางศึกษาแผนที่นาทาง (Road Map) ปรับเปลี่ยนไปใช้  รถจักรไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล จัดทำ
มาตรฐานระบบรถไฟและระบบรถไฟฟา้ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ 

3.1.2 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่เหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในสถานีให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นท่ี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อ
สนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT) 

3.1.3 พัฒนาโครงข่ายทางถนน โดยรักษา/ยกระดับคุณภาพโครงข่ายถนนในปัจจุบันและขยายขีด
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมในพื้นท่ี พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ/ทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองในพื้นที่ชายแดนและประตูการค้าหลักนำเทคโนโลยีระบบการขนส่งและ
จราจรอัจฉริยะมาใช้ในการควบคุมและสั่งการจราจร 

3.1.4 พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ โดยเร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองตามแผนแม่บทให้
แล้วเสร็จภายในช่วงแผนฯ 12 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์และแผนการบำรุงรักษาท่าอากาศยานใน
ภูมิภาคศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานท่ีมีศักยภาพแห่งอื่น ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการท่าอากาศยานพัฒนาโครงสร้างและการจัดการห้วงอากาศให้มีความสามารถในการ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพียงพอต่อการเติบโตทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.1.5 พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ โดยปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานให้สามารถสนับสนุนการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยง
ทางน้ำภายในประเทศกำกับดูแล          การให้บริการของภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในท่าเรือน้ำลึก
แหลมฉบังให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน 

3.2 การสนับสนุน การพัฒนาระบบขนส่ง 
3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ทางรางโดยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล รถไฟฟ้า และรถจักร
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

3.2.2 พัฒนาการบริหารสาขาขนส่ง เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง พัฒนาขีดความสามารถองค์กรกำกับดูแล
การขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางน้ำ เร่งพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common 
Fare) ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น พิจารณากลไกการ



สนับสนุนทางการเงินเพื่อชดเชยผลการดำเนินงานขาดทุนของผู้ให้บริการ (Operator) ขนส่ง
สาธารณะ 

3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล

และสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอำนวยความสะดวกทางการค้าโดยการจัดตั้งหน่วยงานบริหาร

จัดการส่วนกลางของระบบ National Single Window (NSW) 
3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ภาคธุรกิจ 
3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
 

3.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
3.4.1 พัฒนามาตรการสนับสนุน ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน และบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์

และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3.4.2 สร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยกระจายประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าส่งเสริมการให้บริการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลทีส่าม (TPA) 

3.4.3 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
3.4.4 ปรับปรุง/พัฒนาการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเหมาะสม

รวมทั้งกำหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน 
3.4.5 สง่เสริมไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงาน/เพิ่มโอกาสในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 

3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.5.1 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย 
3.5.4 สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(Cyber security international council) 
3.5.5 ปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

3.6 การพัฒนาระบบน้ำประปา 
3.6.1 พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
3.6.2 การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวตักรรม 
3.6.3 ลดอัตราน้ำสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปาทั่วประเทศ 
3.6.4 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

ระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการประปาที่เป็นเอกภาพและ
หน่วยงานให้บริการควบคู่กับการออกกฎหมายการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลกิจการประปาในภาพรวม
ของประเทศท่ีมีเอกภาพให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 

8) ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าให้
สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 

1.2 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

1.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สามารถดำเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 



๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
2.1.2 เพิม่ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ

การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.๒ ตัวชี้วัด 

2.2.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP 
2.2.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 70:30 
2.2.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัย

พื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสม องค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐานเพิ่มเป็น 
55 : 25 : 20 

2.2.4 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
2.2.5 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน

ลำดับ 1 ใน 30 
2.2.6 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและ

บริการ และภาคธุรกิจ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานท้ังหมด 
2.2.7 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนามีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 20 ต่อป ี
2.2.8 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศมีจำนวน

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เทา่ตัว 
๓. แนวทางการพัฒนา 

3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง อาทิ กลุ่มอาหารและเกษตร 

การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่โดย
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องสำหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างนวัตกรรมตลอด
ห่วงโซ่การวิจัยและให้ความสำคัญกับการทำวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดทำ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทำวิจัยตลาดการทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนำร่อง (Pilot Plant) เพื่อให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

3.1.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แก่เทคโนโลยีทางการแพทย์ครบ
วงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถ ุเภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ  ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์ไฟฟ้า 
รถยนต์Hybrid) ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการ
บิน โดยให้ความสำคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) 
หรือการเข้าครอบครอง/รับช่วงต่อในเทคโนโลยีใหม่ที่มีความน่าจะเป็นไปได้ในตลาดโลกผ่านกลไก
กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น และ/หรือภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ
ตลอดจนการกำหนดให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศต้องเช่ือมโยงกับการ
ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในประเทศ 

3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อผู้
พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์) โดยอาศัยกลไกการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 



3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผา่นกลไกเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถา่ยทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเขา้มาช่วยดำเนินการ 

3.1.5 พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยโดยใช้กลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยที่
นำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างแท้จริงเพื่อเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศและ
ทดแทนการนำเขา้ 

3.1.6 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องมาตรฐานสากล 
สามารถนาไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มได้ รวมถึงมีฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่สะดวกต่อ
การเข้าถึงใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก เพื่อประกอบการวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี 

3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
3.2.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา

นวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถสนับสนุนทุน
วิจัยในภาคเอกชน การส่งเสริมให้เอกชนรับจ้างทำวิจัยของภาครัฐได้ และการร่วมทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเสี่ยงและร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย 

3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้
แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่างๆ อาทิ กองทุน 
มาตรการภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ภาคการผลิตและบริการมุ่งสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและองค์กร
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขง่ขัน 

3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจเกิดใหม่และ SMEs ที่ต้องการพัฒนาหรือทำธุรกิจฐาน
เทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัย รวมทั้งการเขา้ถึงบริการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้โดยง่ายและสะดวก 

3.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และ
ชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการพัฒนาและแสดงออกของนักคิดและ
นักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบ (Role Model) ที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานนวัตกรรมและตัวอย่างความสำเร็จ   ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยจูงใจให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งวิธีคิดของคน
ในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ ผ่านทางสื่อและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมการ
ดำเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที ่

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ดา้นบุคลากรวิจัย 

1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
โด ย เฉ พ า ะ ใน ส า ข า  STEM (วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  (Science: S) เทคโนโลยี  (Technology:T) 
วิศวกรรมศาสตร์(Engineering : E)และคณิตศาสตร์(Mathematics: M)) ดว้ยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้าง
แรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษาฯลฯ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตกำลังคน
และครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง แพทยศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและสอดคล้องกับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทาง   การพัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นัก
ถ่ายทอดเทคโนโลยี     นักประเมินผล และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน และพัฒนาตลาดรองรับงานสำหรับบุคลากรวิจัย ด้วยการ
กำหนดเป็นเง่ือนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะต้องมีการทำวิจัยรองรับการ
ดำเนินโครงการ 



3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีเข้าใจตลาดและรูปแบบการทำ
ธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้ใช้
ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดนำงานวิจัย เพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย และ
ได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

4) ดึงดูดบุคลากรผู้เช่ียวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้มาทำงานในสถาบันวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.3.2 ดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีสำคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิก(Grapheme)เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนแปลง      เชิงโครงสร้างประชากรและเพิ่มคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยี
เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ) เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิ
สติกส์ เทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศตลอดจนมีการพัฒนาข้อมูลดัชนี
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และฐานข้อมูลงานวิจัยท่ีทันสมัยสะดวกต่อการเขา้ถึงและ
ใช้งานได้ง่าย 

2) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา ส่งเสริมให้มีความร่วมมือใน
การดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานวิจัย/นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งศูนย์วิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สนับสนุนการแปลงนิคม
อุตสาหกรรมให้เป็นอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร์ เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์
และสถาบันวิจัยให้เป็นกลไกช่วยแก้ไขปัญหาให้ภาคการผลิตและบริการ และเช่ือมโยงการทำงาน
ร่วมกันระหว่างภาควชิาการกับภาคเอกชน และภาคสังคม 

3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแห่งชาติเร่งยกระดับและ
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้ได้
มาตรฐานสากล ผา่นการจูงใจในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

4) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐทั้งการเข้าถึงและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการเขา้ถึงข้อมูลของภาครัฐโดยสาธารณะ
ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน และแอปพลิเคชั่นภาครัฐ 

5) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน อาทิ ระบบเงินร่วม
ลงทุน กองทุน การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ 

6) สนับสนุนให้เกิดการร่วมทำงานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
ทดลองระหวา่งสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 

7) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้รับ
ทุนสนับสนุนของรัฐได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนำไปถ่ายทอดสู่ภาคการผลิตและ
บริการได้อย่างคล่องตัว 

3.3.3 ดา้นการบริหารจัดการ 
1) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการดำเนินงาน ทั้งหน่วยงาน
กำหนดนโยบาย หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานวิจัยหลัก และหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

2) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณสู่การจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ (Program Based 
Budgeting) เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ         และงบประมาณระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ และพัฒนาไปสู่การจัดสรรตามผลงาน (Performance Based Budgeting) โดยมี
กลยุทธ์ต่อยอดไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือกลยุทธ์การยุติที่เหมาะสม 



3) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัยทั้งด้านการสร้างความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ และด้านอื่น ๆ รวมถึง
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยสำคัญของประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะ
อยา่งต่อเนื่อง 

4) สนับสนุนการจัดทำ Technology Roadmap และแผนปฏิบัติการวิจัย และนวัตกรรมรายสาขา 
เพื่อจัดลำดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายที่ต้องพัฒนาราย
สาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว สาขากีฬา 

5) สนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของ
ท้องถิ่น และนำงานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จาก
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคชุมชนและสังคม 

6) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเชิง
ลึก ผา่นทางกลไกที่มีอยู่ อาทิ สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้เป็นท่ีรวม
ของผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ในการให้คำปรึกษาและ
ข้อแนะนำการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และส่งเสริม
การทูตวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมทั้งในเชิงนโยบาย และการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับประเทศต่างๆ 

9) ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอยา่งทั่วถึงมากข้ึน 
1.2 เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม 
1.3 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน 
1.4 เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่

อยา่งยั่งยืน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน 
2.1.2 เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
2.1.3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.1.4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

2.๒ ตัวชี้วัด 
2.2.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
2.2.2 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
2.2.3 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนา่อยู่เพิ่มขึ้น 
2.2.4 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณ มาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2.5 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนท่ีลดลง 
2.2.6 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
2.2.7 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 

3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวบริการ

สุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 



3) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่า
ระดับประเทศ 10 ปี 

3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 
1) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
3) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และ

กีฬาสู่นานาชาต ิ
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำของ

จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันนำ 

1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ 

2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัยและเป็นสากล 
3) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และภาพลักษณ์ที่ได้

มาตรฐานสากล 
4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้น้ำในภาคตะวันออก และ

ส่งเสริมการทำแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรของภาคกลางตอนบนเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

3.1.4 ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้าง

รายได้ให้กับพ้ืนท่ีอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 
2) ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่

พื้นที่เช่ือมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอยา่งทั่วถึง 
3) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ 
4) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ

รักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของภาค และพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 

3.2 การพัฒนาเมือง 
3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 

1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มใน
สังคมอย่างเทา่เทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 

2) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
4) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น 
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

3.2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองสำคัญ 
1) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลาง

การศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความ
สะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและ  โลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้าน
สุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 



3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจสุขภาพ 
การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 

4) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าการลงทุนการบริการ
สขุภาพและศูนย์กลางการศึกษา 

5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญและบริเวณเมืองชายแดนที่มี
ศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
3.3.1 พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

1) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที ่

3) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและตะวันตก 
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
5) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
1) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2) สนับสนุนและยกระดบัการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มและสอดคล้องกับ

ศักยภาพของพื้นที ่
3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จาก

การพัฒนา 
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วม 

10) ยุทธศาสตร์ที ่10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
๑. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเช่ือมโยงสำคัญของแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 

1.2 เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการ
ลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 

1.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง 
ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
2.1.2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
2.1.3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย 

รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน      อนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

2.1.4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ 
2.๒ ตัวชี้วัด 



2.2.1 ความสำเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์     ที่ครอบคลุม
ทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุน
ในการขนส่ง 

2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งขา้มพรมแดนใน  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ
โขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ดา่นชายแดนระหวา่งไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

2.2.3 ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทยในดัชนีการอำนวยความ
สะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index) 

2.2.4 มูลค่าสินคา้ขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
2.2.5 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.6 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
2.2.7 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
2.2.8 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.9 มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
2.2.10 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิต การลงทุน และ

บริการ 
2.2.11 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
2.2.12 ความสำเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.13 ความก้าวหนา้ในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและ

บริการของไทย 
3.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ อนุ

ภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออำนวยความสะดวกและ
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3.2.1 พัฒนาความเช่ือมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและ
เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ 

3.2.2  พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
3.2.3 ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง 
3.2.4 พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ 
3.2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเช่ือมโยงระบบการ

ผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ 
3.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

3.3.1 สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกัประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมการค้าและ
การบริการชายแดน 

3.3.2 ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลประโยชน์ด้าน
ความมั่นคงและการสร้างเสถียรภาพของพื้นที ่

3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในตา่งประเทศ(Outward investment)ของผู้ประกอบการไทย 
3.4.1 พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศ

เพื่อนบ้าน 
3.4.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3.4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการดำเนินงานโดยกลไกสภาธุรกิจภายใต้กรอบความ

ร่วมมือต่าง ๆ 
3.4.4 สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 

3.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

3.6 สรา้งความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
3.6.1 เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ 



3.6.2 เพิ่มบทบาทนาของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนา 
3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรา้งสรรค ์

3.7.1 รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือท่ีดำเนินอยู่ 
3.7.2 รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอำนาจใหม ่
3.7.3 ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรา้งความมั่นคง 
3.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
3.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสำคัญ 

 
3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 

หนอง ฝายและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถ เพิ่มปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งนำ้ใต้ดิน
ตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม   สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำขนาด
เล็กในพ้ืนท่ีที่เหมาะสมในพ้ืนท่ีการเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเลย ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ 
ตลอดจนการผันนำ้ระหว่างลุ่มน้ำ แม่นำ้ในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับนำ้ คลองส่งน้ำ เป็นต้น 
4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรม

กับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วน
และระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ ลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินทำกินของตนเอง ส่งเสริมการมี

อาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และอบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและ
เกิดความมั่นคงทางรายได้  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดยเพิ่มสวัสดิการทางด้าน
สังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุน
การออมเพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จาก
ระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษาที่มีคุณภาพให้
มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง อาทิ จังหวัด
ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการ
เรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตบัให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมใน
การบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำจืดมีเกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้าง
เครือข่าย โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการทำงาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในด้าน
โภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐ - ๓ ปีแรก และ
ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความ
พร้อมท้ังทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  



6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ  ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชนในการ
แก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร 
พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง        แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม นำร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ 
มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธาน ีอุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู  

2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัด ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การ
ยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า เกษตร ที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการ
จัดทำโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเช่ือมโยงไปสู่ การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก 
จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่(Zoning)และความต้องการตลาด 
โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดย
สนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้ง
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เป็นสารตั้งต้นใน การแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นที่นำร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และ
อุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
และจัดทำฐานข้อมูล พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดย
สนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร  สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะ
เกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยาย
ตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค โดยมุ่งลงทุน
สร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้ ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) 
รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร 
สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และ
สกลนคร เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
มหาสารคาม สุรินทร์ และอำนาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลติให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่  และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/
อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สาร
สกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการ
นำวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม 
การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค ในพื้นที่
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ  ในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมการพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-
Commerce, 
e-Marketing เป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มี  ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้ง
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม ่ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถท้ังการ
ออกแบบ และการจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่  โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ  บริการสังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวความสะอาดและดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ต้นนำ้ในพื้นที่
จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกำหนด และทำเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่านอก
เขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำและป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ำ  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ใน
การพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ สร้างความเช่ือมโยง
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของ อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยในข้ันประยุกต์ และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนำ
ร่องเพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการสร้างสรรค์

กิ จ ก ร ร ม ห รื อ เ ท ศ ก า ล ป ร ะ จ ำ ถิ่ น ใ น แ ต่ ล ะ เ ดื อ น ใ น พื้ น ที่ ต่ า ง  ๆ  โ ฆ ษ ณ า ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  
แก่  นั กท่ อ งเที่ ย วทั้ งชาวไทยและต่ างป ระเทศ เพื่ อส ร้างการรับรู้ สิ นค้ า บ ริการ  และแหล่ งท่ องเที่ ย วที่ ส ะท้ อน  
อัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการ
ขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรือ     อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาสร้าง
เส้นทางท่องเที่ยวเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มี
จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุน ทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความจดจำและสร้างความโดดเด่น  ลอกเลียนได้ยาก พัฒนา
บุคลากร และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอด
ทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่ แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้
นักท่องเที่ยว  

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้าน
ช้าง เลย – อุดรธานี - หนองบัวลำภู - หนองคาย - สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแส
ความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/
พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี ชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเช่ือมโยงระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้าง  งานและรายได้ เน้นพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เพิ่มขึ้น  



๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานีหนองบัวลำภู
และชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัด
นิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและ
ต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวท่ีสนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้
เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง
สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง  สาธารณะเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวเพือ่ให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขัน
ต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง 
ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการ
บริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธาน ีโดยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความ สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุน
ให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี  

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว และพฒันา
เส้นทางการท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ ยวจากเมือง หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เช่ือมโยง
กิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน  ประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ท่ีพักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และ
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้ านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ อาทิการพัฒนารถไฟสายใหม่ 
(บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และ
ขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองสำคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เช่ือมโยงระหว่างภาค 
เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบ
ขนส่งอื่น  

4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และบริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองมกุดาหาร โดย
สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการนำร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดิน     การวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัด
พลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการด่าน

พรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากลเร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและ



ระหว่างหน่วยงานเพื ่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ 
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-
ปากซัน) เพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง  

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพื้นที่ นำร่องเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงาน
โครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มีความพร้อมด้านโครงสรา้งพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่
ได้มาตรฐานสากล 

 
2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน 
1) โครงการศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน ณ จุดผ่านแดน 33 กลยุทธ์ 1.2 

: เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน 
2) โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับแรงงาน กลยุทธ์ 1.3 : ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุนให้

มีประสิทธิภาพ 
3) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม 
4) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 
5) โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
6) โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 
7) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟื้นฟูลุ่ม
น้ำอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร(ยางพารา) 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร 

กลยทุธ ์2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรง 
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
6) โครงการติดตามและประเมินผลและประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

7) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ 2.4 เพ่ิมศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 

1) โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
2) โครงการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชีพด้านการประมง 

กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน 
2) โครงการศึกษา การบริหารจัดการวงโซ่อุปทานยางพารา 
3) โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 
 



กลยุทธ์ 2.6 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาช่องทางการตลอด 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์

การตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเท่ียว 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
2) โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 
1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
2) โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพื่อให้เป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นหนองน้ำสาธารณะ และการ

ท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

1) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดของกลุ่มจังหวัด 

2) โครงการพัฒนาด้านบริหารการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี 
3) โครงการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการสถานบริการ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ฯลฯ 
4) โครงการถนนแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่ มจังหวัด(สินค้าและผลิตภัณฑ์ 

OTOP) 
5) โครงการพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ในต่างประเทศ) 

กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรด้านการท่องเท่ียว 
1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

กลยทุธ ์3.6 พัฒนาโลจิสติก เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 
1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

3. แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 
พันธกิจ : 1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบและ

แรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญและยกระดบัมาตรฐานการทำการเกษตรปลอดภยั และเกษตรอินทรีย์ 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถ ในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ำโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้รัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือ 
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
5. อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การจัดการ 
ขยะ/น้ำเลียเพ่ือการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 
6. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการทำงานกัน 
ทุกภาคส่วนตามค่านิยม UDON TEAM 

เป้าหมายรวม : เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไปกับการ
พัฒนาด้านสังคม  ความมั่นคงปลอดภัย  และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 



 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 ตัวชี้วัด  : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังต่อป ี
 ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5 
 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1  :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ำโขง 
วัตถุประสงค์  :  เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้างการลงทุน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1 จำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP 

 2. จำนวนธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านค้าปลีกค้าส่งและการลงทุนในพื้นที่ 
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเป้าหมายอุดรธาน ี4.0 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน 

และการบริการ 
4. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที ่2   : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย  และเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์   :  เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละของจำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวางแผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร  (ร้อย
ละ 80) 

2. จำนวนพื้นที่ที่ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดินและน้ำ 
(15,750  ไร่) 

3. จำนวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์  
(ร้อยละ 10) 

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) 
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าและรายได้ของเกษตรกร 

(1)  มูลค่าเกษตรเพิ่มขึ้น  5% 
(2)  รายได้ของเกษตรกนเพ่ิมขึ้น  10% 

แนวทางการพัฒนา : 1. ขยายผลองค์ความรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3   : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ  มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชีพ 



5. ร้อยละของจำนวนแรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 
6. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ที่ได้รับการยกระดับ

คุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจน 
8. ค่า Gini  Index  ลดลง 
9. จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
10. ค่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นด้านคุณภาพการบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิตของ

จังหวัด 
แนวทางการพัฒนา  : 1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3. ลดความเลื่อมล้ำด้วยสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 4  : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ว  โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีตั้ง
เพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS  MICE  &  Tourism 
City)   

วัตถุประสงค์  :  เพื่อเพิ่มประมาณ และมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานของการบริหาร
จัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการท่องเที่ยว  และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ 
2. จำนวนคลัสเตอร์ธุรกิจ  ผู้ผลติสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ 

การท่องเที่ยวท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
3. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
4.  ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก  และสถานที่จัด

งาน 
แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพท่ีมีเอกลักษณ์ 

2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ 
3. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการกีฬา 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริหาร      จัดการ

อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
วัตถุประสงค์  : เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพเดิมไม่น้อยกว่า 719,357  ไร่ 

2. จำนวนของแหล่งน้ำท่ีได้รับการฟื้นฟู 
3. ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของขยะที่ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ 
4. ปริมาณขยะ/ น้ำเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น 
5. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา : 1. ปกป้อง อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่า) 

2. พัฒนาแหล่งน้ำ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 6 : การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน   

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้มีความสงบเรียบร้อย  และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแกนนำการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

2. จำนวนผู้ค้าทีถู่กจับกุมดำเนินคดี    
3. จำนวนที่ลดลงของผู้เสพ/ ผู้ติด 
4. จำนวนทีเ่พิ่มขึน้ของสถานบันเทิง/ หอพัก/ สถานท่ีบริการที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
5. ร้อยละที่ลดลงของคดีอาญา 4 กลุ่ม 
6. ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครั้งของสาธารณภัยและจำนวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยและ

อุบัติเหต ุ

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นพระ
ประมุข 

2. ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

ค่านิยม  UDON  TEAM 
 U : UNITY   : เอกภาพ 
 D : DEVELOPMENT    : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 O : OPENMIND    : เปิดใจให้บริการ 
 N : NETWORK    : สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 T :  TRANPARENCY   : มีความโปร่งใส 
 E : EXCELLENCE    : เน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 A : ACCOUNTABILITY  : มีความรับผิดชอบ 
 M : MORALITY  : มีศีลธรรม 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  

1) วิสัยทัศน์    :   “เมืองน่าอยู่  ประตูสู่อินโดจีน ถิ่นมรดกโลก”    
2) ยุทธศาสตร์พัฒนา  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม 
1. ทำให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ในกลุ่มอินโดจีน  
2. ทำให้มีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  
3. ทำให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นแกนกลางในการ

ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรของท้องถิ่น 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
1. ทำให้เกิดการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายและครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี โดยเช่ือมโยง

กันระหว่างชนบท/เมือง/ภูมิภาค/ประเทศ 
2. ทำให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

1. ทำให้นักเรียนในสังกัด อบจ.เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการดำรงชีวิตและยกระดับการเรียนรู้สู่
ระดับสากล 

2. ทำให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธานี  ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
3. ทำให้ภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 



4. ทำให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีใจรักในการออกกำลังกายรวมถึงการเสริมสร้างโอกาสแก่ผู้
ที่สนใจและมีทักษะการกีฬาสู่สากล 

5. ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้สนใจและมีความสามารถสู่การกีฬาระดับสากล 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ทำให้เกิดโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นที่เช่ือมกับเส้นทางหลัก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบ้านเมืองให้น่าอยู่ 
2. ทำให้เกิดแหล่งน้ำด้านการเกษตร/อุปโภคบริโภค ที่มีระบบการบริหารจัดการน้ำอย่าง มีประสิทธิภาพ

ร่วมกับหน่วยงานภาคี ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชนในชุมชน 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

1. ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะ ชุมชนเข้มแข็ง 
2. ทำให้มีการพัฒนาและเพิ่มทักษะในการดำรงชีวิตแก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
1. ทำให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพที่สอดคล้องต่อภารกิจและเกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ทำให้เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ/ท้องถิ่น/ภาคเอกชน/ประชาชน 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
1. วิสัยทัศน์ ( Vission ) 

“บรูณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ 
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน” 

2. พันธกิจ ( Mission ) 
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา 
5. การจัดการศึกษา 
6. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
7. การส่งเสริมการมีส่วนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
9. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
11. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่างๆ 
13. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน
อนุภาคลุ่มน้ำโขง 

  แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2.) ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้าหมายอุดรธานี 4.0   
3.) พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
4.) สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์

แนวทางการพัฒนา 
1.) ขยายผลองค์ความรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร 
3.) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
4.) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 



3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

  แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
2.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3.) ลดความเลื่อมล้ำด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
 

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 
โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ต้ังเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ำโขง 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพท่ีมีเอกลักษณ์ 
2.) สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า  
3.) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 
4.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ 
    อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 

3 .5  ยุ ท ธศาสต ร์ก ารพั ฒ นาที่  5  ก ารจั ดก ารท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เพ่ื อก ารใช้  
ประโชยน์อย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ปกป้อง อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.) พัฒนาแหล่งนำ้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3.) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
4.) พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นพระประมุข 
2.) ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะ 

3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2.) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.) ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับช้อนของพื้นที่ในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสดุ

ของประชาชน 

 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 

“การบริหารจัดการดี  ยกระดับคณุภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต        
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. เพือ่พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต        
3. เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

          2.4 ตัวชี้วัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คณุภาพงาน

ที่ดี ไม่มีปญัหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไวใ้นโครงการทุกประการ 

 
 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรบัปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพ้ืนท่ี เช่น ถนน 
สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำ
อุปโภคบรโิภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจก
โค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต        

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ในด้านสังคมและส่งเสรมิคณุภาพชีวิต ส่งเสรมิการสหกรณ์ ส่งเสรมิเยาวชน 
สตรี อุดหนนุ อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนิน
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ฯลฯ  
 
       

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ เพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มี
ความรู ้ 
ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพือ่ความ
มั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณชิย กรรม 
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นทีต่ำบลศรีธาตุและอำเภอ
ศรีธาต ุ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปลูกต้นไม้ในปา่ชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนรุักษ์



ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งนำ้ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอนำ้ ตามพระราชดำริฯ เป็น

ต้น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอนุรักษ์
และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น  
โครงการประกวดการขับร้องสรภัญญะ 
-โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
-โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
-โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์  ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การป้องกันและระงับโรคติดต่อตา่งๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพืน้ท่ี
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีธาตุ ฯลฯสร้างเสรมิสุขภาวะในชุมชน เช่น
การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 
 

เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรยีบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกนัและระงับโรคติดต่อ 
    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุกำหนดการพัฒนาที่

ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ และ
กำหนดเพื่อให้แสดงถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารงานภายในองค์กร ด้วยการหาจุดแข็งขององค์กรที่จะสามารถนำไปใช้
ในการบริหารงาน และนำจุดแข็งนั้นเป็นตัวนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งยิ่งองค์กรมีจุดยืนที่ชัดเจนมากเท่าไร จะส่งผลให้บุคลากรของ
องค์กรสามารถเข้าใจตรงกันไม่มีความสับสน กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรก็จะต้องสอดคล้องกับจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ด้วย 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 



 1.  เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล 
   มุ่งบริหารงานพัฒนาโดย “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ประชาชนจะต้องได้รับ
บริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่ำกว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการให้มากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ร่วมดำเนินงานและติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแนวทางการการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการดังนี้  
   1.1 หลักนิติธรรม คือ การบริหารองค์กรโดยยึดระเบียบกฎหมายต่างๆและนำไปปฏิบัติอย่างเท่า
เทียม ตลอดจนการตราข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมไม่เอ้ือประโยชน์ให้
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เป็นที่ยอมรับของประชาชน และยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่ตราขึ้นอย่าง
ตรงไปตรงมา ยึดมั่นในผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง   
   1.2 หลักคุณธรรม คือ การบริหารองค์กรโดยการยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม  โดยการ
สร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นทุกคนถือปฏิบั ติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นที่
ยอมรับของประชาชน 
   1.3  หลักความโปร่งใส คือ การบริหารองค์กรโดยปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น โดยการทำให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบ
และกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น  
   1.4  หลักการมีส่วนร่วม คือ การบริหารองค์กรโดยถือว่าประชาชนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรย่อมที่จะมี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการในด้านต่างๆของท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจสำคัญ ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามี ส่วนร่วม 
ได้แก ่การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ หรือการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเชิงบริหารราชการของเทศบาลภายใต้ข้อระเบียบกฎหมายขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  
   1.5  หลักความรับผิดชอบ คือการบริหารองค์กรท้องถิ่นหรือปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบโดย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานส่วนตำบลทุกคน ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง 
โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การ
งานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  
   1.6  หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารองค์กรท้องถิ่นที่คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้
จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์ การบริหารส่วนตำบล โดยยึดถือ
ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ คาดว่าเมื่อกำหนดแนวทางการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือแนวทางการปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้ว การพัฒนาท้องถิ่นย่อม
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประชาชนได้รับประโยชน์ในคุณภาพการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วตลอดจนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
 



 2. เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน นำไปสู่ความเป็น “เมืองน่าอยู่ สังคมเป็นสุข”  คือ  
   (1) การมีผังเมืองที่ดี มีการจัดแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและความเดือดร้อน
รำคาญแก่ประชาชน 
  (2) มีการจัดสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เพียงพอต่อความต้องการ มีการ
จัดระบบคมนาคมท่ีเหมาะสม 
  (3) มีสวนสาธารณะ แหล่งนันทนาการเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจที่ดี เพียงพอต่อการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
  (4) ประชาชนเห็นคุณค่าและสามารถอนุรักษ์พ้ืนที่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีไว้ได้ 
ชุมชนที่มีลักษณะอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของท้องถิ่ น มีความสงบร่มรื่น มี
ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  (5) มีแหล่งน้ำที่มีศักยภาพ มีความสะอาด มีการบริหารจัดการที่ดี 
  (6) รักษามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน  
  (7) ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 
  (8) เป็นเมืองที่มีระเบียบวินัยดี ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย  มีความปลอดภัยจากยาเสพ
ติให้โทษ ปลอดภัยจากอาชญากรรม มีการจัดระเบียบสังคมที่ดี  
   (9) ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (10) ประชาชนมีงานทำ และมีรายได้อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ค่าครองชีพไม่สูงเกินไป ซึ่งทำให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
   (11)  มีผู้บริหารและจัดการเมืองที่มีความสามารถดี มุ่งปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน ชุมชน และสังคม 
ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 
 3.เป็นเมืองท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  
       การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ประชาชนสามารถรับบริการได้ทุกครั วเรือน การ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำและเขตไฟฟ้าธารณะให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ก่อสร้าง
ปรับปรุงบำรุงรักษาผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุงทางเท้าในถนนสายหลักและสายรอง  การ
ก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมถึงการวางแผนการจัดทำผังเมืองรวมเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลส่งเสริมให้มีการประโยชน์ที่ดีได้อย่างมี
คุณ 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ มุ่ งพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านสาธารณสุข การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



    โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ความมั่นคง   
2. ความสามารถในการแข่งขัน   
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโอจิสติกส์ 
8. การพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพฒันาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

   

ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
1. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ การผลิตและการบริการทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลกัษณ์ด้านอารยธรรม ประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี  
    ของอนุภูมิภาคลุม่แม่น้ำโขง 
3. เพิ่มศักยภาพการผลติทางการเกษตรและการสร้างมลูค่าเพิม่เพื่อการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม 
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

1. ด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านการศึกษาและการกีฬา 
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6. ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

   
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสมารถในการแขง่ขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อ
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้  ประโชยน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

 
 
 
 
 



3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพ้ืนที่ (Man) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมี
ความต้องการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุน แนวคิดและ
กำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างต่อเนื่อง  

2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ มีบุคลากร
และอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ ในระดับที่พร้อม
ที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน  

3.งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต้นทุนอื่นๆข้ึนอยู่
กับท้องตลาด  

4. เทคนิคการทำงาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้
เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูงนัก  

5.งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับท่ีไม่สูงมาก  

6.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน สังคม
และการศึกษาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  

7. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน การ
ท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  

8. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน ตาม
แผนการกระจายอำนาจและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

9. ประชาชนได้รับประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริมาก  

1. โครงการขนาดใหญต่้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลไมส่ามารถดำเนินโครงการ ได้  

 2. มีจำนวนโครงการที่ต้องการจำนวนมาก และไม่ทั่วถึง  

 3. ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่
ถูกต้อง ไม่ชัดเจนประชาชนให้ข้อมูล คลาดเคลื่อน
ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงใน
โครงการที่รัฐจัดให้ความ ช่วยเหลือ  

 4. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง 
ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่ คลาดเคลื่อน  

5. ประชาชนยังไม่สนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริง
ในโครงการที่รัฐจัดให้ความ ช่วยเหลือ  

6. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการ
ปกครอง  

7. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการ
พัฒนาท้องถิ่น  

8. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

9. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้าน การ
ท่องเที่ยวในจังหวัด  

10. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการการ
รับผิดชอบร่วมมือกันในการบริหาร  

11. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการทำอาชีพเสริม
ได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยง ด้านการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัด  

 

 



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
10. มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจและชุมชน  

11. มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล  

12. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 

13. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
นำท่องเที่ยวให้ความสนใจ   

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้
การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ไม่ ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เป็นต้น  

2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี หน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

3. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็น ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับชาติทีร่ัฐบาลส่งเสริม  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก  

1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชำนาญ
เป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุยังไม่มีความ
ชำนาญและบุคลากร  

2. งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงาน
กัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

3. ระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง ค่อนข้างมากทำให้การ
ดำเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าใน การทำงาน 
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย  

4. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็น
งานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร เป็นงานที ่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์  

5. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้อง
อาศัยจิตสำนึก เก่ียวกับการใช้ดุลพินิจ ส่วนบุคคล จึง
เป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก ขาดการบูร
ณาการและการประสานงาน ทีดี่ในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
6. ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
และการกระจายผลประโยชน์ด้านการ ท่องเที่ยวยังไม่
ทั่วถึง  

 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. จำนวนบุคลากรมากทำใหไ้ดเ้ปรียบองค์กรอื่นในการจดัทำ
โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

1. จะมีวิธีการลดจำนวนบุคลากรเพื่อประหยัดงบประมาณ
อย่างไร 
2. การลดจำนวนบุคลากรลง แต่เสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้นได้อย่างไร 

 
2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัจจุบันมเีจ้าหน้าท่ีที่มีความเช่ียวชาญระบบ e-laas หลาย
คน  

1. มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดลุมาโดยตลอด ทำให้การ
บริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและมีปญัหา 
2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆในอดีตมี
จำนวนมาก จนทำให้หน่วยตรวจสอบ เช่น สตง.มองว่าเป็น
องค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน 
3. วัฒนธรรมการจดัสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้านเป็นเกณฑ์ 
ไม่ได้นำเอาปญัหาและความต้องการเป็นเกณฑ ์
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ไดร้ับสนบัสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในการเป็น อบต.ต้นแบบ ด้าน
สวัสดิการสังคม 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
ภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบอาหารกลางวัน เบี้ย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบสาธารณสุขมลูฐาน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การดำเนินงานด้านสังคม สวสัดิการ และสังคมสงเคราะห์
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงานของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำให้ประหยัด
งบประมาณในด้านนี้ สามารถนำงบประมาณไปเสริมในดา้น
อื่นๆที่ยังเป็นจุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดที่จะสามารถปรับงบประมาณสูร่ะบบ
งบประมาณสมดลุ 
2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
แก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้อยา่งไร 

3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (Material) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย 1. ท่ีทำงานคับแคบ ไมส่ะดวกต่อผู้มาตดิต่องานราชการ  
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.สามารู้ทันข่าวสารต่างๆในระบบสารสนเทศ และทันต่อ
เหตุการณ ์

1.โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชำนาญเป็น
พิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุยังไม่มีความ
ชำนาญและบุคลากร  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจและชุมชน  

1. จะมีวิธีการปรับปรุงท่ีทำการใหท้ัดเทียมกับ อปท.อื่นๆ ได้
อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จำกัด 



4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน สังคม
และการศึกษาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  

1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการการรับผิดชอบ
ร่วมมือกันในการบริหาร  

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวมหนังสือสั่ง
การต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบสารสนเทศตา่งๆ  

1. ปัญหาในระเบยีบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมความต้องการ
ของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลังเดียว รัฐให้การช่วยเหลือไมไ่ด้ 
เป็นต้น 
2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การ
ดำเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าใน การทำงาน 
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย  

3.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่างเข้มข้น 
บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหาระเบียบกฎหมายที่
ส่วนกลางกำหนดมามีปญัหาในทางปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้าได้หรือไม่ ฯลฯ 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบรหิารการศึกษามากกว่า 
อปท.อ่ืนๆ 

1. จะทำให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้ถ่องแท้เพื่อ
การปรับใช้ในพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 

 
5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีแหล่งน้ำท่ีมีน้ำตลอดทั้งมี ไดแ้ก่ บึงคำศรี  บึงคำ
อ้อ และลำน้ำปาว 
2.ผู้บริหารท้องถิ่น  สนับสนุนแนวคิดและกำหนด
นโยบายการพัฒนาในด้าน การท่องเที่ยวและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ AEC จะทำให้มีนักทอ่งเที่ยวมาเที่ยวใน
พื้นที่มากข้ึน สร้างรายได้ให้แกร่าษฎรในพื้นที่ 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนท่ีที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานอ่ืน เช่น กรม
ทางหลวงชนบท องค์การบริหารสว่นจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกบั
ถนนได้รับการแก้ไขท่ีล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าบริหารจดัการ เช่น การถา่ยโอนถนน
มาให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม 
 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ทำเลทีต่ั้งของตำบลมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่
เหมาะสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิ

1.ทำอย่างไรให้แหล่งน้ำท่ีมีอยู่ ใช้อย่างไร้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

 
 
 



3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจดัสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว 

เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบ
คล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติใน
อาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรปูธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้
ภูมิภาคนีเ้ปลีย่นไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมภิาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมภิาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมภิาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์

การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ 
ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากร
ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน 
ป้ายจราจรที่มีภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น เป็นต้น 

 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น  ปัญหาการแบ่งชนช้ัน 

ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนช้ันกันได้  จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ 
กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา  คนจะทำผิด
กฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจาก
กฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมาก
ขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากข้ึน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น        ศูนย์

เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ บึงคำศรี เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือ

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายท่ีดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจงึ
ต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอื่นๆ  



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน ดังนั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนำครูชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับ
ชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนท่ี เพื่อนำร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากข้ึน 

           ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจมีการเผย

แผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวใน
วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด้าน

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้อง
สร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือ
กับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs 
ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทัง้ปัญหาการก่อ

การร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการ

อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ 
เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่
สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ยุทธศาสตร์ การ
ส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรอุตสาหกรรม  
และยกระดับ
มาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย 

2.ยุทธศาสตร์  การพฒันา
ศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัย
และเป็นสากล 

3. ยุทธศาสตร์ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้
สังคม  มีความพร้อมรบั
การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ  สังคม  และ
วัฒนธรรม 

4. ยุทธศาสตร ์
 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์  
การบริการ การ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

5. ยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์ การ
เสริมสร้างความมั่นคง  ความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ิน
ของประชาชนและสาธารณ
สมบัต ิ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกจิ

ชุมชน 

4.พัฒนาการจัดการศึกษาและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5.ส่งเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

3.ส่งเสริม และพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว 

2.ส่งเสริม พฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรช์าติ 
20 ป ี

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการ

ภาครัฐ 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ต่างประเทศ 
ประเทศ
เพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 
 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาภาค
เมือง และ
พื้นที่
เศรษฐกจิ 
 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความเหลือ่ม
ล้ำในสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเตบิโตทีเ่ป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานและระบบ 

โลจสิติกส ์
 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกจิ   การผลิต  
และการบรกิาร  ที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  3  เพิ่ม
ศักยภาพการผลิตทาง
เกษตรและการสร้าง
มูลค่าเพิม่เพือ่การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
ยกระดับการทอ่งเที่ยว
เชิงอัตลกัษณ์ในเรื่องของ
อารยธรรมประวัติศาสตร ์ 
วัฒนธรรมและประเพณี 
ของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 



โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด กับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิและพัฒนาด้านการท่อง
เทียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาและการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคมและคณุภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิศิลปะ วฒันธรรม
และขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการ
สง่เสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
เพื่อการพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีธาตุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
3.โครงการก่อสร้างฝายนำ้ลน้ 
4.โครงการวางท่อระบายนำ้พรอ้มฝาปิด 
5.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
6.โครงการก่อสร้างระบบน้ำอุปโภค บริโภค 
7.โครงการก่อสร้างและปรับปรงุอาคาร 
8.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต         

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีธาตุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

ผลผลิต/
โครงการ 

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3.สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีธาตุ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

เป้าประสงค ์
เพื่อการพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1. โครงการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล 
2. อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี 
3. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีธาตุ (ศป.ปส.อ.ศรีธาตุ) 
4. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน 
                          ฯลฯ 
 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีธาตุ 

 
 เป้าประสงค ์

เพ่ือการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตำบลศรีธาตุและอำเภอศรีธาตุ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีธาตุ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1. โครงการปลูกต้นไม้ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ/ป่าสาธารณะ/ ปลูกหญ้าแฝก 
 

 

แผนงานการเกษตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีธาตุ 

 
 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1. สนับสนุนด้านการศึกษา 
2. โครงการงานประเพณีวัฒนธรรม/กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา 
                                     ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีธาตุ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ รวมไปถึงควบคุมป้องกันโรคระบาดในท้องที่ 
2. สมทบ สปสช.ตำบลศรีธาต ุ
3. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลศรีธาตุ 
                           ฯลฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีธาตุ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง 
3. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ 
4. สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน 
5. เงินสำรองจ่าย 
6. สนับสนุน - ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ 
7. จัดหาวัสดุ /ซ่อมแซม/ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ 
8. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

                      ฯลฯ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 



ส่วนที่ 3  
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานไฟฟ้าและถนน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

สำนักงานปลัด 
กองคลัง  
กองการศึกษา 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

สำนักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง  
กองการศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

บริหารงานทั่วไป 
 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

สำนักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง  
กองการศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

สำนักปลัด 
 

กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร 
 

สำนักปลัด 
 

กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษา 



ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

สำนักงานปลัด 
กองคลัง  
กองการศึกษา 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษา 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

บริหารงานทั่วไป 
 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน 

291 235,122,000 291 235,122,000 300 241,672,000 298 250,022,000 299 218,417,000 1,500 1,180,355,000 

1.2 แผนงาน
ไฟฟ้าและถนน 

0 0 0 0 7 1,300,000 7 1,100,00 7 1,100,000 21 3,500,000 

รวม 291 235,122,000 291 235,122,000 307 242,972,000 305 251,122,000 306 251,122,000 1521 1,183,855,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

10 853,000 11 1,053,000 11 1,053,000 11 1,053,000 11 1,053,000 54 5,065,000 

.2 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

6 580,000 7 640,000 8 690,000 8 690,000 8 690,000 37 3,290,000 

2.3 แผนงานงบ
กลาง 

4 3,240,000 4 3,240,000 4 3,240,000 4 3,240,000 4 3,240,000 20 16,200,000 

รวม 20 4,673,000 22 4,933,000 23 4,983,000 23 4,983,000 23 4,983,000 111 24,555,000 

 
 
 

แบบ ผ. 01 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
3.3 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

4 40,000 4 40,000 4 40,000 4 40,000 4 40,000 20 200,000 

3.2 แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

8 1,110,000 9 1,130,000 9 1,130,000 9 1,130,000 9 1,130,000 44 5,630,000 

รวม 12 1,150,000 13 1,170,000 13 1,170,000 13 1,170,000 13 1,170,000 64 5,830,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย กรรมและการท่องเท่ียว 
4.1 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

0 0 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 8 240,000 

รวม 0 0 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 8 240,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงาน
การเกษตร 

7 560,000 7 560,000 7 560,000 7 560,000 8 760,000 36 3,000,000 

รวม 7 560,000 7 560,000 7 560,000 7 560,000 8 760,000 36 3,000,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงาน
การศึกษา 

17 3,033,000 17 3,033,000 17 3,033,000 17 3,033,000 17 3,033,000 85 15,165,000 

รวม 17 3,033,000 17 3,033,000 17 3,033,000 17 3,033,000 17 3,033,000 85 15,165,000 

แบบ ผ. 01 



บัญชีสรุป 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
7.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

14 360,000 14 360,000 14 360,000 14 360,000 5 360,000 61 1,800,000 

7.2 แผนงานงบ
กลาง 

1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 4 300,000 

รวม 15 420,000 15 420,000 15 420,000 15 420,000 5 420,000 65 2,100,000 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
8.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

0 0 ๑๓ 1,420,000 ๑๕ 1,445,000 ๑๕ 1,445,000 ๑๕ 1,445,000 ๕๘ ๕,๗๕๕,๐๐๐ 

8.2 แผนงานงบ
กลาง 

2 710,000 2 710,000 2 710,000 2 710,000 2 710,000 10 3,550,000 

รวม 2 710,000 ๑๕ 1,685,000 ๑๗ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑๗ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑๗ ๙๖๕,๐๐๐ ๖๘ ๙,๓๐๕,๐๐๐ 
รวมท้ังสิ้น 364 245,668,000 382 246,983,000 401 254,908,000 399 263,028,000 391 230,908,000 1,958 1,244,050,000 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่ 4            
1. ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อก่อสร้างถนน 

คสล. 
หมู่ที่ 4  

บ้านโคกศรี 
250,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  

หมู่ที่ 4  
บ้านโคกศรี 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายบา้น
โคกศรี-บ้านป่าปอ
แดง ต.จำป ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 4  
บ้านโคกศรี 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านโคกศรี-
วัดป่าพรศร ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 4  
บ้านโคกศรี 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เข้าซอยต่างๆ 

หมู่ที่ 4  
บ้านโคกศรี 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟ้าได้
ร้อยละ 80 ของ
ระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านโคกศรี-
บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 4  
บ้านโคกศรี 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คณุภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 
สายบ้านโคกศรี-วัดป่า
แมว 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 
สายบ้านโคกศรี-วัดป่า
พรศร ี

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

563,000 563,000 563,000 563,000 563,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 
สายกลางทุ่ง 
 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

250,000 250,000 500,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 
สายบ้านโคกศรี – บึง
คำศร ี
 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านโคกศรี 
– บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านโคกศร ี

เพื่อซ่อมแซมถนน 
คสล. 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรังบ้านโคกศรี  
 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลูกรัง 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
โคกศรี-วัดป่าแมว 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

100,000 100,000 100,000 100,000 2,400,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายสาย
บ้านโคกศรี-วัดปา่พร
ศร ี

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

54,000 54,000 54,000 54,000 134,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 
สายบ้านโคกศรี-บึงคำ
ศร ี

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
โคกศรี – บ้านป่าปอ
แดง 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
โคกศรี – บ้านห้วยวัง
ปลา 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
สว่างสาธารณะ 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านโคก
ศรี-วัดป่าแมว 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที ่4 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านโคก
ศรี-วัดป่าพรศร ี

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านโคก
ศรี – บ้านป่าปอแดง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที ่4 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านโคก
ศรี – บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบ้านโคก
ศรี  

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปา 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขต
ระบบประปาบ้านโคก
ศรี  

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน  

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

บ้านโคกศรี 
หมู่ที่ 4 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านโคกศรี-
บึงคำศร ี

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านโคกศรีหมู่
ที่ 4 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำเหลีย่ม 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำเหลีย่ม 

บ้านโคกศรีหมู่
ที่ 4 

- - 700,000 700,000 700,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดขีองประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่ 5           
1. ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อกอ่สร้างถนน 

คสล. 
หมู่ที่ 5  

ห้วยวังปลา 
250,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  

หมู่ที่ 5  
ห้วยวังปลา 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3. ขยายเขตไฟฟ้าไปวัด
ป่าห้วยวังปลา 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เข้าซอยต่างๆ 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟ้าได้
ร้อยละ 20 ของ
ระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4. ขยายเขตไฟฟ้าไป
ทางบา้นโนนอำนวย 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เข้าซอยต่างๆ 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟ้าได้
ร้อยละ 20 ของ
ระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายบา้น
ห้วยวังปลา-บา้นป่า
ปอแดง ต.จำป ี

เพือ่การคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ไดใ้ช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายบา้น
ห้วยวังปลา-บา้น
กอก 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายบา้น
ห้วยวังปลา-บา้นศรี
สง่าเมือง 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านห้วยวัง
ปลา-บ้านตาดราษฎร์
สมบ้าน ต.ตาดทอง 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านห้วยวัง
ปลา-บ้านโนนอำนวย 
ต.ตาดทอง 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านห้วยวัง
ปลา(สายทางนาย
เฉลา-นายบรรเลง) 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านห้วยวัง
ปลา(สายทางนายคำ
ศรี ไชยด-ีชา่ง
สามารถ) 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

                                                                             
12. 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังรอบบึงคำอ้อ
ตอนล่าง 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13. โครงการขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
มีน้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ไดใ้ช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคบรโิภค

ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้าง
ระบบน้ำดืม่ได้พร้อม
ชุดกรองน้ำ 

เพื่อให้ประชาชนใน
มีน้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้าน
ไดใ้ช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคบรโิภค

ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

15. ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ
ประจำหมู่บ้าน 

เพือ่ขุดสระเพื่อกัก
เก็บน้ำประจำ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำห้วยบาก 

เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

        
17. 

โครงการขุดลอกสระ
วัดศรีบุญเรือง 

เพื่อขุดสระเพื่อกัก
เก็บน้ำประจำ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีทำกิจกรรม
ต่างๆ 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการขุดเจาะนำ้
บาลดาลเพื่อ
การเกษตร 

เพือ่ให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านห้วยวัง
ปลา-บ้านโนนอำนวย 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านห้วยวัง
ปลา-บ้านกอก 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านห้วยวัง
ปลา- วัดป่า 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายข้างวัดป่า 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายข้างวัดป่า
เชื่อมสายบ้านโคกศรี 
– บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายข้างวัดป่า
เชื่อมสายบ้านตาด – 
บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.1สายเช่ือม
เส้นทางบ้านห้วยวัง
ปลา-บ้านโนนอำนวย 
เชื่อมเส้นทางบ้านตาด 
– บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.2สายเชื่อมเส้นทาง
บ้านห้วยวังปลา-บ้าน
โนนอำนวย เชื่อม
เส้นทางบ้านตาด–บ้าน
ห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกลเ้คียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านห้วยวัง
ปลา-ประปาบึงคำอ้อ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านห้วยวัง
ปลา-สำนักสงฆ์ถึงลาน
คอนกรีต 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.รอบคำอ้อ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านห้วยวัง
ปลา-บึงคำอ้อ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านหว้ยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

278,000 278,000 278,000 278,000 278,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

32 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.ภายในเขต
บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

33 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายบ้าน
ห้วยวังปลา-บ้านตาด 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายบ้าน
ห้วยวังปลา-บ้านโนน
อำนวย 

เพือ่ซอ่มแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายบ้าน
ห้วยวังปลา-บ้านกอก 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายบ้าน
ห้วยวงัปลา- วัดป่า 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายข้างวัด
ป่าเชื่อมสายบ้านโคก
ศรี – บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

38 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายข้างวัด
ป่าเชื่อมสายบ้านตาด 
– บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายเชื่อม
เส้นทางบ้านห้วยวัง
ปลา-บ้านโนนอำนวย 
เชื่อมเส้นทางบ้านตาด 
– บ้านห้วยวังปลา 1 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

40 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายเชื่อม
เส้นทางบ้านห้วยวัง
ปลา-บ้านโนนอำนวย 
เชื่อมเส้นทางบ้านตาด 
– บ้านห้วยวังปลา 2 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

41 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายบ้าน
ห้วยวังปลา-ประปาบึง
คำอ้อ 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

42 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายรอบคำ
อ้อ 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายบ้าน
ห้วยวังปลา-บึงคำออ้ 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านห้วย
วังปลา-บ้านตาด 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านห้วย
วังปลา-บ้านโนน
อำนวย 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านหว้ยวงั
ปลาหมู่ที่ 5 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านห้วย
วังปลา-บ้านกอก 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านห้วย
วังปลา- วัดป่า 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายข้างวัดป่า 

เพือ่ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายข้างวัดป่า 

เพือ่ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายข้างวัดป่า
เชื่อมสายบ้านโคกศรี 
– บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที ่5 

423,000 423,000 423,000 423,000 423,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายข้างวัดป่า
เชื่อมสายบ้านตาด – 
บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง1สายเช่ือม
เส้นทางบ้านห้วยวัง
ปลา-บ้านโนนอำนวย 
เชื่อมเส้นทางบ้านตาด 
– บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง2สายเช่ือม
เส้นทางบ้านห้วยวัง
ปลา-บ้านโนนอำนวย 
เชื่อมเส้นทางบ้านตาด 
– บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านห้วย
วังปลา-ประปาบึงคำ
อ้อ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านห้วยวัง
ปลา ไป บ้านตาดทอง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านห้วย
วังปลา-บึงคำอ้อ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

57 โครงการขยายผิวถนน
คอนกรีตในเขต
หมู่บ้านบ้านห้วยวัง
ปลา  

เพือ่ขยายผิวถนน
คอนกรีต 

บ้านหว้ยวงั
ปลาหมู่ที่ 5 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

58 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ 

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
สว่างสาธารณะ 

บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที ่5 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบ้านห้วย
วังปลา 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปา 

บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที่ 5 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

60 โครงการขยายเขต
ระบบประปาบ้านห้วย
วังปลา 

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที่ 5 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำภายในเขต
พื้นที่บ้านห้วยวังปลา  

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที่ 5 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

62 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำภายในเขต
พื้นที่บ้านห้วยวังปลา  

เพือ่วางท่อระบาย
น้ำ 

บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที่ 5 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บึงคำอ้อ  

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บึงคำอ้อ 

บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที่ 5 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

64 โครงการขุดลอกบึงคำ
อ้อ  

เพื่อขุดลอกบึงคำอ้อ บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที ่5 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นภายในเขตพื้นท่ี
บ้านห้วยวังปลา  

เพือ่ก่อสร้างฝายน้ำ
ลน้ 

บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที่ 5 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายห้วยวังปลา 
– โคกศรี  ถึง ลานอน
กรีต 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

 

380,000 380,000 
 

380,000 
 

380,000 
 

380,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างหอ
ถังสูงระบบประปา 
 

เพือ่ก่อสร้างหอ
ประปาหมู่บ้าน 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที่ 5 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

69 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.ภายในเขต
พืน้ที่หมู่บ้านบ้านห้วย
วังปลา 

เพื่อซอ่มแซมถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที่ 5 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบบึงคำออ้ 

เพื่อก่อสร้างรั้วรอบ
บึงคำอ้อ 

บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที่ 5 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการทำความ
สะอาดรางระบายน้ำ
อุดตัน 

เพือ่ทำความสะอาด
รางระบายนำ้อดุตัน 

บ้านห้วยวัง
ปลา 

หมู่ที่ 5 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

72 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

บ้านห้วยวัง
ปลา 

หมู่ที่ 5 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม 

เพื่อปรับปรุงศาลา
ประชาคม 

บ้านห้วยวัง
ปลาหมู่ที่ 5 

380,000 380,000 
 

380,000 
 

380,000 
 

380,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีสถานท่ีออกกำลัง
กาย 

ลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
จำนวน 1 แหง่ 

- - 
 

5,000,000  
 

5,000,000  
 

5,000,000  ประชากร มี
สถานท่ีออก
กำลังกาย 

จำนวนประชากร 
มีสุขภาพแข็งแรง 

อบต.ศรีธาต ุ

75 โครงการปรับปรุงสระ
น้ำสาธารณะประจำ
หมู่บ้านโดยการถมดิน 
( ข้างศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ) 

เพื่อเมีสถานท่ีจดั
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

พื้นที ่3,500 
ตารางเมตร 

ปริมาณดินถม 
28,000 ลบ.

ม.  

- - 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ประชากร มี
สถานท่ีทำ
กิจกรรมประจำ
หมู่บ้าน 

ประชากร มี
สถานท่ีทำกิจกรรม
ประจำหมู่บ้าน 

อบต.ศรีธาต ุ



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำเหลีย่ม 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำเหลีย่ม 

บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที่ 5 

- - 700,000 700,000 700,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

๗๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านห้วยวัง
ปลา ไปบ้านโคกศร ี

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านห้วยวัง
ปลา หมู่ที่ ๕ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรธีาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวติที่ดีของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่ 6           
1. ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อก่อสร้างถนน 

คสล. 
หมู่ที่ 6  
บ้านกอก 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. 

เพื่อกอ่สร้างราง
ระบายน้ำ  

หมู่ที่ 6  
บ้านกอก 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ- 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3. โครงการขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
มีน้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

หมู่ที่ 6  
บ้านกอก 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่ออุปโภค

บริโภคทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายรอบวัดโพธิ์
ศรีแก้ว 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 6  
บ้านกอก 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านกอก-นา
ม่วง ต.นายูง 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 6  
บ้านกอก 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายกอก-กุดน้ำ
ใส 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 6  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านกอก-
ห้วยกอก 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 6  
บ้านห้วยวงั

ปลา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำห้วยกอก 

เพื่อให้มนี้ำใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 6  
บ้านกอก 

700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

                                                        
9. 

โครงการขุดลอกสระ
วัดโพธ์ิศรีแก้ว 

เพื่อขุดสระเพื่อกัก
เก็บน้ำประจำ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6  
บ้านกอก 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีทำกิจกรรม
ต่างๆ 

หมู่ที่ 6 
บ้านกอก 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. ขยายเขตไฟฟ้าไปวัด
ปา่บา้นกอก 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เข้าซอยต่างๆ 

หมู่ที่ 6 
บ้านกอก 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟ้าได้ร้อย
ละ 20 ของ
ระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12. ขยายเขตไฟฟ้า สาย
บ้านกอก-บา้นนาฮ ี

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เข้าซอยต่างๆ 

หมู่ที่ 6  
บ้านกอก 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟ้าได้ร้อย
ละ 20 ของ
ระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13. โครงการขุดเจาะนำ้
บาลดาลเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 6  
บ้านกอก 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกอก -
บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกอก 
หมู่ที ่6 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกอก -
บ้านศรีสง่าเมือง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกอก 
หมู่ที ่6 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกอก -
บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนานายแก้ว 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายรอบ้าน 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายคำอีจันทร ์

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกอก – 
ห้วยกอก 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกอก – 
ห้วยกอก 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายกลางทุ่งนา 
 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกอก – 

บ้านกุดน้ำใส 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกอก –
บ้านนาม่วง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกอก – 
สำนักสงฆ ์

เพือ่ก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรังสายบึงคำอ้อ -
บ้านกอก 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลูกรัง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรังสายบึงคำอ้อ -
บ้านกอก 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลกูรัง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
กอก -บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนานาย
แก้ว 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

195,000 195,000 195,000 195,000 +195,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายรอบ
สำนักสงฆ ์

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายคำอี
จันทร์ 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

32 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
กอก-ห้วยกอก 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

 

100,000 100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชน รอ้ยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

33 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายกลางทุ่ง
นา 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
กอก – บ้านกุดน้ำใส 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
กอก – บ้านกุดน้ำใส 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
กอก – บ้านนาม่วง 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านกอก 
-บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายนานาย
แก้ว 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ยาดลาง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายรอบ้าน 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายคำอีจันทร ์

เพือ่ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

เพื่อก่อสร้างถนน 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 
บ้านกอก 

127,000 127,000 
 

127,000 
 

127,000 
 

127,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านกอก 
– ห้วยกอก 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

หมู่ที่ 6 
 

285,000 285,000 
 

285,000 
 

285,000 
 

285,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านกอก 
– ห้วยกอก 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายกลางทุ่ง
นา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านกอก 
– บ้านกุดน้ำใส 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านกอก 
–บ้านนาม่วง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านกอก 
– ป่าสาธารณะ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการขยายผิวถนน
คอนกรีตในเขต
หมู่บ้านบ้านกอก  

เพื่อขยายผิวถนน
คอนกรีต 

 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

200,000 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

48 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง

ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
สว่างสาธารณะ 

บ้านกอก 
 หมู่ที่ 6 

 

300,000 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบ้านกอก 

 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปา 

 

บ้านกอก  
หมู่ที่ 6 

 

5,000,000 5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

50 โครงการขยายเขต
ระบบประปาบ้านกอก 

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำภายในเขต
พื้นที่บ้านกอก  

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

บ้านกอก หมู่ที่ 
6 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

52 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำภายในเขต
พื้นที่บ้านกอก 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ำ 

บ้านกอก 
 หมู่ที่ 6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
บ้านกอก 

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
บ้านกอก 

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

55 โครงการขุดลอกหนอง
น้ำสาธารณะ  

เพือ่ขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณะ 

บ้านกอก 
 หมู่ที่ 6 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นภายในเขตพื้นท่ี
บ้านกอก 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น 

บ้านกอก 
 หมู่ที่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างหอ
ถังสูงระบบประปา 
 

เพื่อก่อสร้างหอ
ประปาหมู่บ้าน 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

58 โครงการทำความ
สะอาดรางระบายน้ำ
อุดตัน 

เพื่อทำความสะอาด
รางระบายนำ้อดุตัน 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม 

เพื่อปรับปรุงศาลา
ประชาคม 

 

บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

380,000 380,000 
 

380,000 
 

380,000 
 

380,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีสถานท่ีออกกำลัง
กาย 

ลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
จำนวน 1 แห่ง 

- - 5,000,000  
 

5,000,000  
 

5,000,000  
 

ประชากร มี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

จำนวน
ประชากร มี
สุขภาพแข็งแรง 

อบต. 
ศรีธาต ุ

62 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกำลังกาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

เครื่องออก
กำลังกาย

จำนวน 1 ชุด 

- - 1,000,000  
 

1,000,000  
 

1,000,000  
 

ประชาชนมีเครื่อง
ออกกำลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

อบต. 
ศรีธาต ุ

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ สายบ้าน 
ด.ต.ชาญ สายทอง 

เพื่อให้การระบายน้ำ
ในหมู่บ้านสะดวก 

ยาว 250 
เมตร 

- - 7000,000  
 

7000,000  
 

7000,000  
 

การระบายน้ำใน
หมู่บ้านสะดวก 

การระบายน้ำใน
หมู่บ้านสะดวก 

อบต. 
ศรีธาต ุ

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ สายไปบ้าน
นาฮ ี

เพื่อให้การระบายน้ำ
ในหมู่บ้านสะดวก 

ยาว 760 
เมตร 

- - 2,0000,000  
 

2,0000,000  
 

2,0000,000  
 

การระบายน้ำใน
หมู่บ้านสะดวก 

การระบายน้ำใน
หมู่บ้านสะดวก 

อบต. 
ศรีธาต ุ

65 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ สายไปบ้าน
กุดน้ำใส 

เพื่อให้การระบายน้ำ
ในหมู่บ้านสะดวก 

ยาว 440 
เมตร 

- - 1,1000,000  
 

1,1000,000  
 

1,1000,000  
 

การระบายน้ำใน
หมู่บ้านสะดวก 

การระบายน้ำใน
หมู่บ้านสะดวก 

อบต. 
ศรีธาต ุ



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำเหลีย่ม 

เพื่อก่อสร้างทอ่
ระบายน้ำเหลีย่ม 

บ้านกอกหมู่ที่ 
6 

- - 700,000 700,000 700,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

๖๗ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายบ้าน
กอก ไปบึงคำอ้อ 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านกอก หมู่ที่ 
๖ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่ 7           
1. ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อก่อสร้างถนน 

คสล. 
หมู่ที่ 7  

บ้านกุดน้ำใส 
250,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คณุภาพ 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. 

เพือ่ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  

หมู่ที่ 7  
บ้านกุดน้ำใส 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3. โครงการขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
มีน้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

หมู่ที่ 7  
บ้านกุดน้ำใส 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่ออุปโภค

บริโภคทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายทิศตะวันตก 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 7  
บ้านกุดน้ำใส 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายบา้นนาย
ประมวล คำสรุิย์-
หนองเลิงท่ม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

หมู่ที่ 7  
บ้านกุดน้ำใส 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการทำนบก้ันนำ้
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7  
บ้านกุดน้ำใส 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำ  

เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7  
บ้านกุดน้ำใส 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกลำ
ห้วยกุดน้ำใส  

เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7  
บ้านกุดน้ำใส 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการขุดสระน้ำ
สาธารณะบ้านกดุน้ำ
ใส  

เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7  
บ้านกุดน้ำใส 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คณุภาพ 

กองช่าง 

10. โครงการขุดลอกลำ
ห้วยเลิงท่ม 

เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7  
บ้านกุดน้ำใส 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. ก่อสร้างถนน คสล.
รอบสระน้ำ
สาธารณะบา้นกุดน้ำ
ใส 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

หมู่ที่ 7  
บ้านกุดน้ำใส 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12. ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ 

หมู่ที่ 7  
บ้านกุดน้ำใส 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟ้าได้ร้อย
ละ 20 ของ
ระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13. โครงการขุดเจาะนำ้
บาลดาลเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อใหม้ีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7  
บ้านกุดน้ำใส 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายกลางทุ่ง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คณุภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายไปท่อระบาย
น้ำ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายข้างรา้น ส.
เจริญการค้า 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายกลางทุ่ง 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไปท่อ
ระบายน้ำ 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายข้างร้าน 
ส.การค้า 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายกดุน้ำใส-
บ้านกอก 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายไปท่อ
ระบายน้ำ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายกลางทุ่ง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการขยายผิวถนน
คอนกรีตในเขต
หมู่บ้านบ้านกุดน้ำใส 

เพื่อขยายผิวถนน
คอนกรีต 

 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

 

200,000 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
สว่างสาธารณะ 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบ้านกุด
น้ำใส 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปา 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่ม ี

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขต
ระบบประปาบ้านกุด
น้ำใส 

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำภายในเขต
พื้นที่บ้านกุดน้ำใส 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำภายในเขต
พื้นที่บ้านกุดำน้ำใส 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ำ 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
บ้านกุดน้ำใส 

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

30 โครงการขุดลอกหนอง
น้ำสาธารณะ  

เพื่อขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณะ 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คณุภาพ 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นภายในเขตพื้นท่ี
บ้านกุดน้ำใส 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างหอ
ถังสูงระบบประปา 
 

เพื่อก่อสร้างหอ
ประปาหมู่บ้าน 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คณุภาพ 

กองช่าง 

33 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.ภายในเขต
พื้นที่หมู่บ้านบ้านกุด
น้ำใส 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
คสล. 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการทำความ
สะอาดรางระบายน้ำ
อุดตัน 

เพื่อทำความสะอาด
รางระบายนำ้อุดตัน 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คณุภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม 

เพื่อปรับปรุงศาลา
ประชาคม 

 

บ้านกุดน้ำใส
หมู่ที่ 7 

 

380,000 380,000 
 

380,000 
 

380,000 
 

380,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีสถานท่ีออกกำลัง
กาย 

ลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
จำนวน 1 แหง่ 

- 
 

- 
 

5,000,000  
 

5,000,000  
 

5,000,000  
 

ประชากร มี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

จำนวน
ประชากร มี
สุขภาพแข็งแรง 

อบต.ศรีธาต ุ

38 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำเหลีย่ม 

เพื่อก่อสร้างทอ่
ระบายน้ำเหลีย่ม 

บ้านกุดน้ำใส
หมู่ที่ 7 

- - 700,000 700,000 700,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นและ
หมู่บ้านใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่ 8           
1. ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อก่อสร้างถนน 

คสล. 
หมู่ที่ 8  

บ้านศรีสง่า
เมือง 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  

หมู่ที่ 8  
บ้านศรีสง่า

เมือง 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3. โครงการขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
มีน้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

หมู่ที่ 8  
บ้านศรีสง่า

เมือง 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคบรโิภค

ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

4. โครงการขุดลอกสระ
น้ำหนองน้อย 

เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 8  
บ้านศรีสง่า

เมือง 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ 

หมู่ที่ 8  
บ้านศรีสง่า

เมือง 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟ้าได้
ร้อยละ 20 ของ
ระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในเขตพื้นท่ี
หมู่บ้านบ้านศรสง่า
เมอืง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายข้างบ้าน 
ปลัด 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายข้าง
โรงเรียนกมัลาลักษณ ์

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางภายในเขต
พื้นที่หมู่บ้านบ้านศรี
สง่าเมือง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายข้างบ้าน 
ปลัด 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายข้าง
โรงเรียนกมัลาลักษณ ์

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังภายในเขต
พื้นที่หมู่บ้านบ้านศรี
สง่าเมือง 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายข้าง
บ้าน ปลัด 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายข้าง
โรงเรียนกมัลาลักษณ ์
 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.ภายในเขต
พื้นที่หมู่บ้านบ้านศรี
สง่าเมือง 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
คสล. 

 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

300,000 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
สว่างสาธารณะ 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

250,000 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขต
ระบบประปาบ้านศรี
สง่าเมือง 

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

250,000 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำภายในเขต
พื้นที่บ้านศรีสง่าเมอืง 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที ่8 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำภายในเขต
พืน้ที่บ้านศรีสง่าเมือง 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ำ 

บ้านศรีสง่า
เมอืง 

หมู่ที่ 8 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
บ้านศรีสง่าเมือง 

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการขุดลอกหนอง
น้ำสาธารณะ  

เพื่อขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณะ 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นภายในเขตพื้นท่ี
บ้านศรีสง่าเมือง 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างหอ
ถังสูงระบบประปา 
 

เพื่อก่อสร้างหอ
ประปาหมู่บ้าน 

บ้านศรีสง่า
เมือง 

หมู่ที่ 8 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบ้านศรี
สง่าเมือง 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปา 

บ้านศรีสง่า
เมอืง 

หมู่ที ่8 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่ม ี

กองช่าง 

 

                                                                                
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมูท่ี่ 9           
1. ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อกอ่สร้างถนน 

คสล. 
หมู่ที่ 9 

บ้านศรีสุข 
250,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  

หมู่ที่ 9 
บ้านศรีสุข 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3. โครงการขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
มีน้ำประปาใช้ทกุ
ครัวเรือน 

หมู่ที่ 9 
บ้านศรีสุข 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคบรโิภค

ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

4. ขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ 

หมู่ที่ 9 
บ้านศรีสุข 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟ้าได้
ร้อยละ 20 ของ
ระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายข้างสระ
หนองน้อย 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในเขตพื้นท่ี
บ้านศรีสุข 

เพือ่ก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายข้างสระ
หนองน้อย 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายข้างสระ
หนองน้อย 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายไร่นาย
ไสว 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลกูรัง 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายข้างวดั
ป่าคำอ้อ 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลกูรัง 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.ภายในเขต
พื้นทีห่มู่บ้านบ้านศรี
สุข  หมู่ที่ 9 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
คสล. 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อย
ละ 20 ของ
หมู่บ้านและ

หมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
สว่างสาธารณะ 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้นใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบ้านศรี
สุข 
 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปา 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่ม ี

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขต
ระบบประปาบ้านศรี
สุข 
 

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำภายในเขต
พื้นที่บ้านศรีสุข 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำภายในเขต
พื้นที่บ้านศรีสุข 
 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ำ 

บ้านศรีสขุ 
หมู่ที่ 9 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
บ้านศรีสุข 

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที ่9 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกหนอง
น้ำสาธารณะ  

เพื่อขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณะ 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นภายในเขตพื้นท่ี
บ้านศรีสุข 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำ
ลน้ 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างหอ
ถังสูงระบบประปา 
 

เพื่อก่อสร้างหอ
ประปาหมู่บ้าน 

บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 9 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที่ 10           
1. ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อก่อสร้างถนน 

คสล. 
หมู่ที่ 10 

บ้าน 
250,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  

หมู่ที่ 10 
บ้านคำศรี 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3. โครงการขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
มีน้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 
บ้านคำศรี 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคบรโิภค

ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

4. โครงการขุดลอกบึงคำ
ศรีตอนบน 

เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 10 
บ้านคำศรี 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ 

หมู่ที่ 10  
บ้านคำศรี 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟ้าได้ร้อย
ละ 20 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านคำศรี – 
บ้านห้วยวังปลา 

เพือ่ก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในเขตพื้นท่ี
บ้านคำศรี  

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านคำศรี 
– บ้านหว้ยวังปลา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางภายในเขต
พื้นที่บ้านคำศรี  

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลูกรังสายบ้านคำ
ศรี – บ้านห้วยวังปลา 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการซ่อมแซม
ถนน ลกูรังภายในเขต
พื้นที่บ้านคำศรี  

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลกูรัง 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.ภายในเขต
พื้นที่บ้านคำศรี  

เพื่อซ่อมแซมถนน 
คสล. 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
สว่างสาธารณะ 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านใช้

ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบ้านคำ
ศร ี

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปา 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่ม ี

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขต
ระบบประปาบ้านคำ
ศร ี
 

เพือ่ขยายเขตระบบ
ประปา 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำภายในเขต
พื้นที่บ้านคำศร ี

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

บ้านคำศร ี
หมู่ที ่10 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำภายในเขต
พื้นที่บ้านคำศร ี

เพื่อวางท่อระบาย
น้ำ 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำเหลีย่ม 

เพื่อสร้างท่อระบาย
น้ำ 

บ้านคำศร ี
หมู่ที ่10 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกหนอง
น้ำสาธารณะ  

เพือ่ขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณะ 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นภายในเขตพื้นท่ี
บ้านคำศร ี

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างหอ
ถังสูงระบบประปา 
 

เพื่อก่อสร้างหอ
ประปาหมู่บ้าน 

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บึงคำศร ี

เพือ่ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บึงคำศร ี

บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

23 โครงการขุดลอกบึงคำ
ศร ี

เพื่อขุดลอกบึงคำศร ี บ้านคำศร ี
หมู่ที่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลภายในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีธาต ุ

เพือ่เจาะบ่อบาดาล ภายในเขต
พื้นที่

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลศรีธาต ุ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ภายใน
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีธาต ุ

เพื่อก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 

ภายใน
หมู่บ้านใน
เขตพื้นที่
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลศรีธาต ุ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านคำศรี-
บึงคำศร ี

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

บ้านคำศรี
หมู่ที่ 10 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียงใช้
ประโยชน์จากโครงการ

นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

                                                                                



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการระดับตำบล           
1. โครงการถม/บดอัด 

หินคลุก ดินลูกรัง 
เพื่อถม/บดอัด 
หินคลุก ดินลูกรัง  

พื้นที่ อบต.
ศรีธาตุ 

หรือดำเนิน
กิจการนอก

เขตตาม
กฎหมาย
กำหนด 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
25 ของตำบลได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ซ่อมสร้าง ถนน 
สะพาน ทางสัญจรทาง
บก ขยายไหล่ทาง 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าทีจ่ำเปน็เร่งด่วน 

เพื่อก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ซ่อมสร้าง ถนน 
สะพาน ทางสัญจร
ทางบก ขยายไหล่
ทาง ขยายเขตไฟฟ้า
ที่จำเป็นเร่งด่วน 

พื้นที่ อบต.
ศรีธาตุ 

หรือดำเนิน
กิจการนอก

เขตตาม
กฎหมาย
กำหนด 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
25 ของตำบลได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้าง ซ่อม
สร้าง ซ่อมแซมร่อง
ระบายน้ำ  
ท่อลอด ท่อระบายน้ำ  
ท่อส่งน้ำ ฝายต่างๆ  

เพื่อก่อสร้าง ซ่อม
สร้าง ซ่อมแซมร่อง
ระบายน้ำ ท่อลอด 
ท่อระบายน้ำ ท่อสง่
น้ำ ฝายตา่งๆ 

พื้นที่ อบต.
ศรีธาตุหรือ
ดำเนินกิจการ
นอกเขตตาม
กฎหมาย
กำหนด 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
25 ของตำบลได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บำรุงรักษา โครงสร้าง
พืน้ฐานที่อยู่ในอำนาจ
หน้าท่ีของ อบต.  
 

เพือ่ก่อสร้างปรับปรุง 
ซ่อมแซม บำรุงรักษา 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีอยู่
ในอำนาจหน้าท่ีของ 
อบต. 

พื้นที ่อบต.ศรี
ธาตุ 

หรือดำเนิน
กิจการนอก

เขตตาม
กฎหมาย
กำหนด 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
25 ของตำบลได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง,ต่อ
เติม,ซ่อมแซม ศาลา
ประชาคมประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุง,ต่อเติม
,ซ่อมแซม ศาลา
ประชาคมประจำ

หมู่บ้าน 

ภายในหมู่บ้าน
ในเขตพื้นท่ี
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลศรีธาต ุ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง,ต่อ
เติม,ซ่อมแซม หอกระ
จ่ายข่าวประจำหมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุง,ต่อเติม
,ซ่อมแซม หอกระจ่าย
ข่าวประจำหมู่บ้าน 

ภายในหมู่บ้าน
ในเขตพื้นท่ี
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลศรีธาต ุ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง,ต่อ
เติม,ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีธาต ุ

เพื่อปรับปรุง,ต่อเติม,
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

ภายในหมู่บ้าน
ในเขตพื้นท่ี
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลศรีธาต ุ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง,ต่อ
เติม,ซ่อมแซมอาคาร
ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีธาต ุ

เพื่อปรับปรุง,ต่อเติม,
ซ่อมแซมอาคาร

ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีธาต ุ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลศรีธาต ุ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง,ต่อ
เติม,ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อปรับปรุง,ต่อเติม,
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
การเรยีนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 

อาคารศูนย์
การเรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลศรีธาต ุ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีธาต ุ

เพื่อก่อสร้างอาคาร
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรี
ธาตุ 

สำนักงาน
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลศรีธาต ุ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างอาคาร
ประขุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีธาต ุ

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ประขุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรี
ธาตุ 

อาคารประชุม
สภาองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลศรีธาต ุ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีธาต ุ

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนตำบลศรี
ธาต ุ

อาคาร
เอนกประสงค์
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลศรีธาต ุ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างรั้ว
สำนักงานอบต.ศรีธาต ุ

เพื่อก่อสร้างรั้ว
สำนักงานอบต.ศรีธาต ุ

รั้วสำนักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บา้น

และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงใช้

ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน   
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. อุดหนุน
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที ่4 

1) เพือ่ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที่  4    และ
รวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บ
ค่าสำรวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอศรีธาต ุ

- - 100,0๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนเขต 
อบต.ศรีธาตไุด้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2. อุดหนุน
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที ่5 

1) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที่  5    และ
รวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บ
ค่าสำรวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอศรีธาต ุ

- - ๗00,0๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ ๑ 
แหง่  

ประชาชนเขต 
อบต.ศรีธาตไุด้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. อุดหนุน
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที ่6 

1) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที่  6   และ
รวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บ
ค่าสำรวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอศรีธาต ุ

- - 100,0๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนเขต 
อบต.ศรีธาตไุด้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

4. อุดหนุน
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที ่7 

1) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที่  7    และ
รวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บ
ค่าสำรวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอศรีธาต ุ

- - 100,0๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนเขต 
อบต.ศรีธาตไุด้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

5. อุดหนุน
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและ
ตดิตั้งไฟ หมู่ที ่8 

1) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที่  8    และ
รวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บ
ค่าสำรวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคอำเภอศรีธาต ุ

- - 100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนเขต 
อบต.ศรีธาตไุด้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. อุดหนุน
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที ่9 

1) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที่  9    และ
รวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บ
ค่าสำรวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอศรีธาต ุ

- - 100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

มีไฟฟ้าใช้และ
สอ่งสว่าง
เพิม่ขึ้น
หมู่บ้านละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนเขต 
อบต.ศรีธาตไุด้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

7. อุดหนุน
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที่ 
10 

1) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สญัจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟ หมู่ที่ 10   และ
รวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บ
ค่าสำรวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอศรีธาต ุ

- - 100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนเขต 
อบต.ศรีธาตไุด้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

แบบ ผ.02 



ที ่
 

 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ว่า 
จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

1. โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
คณะกรรมการ
หมู่บ้านและกลุ่ม
อาชีพต่างๆ เช่น ตัด
เย็บกระเป๋าด้วยผ้า
ทอมือขนมไทย ฯลฯ  

หมู่ที่ 
4,5,6,7,8,9,

10 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดี
มีสุข มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สนง.ปลัด 
 

2. โครงการช่วยเหลือทุน
สำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส 
สงเคราะห์ครอบครัวผูม้ี
รายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง  

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมสวสัดิการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

พื้นที่ตำบล 
ศรีธาต ุ

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

เด็กท่ีไดร้ับ
ผลกระทบจาก
โรคเอดส์  
ฯลฯไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

สนง.ปลัด 

3. โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตำบลศรีธาต ุ

เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตำบลศรีธาต ุ

เด็กและ
เยาวชนตำบล 

ศรีธาต ุ

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

เด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
การพัฒนา
เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ 

สนง.ปลัด 
 



 
ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการขยะ 
โดยส่งเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง การรณรงค์
การบริหารจัดการขยะที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และการดำเนินการอื่นท่ี
เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการขยะ เช่น ธนาคาร
ขยะ ฯลฯ 

เพื่อรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง 

หมู่ที่ 
4,5,6,7,8,9,

10 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

งบประมาณการ
จัดเก็บขยะของ 
อบต.ศรีธาตุ เป็น
ศูนย์ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติ
ของโลก 

สนง.ปลัด 

5. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวติผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนใหผู้้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

หมู่ที่ 
4,5,6,7,8,9,

10 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ผู้สูงอาย/ุครอบครัว
ผู้สูงอายสุามารถ
ดูแลสุขภาพตนเอง
ได้ตามอัตภาพโดย
ไม่เป็นภาระของ
สังคม 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

6 ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับ
สร้างและซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้ผู้ยากจน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ียากจน
ให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคงปลอดภยั
ยิ่งข้ึน 

ครอบครัวที่
ยากจนในเขต
พื้นที่  อบต. 

- 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนหลังคาเรือน
ทีไ่ด้รับการซ่อมแซม
และสร้างบ้าน 

ประชาชนท่ี
ยากจนมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง

ปลอดภัย 

สำนักปลดั 



 
ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. อุดหนุนกาชาด  
อำเภอศรีธาต ุ

เพื่อสนับสนุนกิจการ
ที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน ์

พื้นที่การ
ให้บริการของ 
กาชาดอำเภอ

ศรีธาต ุ

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ประชาชนในพ้ืนที่
ตำบลได้รบั
ประโยชน์จาก
กิจกรรมของกิ่ง
กาชาดอย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

กาชาดได้
ดำเนินงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 
กาชาด 

อำเภอศรีธาต ุ

8. อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอำเภอศรีธาตุ
เพื่อดำเนินโครงการจดั
กิจกรรมเนื่องในวันสตรี
สากล หรือดำเนิน
โครงการตามอำนาจ
หน้าท่ีของ คกก.พฒันา
สตรี  

เพื่อส่งเสรมิให้สตรมีี
การรวมกลุ่มร่วมกัน
พัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ฯลฯ 

อำเภอศรีธาต ุ 8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

พัฒนาและ
ส่งเสริม
บทบาทของ
สตร ี

สนง.ปลัด 
คกก.พัฒนา
สตรีอำเภอ 

9 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ แปรรูปผลติภณัฑ์
จากผ้าไหม 

เพื่อสนับสนุนกิจการ
ของกลุ่ม อาชีพเป็น
ทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า 

7 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ที่
ได้รับการ สนับสนุน  

ราษฎรมีอาชีพ
และมี รายได ้

สำนักงาน
ปลัด 

10 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาและยกระดับ 
มาตรฐานสินค้าชุมชน 
และผลิตภัณฑ์ OTOP 

เพื่อส่งเสริมให้สินค้า
ที่ผลิตมี คุณภาพ
และมาตรฐานข้ึน 

3 ผลิตภณัฑ ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ยกระดับ ผลติภณัฑ์
ปีละ 1 ผลติภณัฑ์   

สินค้าได้
คุณภาพ และ
มาตรฐานเพิ่ม 

มูลค่า 

สำนักงาน 
ปลัด 

11 โครงการจดังานวัน
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อแสดงถึงคุณค่า
และ ความสำคญั

ของผู้สูงอาย ุ

7 หมู่บ้าน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จัดกิจกรรม ปีละ 1 
ครั้ง  

ราษฎรรู้คณุค่า
ของผู้สูงอาย ุ

สำนักงาน 
ปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาต่างๆ เช่น 
-กีฬาภายในตำบลศรีธาต ุ
-โครงการกีฬา อปท.  
-โครงการกีฬาส่วน
ราชการอำเภอศรีธาต ุ
-โครงการกีฬาสีสมัพันธ์ 
 -โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ฯลฯ 

เพื่อตา้นภัยยาเสพติด
และเสรมิสร้างสุขภาวะ
อันดีแก่ผู้เล่นกีฬา 

จัดการแข่งขัน
กีฬา 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

สามารถดำเนิน
โครงการได้บรรลุ
วัตถปุระสงค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยาเสพ
ติด เสริมสร้าง
สุขภาวะอันดี
แก่ผู้เล่นกีฬา 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
ศพด. 
ฯลฯ 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2. โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 
เช่น 
-กีฬาภายในตำบลศรีธาต ุ
-โครงการกีฬา อปท.  
-โครงการกีฬาส่วน
ราชการอำเภอศรีธาต ุ
-โครงการกีฬาสีสมัพันธ์ 
ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชน/
นักเรียนและนักกีฬาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการได้มโีอกาสเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ 
ตำบล /อำเภอ/จังหวัด/
ประเทศ ฯลฯ 

นักกีฬา 
ประชาชน 
นักเรียน 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

สามารถดำเนิน
โครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยาเสพ
ติด เสริมสร้าง
สุขภาวะอันดี
แก่ผู้เล่นกีฬา 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
ศพด. 
ฯลฯ 

3. โครงการปีใหมไ่ทยผู้สูงวัย
ช่ืนบาน  
 

เพื่ออนุลักษณ์ประเพณี
ไทยให้คงอยู่สืบไป 

ผู้สูงอายุตำบล 
ศรีธาต ุ

- 
 

- 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีไทย
ยังคงอยู่สืบไป 

กอง 
การศึกษา 

4. โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีวันสงกรานต ์

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยูส่ืบไป 

2. สรา้งความสามัคคี 
และกำลังใจให้เกิด
ขึ้นกับผู้สูงอายุ 
ประชาชน และบุคลากร
ของ อบต. 

ผู้สูงอายุ
ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พื้นที ่และ
บุคลากรของ 

อบต. 

- 60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ผู้สูงอายุ ประชาชน  
บุคลากร ของ อบต. 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุ  
ประชาชน 
และบุคลากร
ของ องต. มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการที่มีวตัถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงไว้
ซึ่งการศาสนาและ
วัฒนธรรม เช่น  
-โครงการประกวดการขับ
ร้องสรภญัญะ 
-โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน 
-โครงการรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอาย ุ
-โครงการอนุรักษส์ืบสาน
ประเพณีกวนข้าวทิพย ์
  ฯลฯ 

เพื่ออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

สภา
วัฒนธรรม 

 

6. โครงการกิจกรรม
เก่ียวกับวันสำคัญตา่งๆ 
ทางศาสนา เช่น 
-วันเข้าพรรษา 
-วันออกพรรษา 
-วันวิสาขบูชา 
      ฯลฯ 

เพื่อส่งเสรมิประเพณี
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมระดับชาต ิ

ประเพณี
วัฒนธรรมและ
วันสำคัญต่างๆ 
ทางศาสนา 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

สภา
วัฒนธรรม 

 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตำบลศรีธาตุหรือ อบต.
ดำเนินการเอง เพื่อดำเนิน
โครงการอนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการศาสนา
และวัฒนธรรม เช่น  
-โครงการประกวดการขับ
ร้องสรภญัญะ 
-โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน 
-โครงการรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอาย ุ
-โครงการอนุรักษส์ืบสาน
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
  ฯลฯ 

เพื่ออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและวฒันธรรม 

พื้นที ่
ตำบลศรีธาต ุ

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

สภาวัฒนธรรม
สามารถดำเนิน
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคไ์ด้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

สภา
วัฒนธรรม 

 

8. อุดหนุนอำเภอศรีธาตุเพื่อ
ดำเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
เช่น การจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ  การจัดงาน
ประเพณีทุ่งศรีเมือง 
 

ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ด้านศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนชาว
อุดรธานีฯลฯ 

ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
ศรีธาตุ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ทุก อปท.ในอำเภอ
ศรีธาตุมีส่วนร่วม
สืบสานสาน
ประเพณี 

อนุรักษ์ สืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอัน
ดี สืบไป 

อำเภอศรี
ธาต ุ

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชวิีตที่ดีของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.3 แผนงานงบกลาง  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบล
ศรีธาตุ 
 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ตำบลศรีธาตุ เพื่อ
ดำเนินงานต่างๆ และ
สนับสนุนการดำเนิน
โครงการ ดังน้ี 
๑. สนับสนุนหน่วยงบริ
การหรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที ่
๒. สนับสนุนกลุม่หรือ
องค์กรประชาชน หรือ
หน่วยอ่ืน 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของกองทุน
หลัก ประกันสุขภาพ
ได้รับเงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทั่ว
หน้า 

สำนัก 
งานปลัด 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2. สนับสนนุเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 

เพื่อสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สงูอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขต
อบต.ศรีธาตุ 

 

2,200,00
0 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

2,200,00
0 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

2,200,00
0 

(อบต.) 
(รฐับาล) 

งบ
โดยประมาณ 

2,200,00
0 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

2,200,00
0 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ผู้สูงอายุทีย่ื่นคำ
ขอรับเบี้ยได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน และ
ได้รับภายในวันที่
ระเบียบกฎหมาย

กำหนด 

สร้าง
หลักประกัน

ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

สนง.ปลัด 

3. สนับสนนุเบี้ยยังชีพคน
พิการหรอื 
ทุพพลภาพ 

 

เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสงัคมให้แก่คนพิการ

หรือทุพพลภาพ 
 

ผู้พิการในเขต 
อบต.ศรีธาตุ 

 

1,000,00
0 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

1,000,00
0 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

1,000,00
0 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

1,000,00
0 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพที่ยื่นคำ
ขอรบัเบี้ยได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคนและ
ได้รับภายในวันที่
ระเบียบกฎหมาย

กำหนด 

เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่

คนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ 

 

สนง.ปลัด 

4. สนับสนนุเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

 

เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสงัคมให้แก่ผู้ป่วย

เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส ์ 20,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ยืน่คำ
ขอรบัเบี้ยได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคนและ
ได้รับภายในวันที่
ระเบียบกฎหมาย

กำหนด 

เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่
ผู้ป่วยเอดส ์

สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 6  ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนโครงการของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดตำบลศรีธาต ุ

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ศป.ปส. 
ต.ศรีธาต ุ

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

สนง.ปลดั 
 

2 โครงการปลูกจิตสำนึก
ให้ราษฎรมีความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ 
เพื่อความมั่นคงของชาติ 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือความ
มั่นคงของชาติ 

หมู่ที่ 
4,5,6,7,8,9,10 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

ชาติไทยมีความ
มั่นคงเป็นปึกแผ่น 

สนง.ปลัด 
 

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  

เพื่อสนับสนุนโครงการ 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  

หมู่ที่ 
4,5,6,7,8,9,10 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

สนง.ปลัด 
 

4 โครงการหมู่บ้านสีขาว
ปลอดยาเสพตดิ 

เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  

หมู่ที่ 
4,5,6,7,8,9,10 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

สนง.ปลัด 
 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 6  ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้
สามารถมากข้ึน 

อปพร. 
อบต.ศรีธาต ุ

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินอย่าง
ถูกวธิ ี

สนง.ปลัด 
 

2. โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนและให้บริการประชาชนช่วง
เทศกาล  

เพื่อให้บริการด้าน
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี
ในช่วงเทศกาลสำคัญ 
เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ 

ช่วงเทศกาล
สำคัญ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 จำนวนครั้งท่ีตั้งจุด
ตรวจ 

ลดอุบัตเิหตุ
ในช่วงเทศกาล
สำคัญ ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สนง.ปลัด 
 

3. โครงการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายในอบต.ศรีธาต ุ

เพื่อช่วยเหลือสา
ธารณภัยต่าง ๆที่
เกิดขึ้น 

เขต อบต. 
ศรีธาต ุ

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวนครั้งท่ีเกิด
สาธารณภัย 

ประชาชนท่ี
ได้รับสาธารณ
ภัยต่างๆไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

สำนัก 
งานปลัด 

แบบ ผ.02 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการวันอปพร. 
22 มีนาคม  

เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

อปพร. 
อบต.ศรีธาต ุ

- 
 

20,000 
 

 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อปพร.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 มีขวัญ
และกำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อปพร.มีความ
สามัคคีและมี
แรงจูงใจทำงาน
เพิ่มมากข้ึน 

สำนัก 
งานปลัด 

5. โครงการปกป้องสถาบันสำคญัของ
ชาติเพื่อเสรมิสร้างความ
สมานฉันท์ 

1.สร้างความปอง
ดอง 
2.สร้างความสามัคค ี
3.รักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย ์

ประชาชน
เขตอบต.ศรี

ธาตุ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการ
ปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ 

ประชาชานรู้รัก
สามัคครีักชาติ
ศาสนา
พระมหากษตัริย ์

สำนัก 
งานปลัด 

6 โครงการติดตั้งกล้องวงจร ปิด 
CCTV 

เพื่อเฝ้าระวัง รักษา 
ความปลอดภัยทั้ง 
บุคคลและสถานท่ี 
ภายในเขต อบต.ศรี
ธาตุ 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV 

ภายในเขต 
อบต.ศรีธาต ุ

500,000 
 งบฯ อปท/ 
เงินอุดหนุน 

รัฐบาล 

500,000 
งบฯ อปท/ 
เงินอุดหนุน 

รัฐบาล 

500,000 
งบฯ อปท/ 
เงินอุดหนุน 

รัฐบาล 

500,000 
งบฯ อปท/ 
เงินอุดหนุน 

รัฐบาล 

500,000 
งบฯ อปท/ 
เงินอุดหนุน 
รัฐบาล 

ร้อยละของ 
ประชาชนพอใจ ต่อ
ความ ปลอดภัยไม่
ต่ำ กว่าร้อยละ 60 

เพิ่มความ 
ปลอดภัยให้กับ 
ประชาชนในเขต 
อบต.ศรีธาตไุด้ 
มากขึ้น 

สำนกังาน 
ปลัด 

7 จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบ เสื้อ 
กางเกง  หมวก ฯลฯ 

สมาชิก อป
พร.ของ 
อบต.ศรีธาต ุ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

 สำนักงาน 
ปลัด 

8 อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อุดรธาน ี
(ศอ.ปส.จ.อุดรธานี)  

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ศอ.ปส.จ.
อุดรธาน ี

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ปัญหายาเสพตดิ
ในท้องถิ่น ท้องที่
ลดน้อยลง 

ลดการแพร่
ระบาดของยา
เสพติด 

สนง.ปลัด 
ศอ.ปส. 

จ.อุดรธาน ี



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีธาตุ 
(ศป.ปส.อ.ศรีธาตุ) เพื่อดำเนิน
กิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมการปราบปราม ยาเสพติด
ในพื้นท่ีอำเภอศรีธาตุ 
- กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
หมู่บ้าน/ชุมชน 
- กิจกรรมชุมชนบำบัด 
- กิจกรรมTo be Number one 
- กิจกรรมติดตามและช่วยเหลือผู้
ผ่านการบำบัดและกิจกรรมอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ศป.ปส. 
อ.ศรีธาต ุ

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

 

ปัญหายาเสพตดิ
ในท้องถิ่น ท้องที่
ลดน้อยลง 

ลดการแพร่
ระบาดของยา
เสพติด 

สนง.ปลัด 
ศป.ปส. 
อ.ศรีธาต ุ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        4.1.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีตำบลศรี
ธาตุและอำเภอศรีธาตุ 
เช่น โครงการจัดงานของ
ดีอำเภอศรีธาตุ  โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในตำบล ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ตำบลศรีธาตุและ
อำเภอศรีธาต ุ

การส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยว 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ดำเนิน
โครงการอย่าง
น้อยปีละ 1 
ครั้ง 

เพิ่มรายไดสู้่ระบบ
เศรษฐกิจของ
ตำบลและอำเภอ 

สนง.ปลัด 
อ.ศรีธาต ุ

 

2
. 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดงานชน
สามเผ่า 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลศรีธาตุและ
อำเภอศรีธาต ุ

การส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยว 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ดำเนิน
โครงการอย่าง
น้อยปีละ 1 
ครั้ง 

เพิ่มรายไดสู้่ระบบ
เศรษฐกิจของ
ตำบลและอำเภอ 
 

สนง.ปลัด 
อ.ศรีธาต ุ

 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 5  ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1.แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้ในป่า
ชุมชนป่าต้นน้ำ ป่า
สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ปลูกปา่
ทดแทนในตำบล 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ดำเนิน
โครงการอย่าง
น้อยปีละ 1 
โครงการ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติของ
โลก 

สนง.ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงอบต.ศรีธาต ุ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง
อบต.ศรีธาต ุ

ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

อบต.ศรีธาต ุ

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

ดำเนิน
โครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

เป็นแหล่ง
เรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนง.ปลัด 

3. โครงการส่งเสริมการทำ
เกษตรอินทรีย ์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ทำ การเกษตรแบบ
อินทรีย์ 

7 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน 
ประชาชน ที่
ทำการเกษตร 
อินทรีย์ 

ประชาชนมี
แนวคิดใน การ
ทำเกษตร
อินทรีย์ มากขึ้น 

สำนักปลดั 

4. โครงการอบรมและส่งเสรมิ
ให้ประชาชน ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการ ดำรงชีพ 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนใน หลักการ
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
เพื่อการดำรงชีพ 

7 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
หมู่บ้านที ่ผ่าน
การอบรม  

ประชาชนสามารถ
พึ่งพา ตนเองได้
อย่างยั่งยืนไม่มี 
ความเดือดร้อน 

สำนักงาน 
ปลัด 

แบบ ผ.02 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยง วัว กระบือ 
สุกร เปด็ ไก่และสตัว์น้ำ 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมี
อาชีพและ เกิดรายได้ใน
การครองชีพ 

7 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
หมู่บ้าน ที่
ได้รับการ 
ส่งเสริม 

ราษฎรมีอาชีพ
และมี รายได้  

สำนักงาน 
ปลัด 

6. โครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อรักษาสภาพ คลองให้มี
สภาพด ี

ลอกวัชพชืใน
คลองน้ำ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

บึง คลอง ที่
ได้รับการดูแล 
รักษา  

สภาพคลอง 
พร้อมใช้งาน ใน
การเก็บน้ำ 

สำนักงาน 
ปลัด 

7. โครงการจดัซื้ออาหารสัตว ์ เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงสตัว์
ภายในศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงอบต.ศรี
ธาตุ 

สัตว์เลี้ยงภายใน
ศูนย์เรียนรู้อบต.

ศรีธาต ุ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนสัตว์
เลี้ยง 

เป็นศูนย์การ
เรียนรู ้

สำนักงาน 
ปลัด 

8. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บึงคำศรี หมู่ที่ 10 บ้านคำ
ศร ี

เพื่อเป็นท่ีพักผ่อนหย่อน 
เป็นสวนสาธารณะ  
ที่สวยงาม ให้กับ
ประชาชน 

บึงคำศร ี
หมู่ที่ 10 
บ้านคำศร ี

- - - 
 

- 200,000 อบต. มี
สถานท่ี
พักผ่อนหย่อน
ใจเพิ่มมากขึน้
ร้อยละ ๑  

ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้
เพิ่มขึ้นและมี
สวนสาธารณะ
ที่สวยงาม 
เรียบร้อย เป็น
แหล่งท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อน
ใจ 

สำนัก 
งานปลัด 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 .ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรบัผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. สนับสนุนค่าอาหาร
เสรมิ (นม) ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่ 

เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่
ดีแก่เด็กนักเรียน 

-ศพด. 2 แห่ง  
จำนวน 260 
วัน 

 

150,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เป้าหมายที่
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม) ที่มี
คุณภาพไม่เน่า
เสีย 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

สำนักงาน
ปลัด 
อบต. 

2. สนับสนุนค่าอาหาร
เสรมิ (นม) ใน 
โรงเรียน สพฐ.ใน
พื้นที ่

เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่
ดีแก่เด็กนักเรียน 

-โรงเรียน 2 
แห่ง  
จำนวน 260 
วัน 

 

624,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

624,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

624,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

624,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

624,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เป้าหมายที่
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม) ที่มี
คุณภาพไม่เน่า
เสีย 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

สำนักงาน
ปลัด 
อบต. 

3. สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนในศูนย์

เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ

ศพด. 2 แห่ง  
จำนวน 260 
วัน 

312,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

312,000 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

312,000 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

312,000 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

312,000 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เปา้หมายได้รับ
ประทานอาหาร

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี
 

สำนักงาน
ปลัด 
อบต. 

แบบ ผ.02 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรบัผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นที ่

ผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่
ดีแก่เด็กนักเรียน 

 งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ 
 
 

กลางวันท่ีมี
คุณภาพ 

 
 
 

4. โครงการค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อพัฒนาครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. 2 แห่ง 
อบต.ศรีธาต ุ

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของครูได้รับ
การพัฒนา 

นักเรียนได้รับ
ความรู้จากครู
ที่มีคุณภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 
อบต. 

5. โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ 
 

ศพด. 2 แห่ง 
อบต.ศรีธาต ุ

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอย่าง
น้อยปีละหนึ่ง
โครงการ 

อาคารเรยีน
และอาคาร
ประกอบใช้
การไดด้ ี

สำนักงาน
ปลัด 
อบต. 

6. โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

เพื่อเสรมิสร้างทักษะ
ของเด็กให้มี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี 
สง่เสริมสนับสนุนให้
เด็กกล้าคดิ กล้า
แสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

ศพด. 2 แห่ง 
อบต.ศรีธาต ุ

 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 
ของเด็กใน
ตำบลได้
ร่วมงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
และ
ประสบการณ์ท่ี
ดี เด็กกล้าคิด 
กล้าแสดงออก 
และพัฒนา
ตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 
อบต. 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรบัผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆที่มีระเบียบ
กฎหมายกำหนดให้
งบประมาณเพื่อ
สนับสนุน ศพด. 
อบต.ศรีธาต ุ

เพื่อส่งเสริม
การศึกษา 

เด็กนักเรยีนใน
ศพด. อบต. 

ศรีธาต ุ

50,000 
งบประมาณ
ตามที่กม.
กำหนด 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

50,000 
งบประมาณ
ตามที่กม.
กำหนด 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

50,000 
งบประมาณตามที่

กม.กำหนด 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

50,000 
งบประมาณ
ตามที่กม.
กำหนด 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

50,000 
งบประมาณตามที่

กม.กำหนด 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ในโรงเรียน
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ ได้รับ
การพัฒนา 

สำนักงาน
ปลัด 
อบต. 

8. โครงการสนับสนุน
ค่าใช่จ่าย
สถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน,ค่า
อุปกรณ์การเรียน, 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน)   

1) เพื่อสนับสนุนค่า
ใช่จ่ายสถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน,ค่า
อุปกรณ์การเรียน, 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 
2) เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กของ
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลศรีธาตุ

จำนวน 2 แห่ง   

102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 เด็กร้อยละ 
100 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

เด็กมีหนังสือ
เรียน อุปกรณ์
การเรยีน
เครื่องแบบ
นักเรียน และ
ได้ทำกิจกรรม
ที่ส่งเสรมิ
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 
อบต. 

9. อุดหนุนโรงเรียน
บ้านห้วยวังปลา 
โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
บ้านห้วยวังปลา 
โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยวังปลา 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์
ทุกประการ 

นักเรียนใน
พื้นที่ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา
การศึกษาจาก
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

โรงเรียน
บ้านห้วย
วังปลา 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรบัผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10
. 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านกอก โครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านห้วยกอก 
โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน

กอก 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์
ทุกประการ 

นักเรียนใน
พื้นที่ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา
การศึกษาจาก
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โรงเรียน
บ้านกอก 

11
. 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยวัง
ปลา 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู ่

เด็กนักเรยีน 
(อุดหนุน

โรงเรียนบ้าน 
ห้วยวังปลา) 
จน.200 วัน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร 
ครบ 5 หมู่ 
ร้อยละ 100  

เด็กนักเรยีนมี
ร่างการที่
แข็งแรง เจริญ
เติมโต  

งาน 
การศึกษา 

12
. 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านกอก 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู ่

เด็กนักเรยีน 
(อุดหนุน

โรงเรียนบ้าน
กอก) 

จน.200 วัน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร 
ครบ 5 หมู่ 
ร้อยละ 100  

เด็กนักเรยีนมี
ร่างการที่
แข็งแรง เจริญ
เติมโต  

งาน 
การศึกษา 

13
. 

โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้น่าอยู่
เหมาะสมในการจัด
การศึกษา 

ศพด. 2 แห่ง 
ในพื้นที่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้รับการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาอย่าง
น้อยปีละหนึ่ง
โครงการ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี
สภาพแวดล้อม
เหมาะสมใน
การจัด
การศึกษา 
 
 
 

งาน 
การศึกษา 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรบัผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการจดังานวัน
ระลึกพระคณุแม ่

เพื่อให้เด็กได้แสดง
ความรัก รู้จัก
พระคุณแม ่

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กของ
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลศรีธาตุ

จำนวน 2 แห่ง 
 
   

10,000 10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ของเด็กใน
ตำบลได้
ร่วมงานวันแม่
แห่งชาติ 

เด็กได้
แสดงออกใน
การเคารพผู้มี
พระคุณ 

งาน 
การศึกษา 

15 โครงการวัน
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
ทอดค่านิยม 
วัฒนธรรม ประเพณี
ในท้องถิ่น 
เพื่อให้เด็กรู้จักการ
ทำบุญในวัน
เข้าพรรษา 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กของ
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลศรีธาตุ

จำนวน 2 แห่ง 
   

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กใน
ตำบลได้
ร่วมงานวันแม่
แห่งชาติ 

เด็กรู้จักทำบญุ
ในวัน
เข้าพรรษา 

งาน 
การศึกษา 

15
. 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็ก 

-เพื่อป้องกันเช้ือโรค
เข้าสู่ร่างกาย 
-เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กของ
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลศรีธาตุ

จำนวน 2 แห่ง 
 
   

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพ 

ส่งเสริมเด็กให้
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

งาน 
การศึกษา 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรบัผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16
. 

โครงการจดัหา
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ ์

-เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   -เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

ศพด. 2 แห่ง 
ในพื้นที่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของ ศพด.
ได้รับ
คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ ์

ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
ปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งาน 
การศึกษา 

17
. 
 
 
 
 

โครงการประชุมชม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ ฯ 
ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องในการ
บริหารการศึกษา 

-เพื่อให้
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ 
ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้
ในการจัดการศึกษา 

ศพด. 2 แห่ง 
ในพื้นที่ 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ของ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ ฯ 
ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องใน
การบริหาร
การศึกษา
ได้รับความรู ้

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ 
ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้ในการ
จัดการศึกษา 

งาน 
การศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   
สังคม และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 7.1.แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ
ต่างๆ ควบคมุ
ป้องกันโรคระบาด
ในพื้นที่ 

เพื่อป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อต่างๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดใน
พื้นที ่

พื้นที่ตำบล 
ศรีธาต ุ

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้
ทุกประการ 

ควบคุม ป้องกัน
และลดการ
ระบาดของโรค
ในพื้นที่ตำบล
ศรีธาต ุ

สนง.ปลัด 
รพ.สต. 
หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการตำบลศรีธาตุ
ร่วมใจสู้อุทกภัย 
 

เพื่อบรรเทาความ 
เดือดร้อนและสร้างขวัญ
กำลังใจให้ราษฎรผู้
ประสบอุทกภัย 

ราษฎรไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 
300 ครัวเรือน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎรไดร้ับ
ความ
เดือดร้อน
น้อยลง 

ราษฎรสามารถ
ดำรงชีพใน
สภาวะน้ำท่วม
ได้อย่างปกต ิ

สำนักปลดั 

3 โครงการรณรงค์และ
ป้องกัน 
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

รณรงค์ป้องกัน
และให้ความรู้แก่
ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลศรี
ธาตุ 

10,000 10,000 10,000 
 
 
 
 

10,000 10,000 การแพร่
ระบาดของ
โรคลดลง 

สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลดั 

4 โครงการรณรงค์และ เพื่อป้องกันการแพร่ รณรงค์ป้องกัน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การแพร่ สามารถควบคุม สำนักปลดั 

แบบ ผ.02 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ป้องกัน 
โรคไขห้วัดนก 

ระบาดของโรคไข้หวัด
นก 

และให้ความรู้แก่
ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลศรี
ธาตุ 
 

ระบาดของ
โรคลดลง 

การแพร่ระบาด
ของโรคไข้หวัด
นก 

5 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคปาก เท้า
เปื่อย 

เพื่อป้องกันการ 
เป็นโรคปาก เท้าเปื่อย 

อบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน
ตำบลศรีธาต ุ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อัตราการเกิด
โรคลดลงได ้

ประชาชนมี
ความ 
รู้ในการป้องกัน 
โรคปาก เท้า
เปื่อย 
 

สำนักปลดั 

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้า 

25,000  25,000 25,000 25,000 25,000 อัตราการแพร่ 
ระบาดโรค
ลดลง 

สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บ้าได ้
 

สำนักปลดั 

7 โครงการสำรวจข้อมลู
จำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว ์
 

เพื่อสำรวจข้อมลูจำนวน
สัตว์ ปีละ 2 ครั้ง และขึ้น 
ทะเบียนสตัว ์

สุนัขและแมวที่
อยู่ในพ้ืนท่ีตำบล
ศรีธาต ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำรวจข้อมลู
จำนวนสัตว์ และ
ขึ้นทะเบียนสตัว ์
 

สามารถรู้
จำนวน
ประชากรสุนัข/
แมวท้ังที่มี
เจ้าของและไม่
มีเจ้าของ 
 
 

สำนักปลดั 

8 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ 

เพื่อแก้ไขปัญหา ขยะ ขยะลดลง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนเตาเผา 
ขยะ ๑ เตา  

ขยะลดลง สำนักปลดั 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการหนูน้อยยิ้ม
ใสห่างไกลฟันผ ุ

เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
ฟันผุ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ศรีธาต ุ

20,000 20,000 20,200 20,000 20,000 เด็กไม่เป็นฟันผ ุ เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ศรีธาตุ 

สำนักปลดั 

10 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของ
หมู่บ้าน 
 

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของ
หมู่บ้าน 

พื้นที่ตำบลศรี
ธาต ุ

50,000 
(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 อสม.ทุก
หมู่บ้าน ที่
ได้รับเงิน
อุดหนุน
ดำเนิน
โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ได้ร้อยละ 
100 

อสม.ได้จัด
โครงการ
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ตำบล 

สนง.ปลัด 
 

11 โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง  

1. เพื่อลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 
2. ลดปัญหามลพิษจาก
ขยะ 
3. สรา้งจิตสำนึกให้
ชุมชนรักษาความ
สะอาดและรู้จักวิธีคัด
แยกและกำจดัขยะที่
ถูกต้อง 

ภายในตำบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนขยะที่
ลดลงร้อยละ2 

1. ปริมาณขยะ
ในชุมชนลดลง
ชุมชน 
2. ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
รักษาความ
สะอาดและรู้จัก
วิธีคดัแยกและ
กำจัดขยะที่
ถูกต้อง 

สำนัก 
งานปลัด 

12 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
(อุดหนุน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน

สำนัก 
งานปลัด 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ที่ 5 บ้านห้วยวัง
ปลา 

กรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5) 

สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

13 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ 6 บ้านกอก 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

สำนัก 
งานปลัด 

14 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ 7 บ้านกุดน้ำใส 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

สำนัก 
งานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   
สังคม และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
7.2.แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.ศรีธาตุ  
(สปสช.อบต.ศรีธาตุ) 
 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.ศรีธาต ุ

กองทุนฯ 60,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมา

ณ 

อุดหนุน
งบประมาณ
เป็นไปตาม
ร้อยละของ  
สนง.กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ
กำหนด 

สปสช.อบต.ศรี
ธาตุไดจ้ัด
โครงการ
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ตำบล 

สนง.ปลัด 
รพ.สต. 
หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ  สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 8.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการ
เลือกตั้ง หรือการทำ
ประชาพิจารณ์ ประชามติ
ต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
การเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อมฯ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 
การทำประชาพิจารณ์ 
ประชามตติ่างๆ 

การเลือกตั้งการทำ
ประชาพิจารณ์ 
ประชามตติ่างๆตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

- 
 

300,000 
 

 
 
 
 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 ร้อยละ 60 
ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไป
เลือกตั้ง 

ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขได้รับ
การพัฒนา 

สนง.ปลัด 
 

2 ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี 
ราชพิธี วันสำคัญของชาติ 
และงานศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม  
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรัฐ
พิธี ราชพิธี วันสำคัญของ
ชาติ  
 

รัฐพิธี ราชพิธี 
วันสำคัญของชาต ิ

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซ่ึง
ระบอบประชา 
ธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 

สนง.ปลัด 
 

๓ โครงการกิจกรรมเฉลมิ
พระเกียรติฯ หรือกิจกรรม 
“จิตอาสาพระราชทาน 
๙๐๔ วปร.” 

เพื่อส่งเสริมบทบาท“จิต
อาสาพระราชทาน ๙๐๔ 
วปร.” และการบำเพ็ญ
ประโยชน์ตอ่สาธารณะ 

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้าง จิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ 
วปร. 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

จิตอาสา
พระราชทาน 
๙๐๔ วปร. ฟื้นฟู 
พัฒนาลำน้ำคู
ครอง เพื่อ
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต 

สนง.ปลัด 
 

แบบ ผ.02 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔. โครงการฝึกอบรมทัศน
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ตำบล พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้
สังเกตการณ ์

ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปีละจำนวน   
1  ครั้ง 

- ๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

จำนวนผู้ที่
เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานลูกจ้าง
ส่วนตำบลนำ
ความรู้มาพัฒนา
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 
 

สำนัก 
งานปลัด 

 

๕. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอ  ศรีธาตุ เพื่อ
ดำเนินโครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการบรหิารสถานที่
กลางสำหรับเป็นศูนยร์วม
ข่าวสารการจดัซื้อจดัจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่อำเภอศรีธาต ุ
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการดำเนินการจัดซื้อจดั
จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรี
ธาตุ 

ศูนย์จัดซื้อจดัจ้าง - 
 

40,000 
 

40,000 
                

40,000 
 

40,000 ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส 

เกิดความ
โปร่งใส ลดการ
ทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

สนง.ปลัด 
อปท.ใน 
อ.ศรีธาต ุ

สนง. 
ท้องถิ่น
อำเภอ 

๖. โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน
ส่วนตำบล/ลูกจ้าง 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้างในเขต
พื้นที่ ได้เรียนรู้คณุธรรม
จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 

พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้าง  

- 10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

ร้อยละ 90 
นำมาเป็น
แนวทางใน
การปฏิบัติงาน
และดำเนิน
ชีวิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ตำบลพนักงานจ้างได้
มีความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
นำมาปฏบิัติในการ
ทำงาน 
 

สำนัก 
งานปลัด 

 

๗. โครงการจดัอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ

เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้างได้รับความรู้เพื่อ

พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง อบต. 

- - 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จำนวน
บุคลากรที่เข้า

พนักงาน/ลูกจ้าง
ส่วนตำบลได้นำ

สำนัก 
งานปลัด 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้าง 

นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ศรีธาต ุ รับการ
ฝึกอบรม 

ความรู้มาพัฒนา
องค์กรให้มี
ประสิทธภิาพ 

 

๘. โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนที ่
 
 

เพื่อบริการประชาชนและ
จัดเก็บภาษมีีประสิทธิภาพ 

ประชาชนท่ีมีที่ดิน/ 
กิจการที่อยู่ในเขต

อบต.ศรีธาต ุ

- - 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 สามารถ
จัดเก็บภาษไีด้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

การจัดเก็บภาษี
ของตำบลมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๙. โครงการจดัการ เลือกตั้ง เพื่อสนับสนุน การเลือกตั้ง  จัดการเลือกตั้งของ 
อบต. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ 
จำนวนผู้มาใช้ 
สิทธิในการ 
เลือกตั้ง  

ประชาชน 
ออกมาใช้สิทธิ 
เลือกตั้ง 

สำนักงาน 
ปลัด 

๑๐. โครงการส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย  
 
 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายมากข้ึน 

ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,
ข้าราชการท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง อบต.ศรี
ธาตุ และประชาชนตำบล
ศรีธาต ุ

- 5,000 5,000 5,000 5,000 บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
และนำความรู้มา
พัฒนา 

บุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายมากขึ้น 

สำนักปลดั 

11. โครงการส่งเสริมจดัการ
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 
(KM) 
 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ผู้บริหาร ,สมาชิก
สภาฯ,
ข้าราชการ
ท้องถิ่น  พนักงาน
จ้าง อบต.ศรี ธาตุ   

- 5,000 5,000 5,000 5,000 บุคลากรมี
ความพร้อม
ในการ
ปฏิบัติ งาน
และนำ
ความรู้มา
พัฒนา  

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สำนักปลดั 

12 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างอาคารต่างๆ 

เพื่อจัดซื้อก่อสรา้งอาคาร
ต่างของอบต.ศรีธาต ุ

อาคารสำนักงาน 
อาคาร
เอนกประสงค์ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้าน

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

สาธารณะที่มี

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ระบบประปา และหมู่บ้าน
กล้ เคียงใช้
ประโยชน์
จาก
โครงการนี้  

คุณภาพ 

13 โครงการประชุมประชาคม
การบูรณาการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิน่หมู่บ้าน
และแผนพัฒนาของ อบต. 
รวมถึงโครงการ อบต.
เคลื่อนที่เพ่ือบริการ
ประชาชน 

ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในการแกไ้ขปัญหา
เพื่อให้บริการประชาชนใน
พื้นที ่

หมู่ที่ 
4,5,6,7,8,9,10 

 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ของ
ทุกครัวเรือน
เข้าร่วม
ประชุม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
กำหนดแผนและ
โครงการพัฒนา 

สนง.ปลัด 

14 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดู ฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน ตลอดจนสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรม 

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้นำชุมชน 
กลุ่มตา่งๆ 

- 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร 
พนักงาน ผู้นำ 
ชุมชนกลุ่ม
ต่างๆ ไดร้ับ
การพัฒนา 

นำความรู้มา
พัฒนาท้องถิ่น 

สนง.ปลัด 

15 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษี
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในพื้นที่ 
อบต.ศรีธาต ุ

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มมากข้ึน 

การจัดเก็บภาษี
ได้ตามเป้าหมาย 

กองคลัง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

8.2 แผนงานงบกลาง 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม กบข. 
กบท. 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อ
การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง  

210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือน
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนและ
สวัสดิการที่ด ี

สนง.ปลัด คลัง 
ช่าง ศึกษา 

2 เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่หรือ
ในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

อบต.ศรีธาต ุ
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

เบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
และบรรเทาทุกข์
จาก อบต.ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และทันท่วงท ี

สนง.ปลัด คลัง 
ช่าง ศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายบ้าน
ห้วยวังปลา –บ้านตาด
ราษฎรส์มบรูณต์.ตาด
ทอง อ.ศรีธาตุ  

เพื่อให้การสัญจรไป
มาระหว่างตำบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนคสล.
จำนวน 1 สาย 

11,000,000  
 

11,000,000  
 

11,000,000  
 

11,000,000  
 

11,000,000  
 

จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่ม
มากขึ้น 

การสญัจรไปมา
ระหว่างตำบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
อุดรธาน ี

2. โครงการขุดลอกบึงคำ
ศรี บ้านคำศรี หมู่ที่ 
10 

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
เพื่ออุปโภคบรโิภค 

ขุดลอกบึงคำศรี   10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

จำนวนประชากร
ร้อยละ80 มีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

ครัวเรือนมีนำ้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

อบจ.
อุดรธาน ี

3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายอำเภอ
ศรีธาตุ จ.อุดรธานี–
อำเภอท่าคันโท จ.
กาฬสินธุ ์

เพื่อให้การสัญจรไป
มาระหว่างตำบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนคสล. 
จำนวน 1 สาย 

20,000,000  
 

20,000,000  
 

20,000,000  
 

20,000,000  
 

20,000,000  
 

จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่ม
มากขึ้น 

การสญัจรไปมา
ระหว่างตำบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
อุดรธาน ี

แบบ ผ.02/1 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายบ้าน
กอก –บ้านห้วยวังปลา  

เพื่อให้การสัญจรไป
มาระหว่างตำบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนคสล. 
จำนวน 1 สาย 

4,000,000  
 

4,000,000  
 

4,000,000  
 

4,000,000  
 

4,000,000  
 

จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่ม
มากขึ้น 

การสญัจรไปมา
ระหว่างตำบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
อุดรธาน ี

5. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายโคกศรี 
–วัดศรีธาตุประมสัชา
(วัดป่าแมว)ต.จำปี อ.
ศรีธาตุ  

เพือ่ให้การสัญจรไป
มาระหว่างตำบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนคสล. 
จำนวน 1 สาย 

1,000,000  
 

1,000,000  
 

1,000,000  
 

1,000,000  
 

1,000,000  
 

จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่ม
มากขึ้น 

การสญัจรไปมา
ระหวา่งตำบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
อุดรธาน ี

6. โครงการขุดลอกบึงคำ
อ้อ บ้านห้วยวังปลา 
หมู่ที่ 5 

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
เพื่ออุปโภคบรโิภค 

ขุดลอกบึงคำอ้อ   10,000,000  
 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

จำนวนประชากร
ร้อยละ80 มีน้ำ
ใช้อยา่งเพียงพอ 

ครัวเรือนมีนำ้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

อบจ.
อุดรธาน ี

7. โครงการขุดลอกบึงคำ
ศรี บ้านคำศรี หมู่ที่ 
10 

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
เพื่ออุปโภคบรโิภค 

ขุดลอกบึงคำศรี   10,000,000  
 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

จำนวนประชากร
ร้อยละ80 มีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

ครัวเรือนมีนำ้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

อบจ.
อุดรธาน ี

8
. 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภคให้แก่
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5,6,7 

18,000,000  
 

18,000,000  
 

18,000,000  
 

18,000,000  
 

18,000,000  
 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

มีน้ำอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน 

-อบจ.
อุดรธาน ี
-กรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9
. 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ ่

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนนำ้อุปโภค
บริโภคให้แก่
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5,6,7 

12,000,000  
 

12,000,000  
 

12,000,000  
 

12,000,000  
 

12,000,000  
 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

มีน้ำอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน 

-อบจ.
อุดรธาน ี
-กรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคภีัย 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000  
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตส์ูงสุดไม่ตำ่กว่า 
170 กิโลวตัต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 
คัน โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ  สำนักงานประมาณ 

- - - - 2,500,000 สำนัก 
งานปลัด 

 

2 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

รถตักหน้าขุดหลัง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง 

3 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

รถฟาร์มแทรกเตอร ์
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 สำนักงาน
ปลัด 

4. แผนงานเคหะและชุมชน      
- งานไฟฟ้าถนน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ   

เพื่อจัดหาโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุดๆ ละ ๓๓,๐๐๐ 
บาท โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้  
-  ชุดไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง ขนาดแผงโวลา่ 
๑๓๐ วัตต์, แบตเตอร์ ชนิดแห้ง ๑๒ ๔๕ 
AH, ตู้ควบคมุการทำงานแบบกันนีไ้ด้ เปิด-
ปิดไฟอัตโนมัติ ๑๐ แอมป์, เสาเหล็ก ขนาด 
๓ น้ิว สูง ๖ เมตร พร้อมตอม่อ จดัหาโดย
สืบราคาตามท้องตลาด 
 
 

- - ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ กองช่าง 

แบบ ผ.03 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

5. แผนงานสาธารณสุข 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 
 
 

รถพยาบาลฉกุเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต ์

- - - 1,000,000 1,000,000 สำนักงาน
ปลัด 

6. แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 
 
 

รถอีแต๋น 4 ล้อ ชนิดดัม้ 
 

- - - 300,000 300,000 สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  
แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

/แนวทางการ... 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งนำ้ ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสตัว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจำปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 

/ประเด็น... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึง่มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.๒  การติดตาม... 



 
 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทาง... 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่นำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ีไมส่ามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้
เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดำเนินการในพืน้ท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีพ้ินท่ี
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก 
เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถงึโครงการที่เตมิเตม็ด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้กำเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเอง
หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุตธิรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
 



 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

มีการกำหนดตั ว ช้ี วัดผลงาน  (Key Performancy Indicator : KPI) ที่  
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด
ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้ รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงิน
สะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่ ง
สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพตามหลักธรรม
มาภิบาล 

        

  

๒. ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการพัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        
  

๔.  ด้านการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        
  

รวม           

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 



สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวดัผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
   
 
 
 

 

(๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  

น้ำท่วม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือ
พิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้
ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่ าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการ
ประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้าน
การศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมี
รายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การ รณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  
พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  
เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการ
เสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลาย
ภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณา
บรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมี
ปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  
ควาย หม ู ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ  การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ   
 
 
 
 
 
 

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

 
 


