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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ของเทศบาลต าบลร่มเกลา้   

อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

เดิมในเขตต าบลร่มเกลา้มีเพียง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองนกเขียนและบ้านค านางโอก  ระหว่าง  

พ.ศ. 2516-2517   ได้มีการอพยพโยกย้ายของราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าข่า (บรู) และเผ่าภูไท  จากบ้านนาหิน

กอง สารแว้ ค าผักกูด กกตูม ต าบลกกตูม อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  และบางส่วนอพยพมากจากแถบเทือกเขา

ภูพานที่เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง 3 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธ์ุ สกลนคร และจังหวัดนครพนม  (เดิมชาวไทยข่ามี

ถ่ินก าเนิดดั้งเดิมอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงอัตตะปือ ประเทศลาว)  ซึ่งได้รับผลกระทบจาก

ต่อสู้ระหว่างรัฐกับกลุ่มผู้ที่มีความเห็นต่างทางการปกครอง  พื้นที่ดังกล่าวในขณะนั้นถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่สีแดง 

เป็นพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  เป็นเหตุให้ราษฎรต้องอพยพโยกย้ายจากถ่ินฐานเดิม โดยมี

กองทัพภาคที่2 กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานนิคมสร้างตนเองค าสร้อย กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหา

ไทยจัดหาพื้นที่และจัดสรรที่ดินตั้งชุมชน  โดยจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรสร้างบ้านพักอาศัยครอบครัวละ 2 ไร่ และ

จัดสรรที่ดินท ากินให้กับกลุ่มราษฎรที่อพยพในห้วงเวลานั้นครอบครัวละ 16 ไร่ พร้อมจัดสวัสดิการอื่น ๆ  เพื่อให้

ราษฎรเหล่าน้ันสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครวัได้  ระหว่างนี้ยังมีการอพยพของราษฎรเผ่าอื่น ๆ  เข้ามาในพื้นที่

เป็นระยะ  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2517  กรมประชาสงเคราะห์ได้ก าหนดแบ่งพื้นที่ออกตั้งเป็น 3 หมู่บ้าน  

ประกอบด้วยบ้านนิคมร่มเกล้า หมู่ที่ 1 (ผัง 2) บ้านนิคมร่มเกล้า หมู่ที่ 2 (ผัง 1) และบ้านนิคมร่มเกล้า หมู่ที่ 3 (ผัง 

4)  (ผัง คือ แผนผังการจัดสรรที่ดินท ากินและปลูกสร้างที่พักอาศัยของกรมประชาสงเคราะห์)  ปัจจุบันราษฎรที่

อาศัยบริเวณผัง 3 ได้อพยพกลับภูมิล าเนาเดิมหมดแล้ว  ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบ้านนิคมร่มเกล้า หมู่ที่ 1,2  และ 3 

ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าข่า ใช้ภาษาของชนเผ่าในการสื่อสารในครอบครอบและภายในเผ่าซึ่งเป็นเพียงภาษาพูดไม่มี

อักษร  (เป็นที่น่าสังเกตและเสียดายว่าภาษาเผ่าข่าในพื้นที่ก าลังจะเลือนหายเนื่องจากไม่ค่อยมีการสื่อสารกันในคน

รุ่นใหม่จะมีพูดคุยกันบ้างเฉพาะในกลุ่มคนแก่เท่าน้ัน)    ในปี พ.ศ. 2527  ได้จัดต้ังต าบลร่มเกล้าข้ึน ประกอบด้วย

บ้านนิคมร่มเกล้า หมู่ที่ 1,2 และ 3 และได้รวมเอาบ้านหนองนกเขียน ต าบลโชคชัย อ าเภอนิคมค าสร้อย และบ้าน
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ค านางโอก ต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอค าชะอี ในขณะนั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต าบลร่มเกล้า  ปัจจุบันต าบลร่มเกล้า 

อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร   

ต าบลร่มเกล้าต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอนิคมค าสร้อย  โดยมีระยะ ทางห่าง 

จากอ าเภอนิคมค าสร้อยประมาณ  15   กิโลเมตร  โดยมีทางหลวงหมายเลข   2370  สาย อ.นิคมค า

สร้อย – อ.หนองสูง (ผ่านบ้านสุริโย  บ้านโพธ์ิไทร และบ้านค านางโอก) 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ต าบลร่มเกล้าต้ังอยู่ในบริเวณที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ โดยมีภูเขาเล็ก ๆ ล้อมรอบ  

ประกอบด้วยภูยางเดี่ยว ภูหล่มขุม ภูผาแดง ภูเก้า และภูผาขาม สลับกับที่ราบ และเป็นแอ่งกระทะ

บริเวณตีนภู แต่พื้นที่โดยรวมเป็นลักษณะลูกฟูก มีแม่น้ าล าห้วยหลายผ่าน อาทิ ห้วยกระเบียน ห้วยทราย 

ห้วยถ้ าบิ้ง  เป็นต้น 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของต าบลร่มเกล้า  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมกุดาหาร จัดอยู่ภายในเขต 

ภูมิอากาศแบบทุง่หญ้าเมอืงร้อน(Tropical Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เขต 

ภูมิอากาศแบบสะวันนา(Savanna Climate) ซึง่เป็นลกัษณะอากาศที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด  ปริมาณ

ฝนรวมเฉลี่ยทัง้ปี วัดได้ 1,507.1 มิลลเิมตร ความช้ืนสัมพัทธ์สูงทีสุ่ดเฉลี่ย วัดได้ 94 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนสิงหาคม

และกันยายน ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าทีสุ่ดเฉลี่ย วัดได้ 39 เปอรเ์ซ็นต์ ในเดือนมีนาคม โดยรวมแล้วจงัหวัดมุกดาหารมี

ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 72 เปอร์เซ็นต์   ลักษณะอากาศเช่นน้ีเกิดข้ึนเนื่องจากต าบลร่มเกล้า  อ าเภอนิคมค า

สร้อย  จังหวัดมุกดาหารตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

   1. ฤดูฝน (Rain Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รบัอิทธิพล 

จากลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้พัดน าความช้ืนจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม และมีอิทธิพล 

ของ ร่องความกดอากาศต่ าหรือรอ่งมรสมุ (International Tropical Convergence Zone : ITCZ  

or Monsoon Trough) พาดผ่าน ท าใหเ้ริม่มฝีนตกชุกตั้งแต่กลางเดอืนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือน

มิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวันอาจไม่มฝีนตกเลย เรียกระยะนี้

ว่า ระยะฝนทิง้ช่วง (Dry Spell) เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ าหรือรอ่งมรสุมได้เคลือ่นตัวข้ึนไปพาดผ่านตอนบน

ของประเทศลาว เวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ ส าหรบัในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนฝนจะกลบัมาตกชุกก
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ครั้งหนึง่ เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ าหรอืร่องมรสมุได้เคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ในฤดูน้ีมักมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามามีอทิธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เฉลี่ยปลีะ 1-3 ลูก  

                    2. ฤดูหนาว (Winter Season) เริ่มตั้งแตก่ลางเดือนตุลาคมถงึกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูน้ี 

ต าบลรม่เกล้า อ าเภอนิคมค าสร้อย  จงัหวัดมุกดาหารได้รบัอิทธิพลจากลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมที่

พัดออกจากความกดอากาศสงูหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน มีลกัษณะอากาศเย็นและแห้ง ซึง่จะได้รับ

อิทธิพลจากอากาศหนาวเย็นเป็นจังหวัดแรกๆ เนื่องจากอยูด่้านตะวันออกสุดของประเทศไทย ความกดอากาศสูง

หรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ปกคลุมตลอดฤดู อุณหภูมิจะลดต่ าลง ท าใหม้ีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปข้ึนอยู่กับก าลงั

และขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น จากสถิตพิบว่า อากาศหนาวเย็นที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม วัด

อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยได้ 16.1 องศาเซลเซียส และ 15.7 องศาเซลเซียส ตามล าดับ อุณหภูมิต่ าทีสุ่ดที่เคยวัดได้ 

เท่ากับ 5.3 องศาเซลเซียส เมื่อเดือนธันวาคมและมกราคม ในฤดูน้ีมักประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมีฝนลด

น้อยลงอย่างมาก ส่วนใหญ่ไม่มฝีนตกเลย อนึง่ ในฤดูน้ีอาจมคีลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนตัวมาจากประเทศพม่า

ผ่านภาคเหนือของประเทศไทยเข้ามามอีิทธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนอืได้ ซึ่งอาจท าให้มฝีนฟ้าคะนองเกิดข้ึน

ได้ แต่ปริมาณฝนจะไม่มากนัก 

 

                    3. ฤดูร้อน (Summer Season) เริม่ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลมที่

พัดปกคลมุในฤดูน้ีส่วนใหญเ่ป็นลมใต้และลมตะวันตก และมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อน 

(Heat Low) ปกคลุมตลอดฤดู ท าใหม้ีอากาศร้อนโดยทั่วไป บางวันมีอากาศร้อนจัด สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 

40 องศาเซลเซียส ข้ึนไป จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี ของจังหวัดมกุดาหาร พบว่า 

เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มอีากาศร้อนมากทีสุ่ด อุณหภูมสิูงที่สุดทีเ่คยวัดได้ 42.5 องศาเซลเซียส ในฤดูน้ีจะมีบาง

ช่วงที่มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผล่งมา จะเกิดการปะทะกับมวลอากาศร้อนทีป่กคลมุอยู่กอ่นแล้ว ท าให้เกิด

พายุฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บางครัง้มลีูกเห็บตกเกิดข้ึนด้วย เราเรียกพายุชนิดนี้ว่า พายุฤดูร้อน (Summer 

Storm) ฝนที่ตกลงมาในฤดูน้ียังมปีรมิาณน้อยมักไมเ่พียงพอต่อการเพาะปลูก 
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1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดิน เป็นชนิดดินที่เกิดจากการผุพงัสบายตัวของหินต้นก าเนิดชนิดต่าง ๆ แล้วถูกพัด 

พามาทับถมบรเิวณที่ลาดเชิงเขา  ดินมีการระบายน้ าดี มลีักษณะและคุณสมบัติไม่แน่นอน มีความลึกต้น ของหน้า

ผิวดินไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับวัตถุต้นก าเนิดของดินบรเิวณนั้น  ส่วนใหญ่มักมีเศษหิน ก้อนหิน และหินพื้นโผลก่ระจาย

ทั่วไป เนินดินที่สงูเป็นดินแห้งปนกรวด หิน ดินลักษณะนี้ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก ควรอนุรกัษ์เป็นแหลง่ต้นน้ า 

ส าหรับบรเิวณเนินจะเป็นลักษณะเป็นดินภูเขา  

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าส่วนใหญ่ในเขตบลร่มเกล้า มีแหล่งก าเนินจากภูเขาในพื้นที้ ไหลกัดเซาะลงมาเป็นแม่น้ า  

ล าห้วย ขนาดเล็ก แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เช่น ห้วยกระเบียน ห้วยพันล า ห้วยกกแคน ห้วยถ้ าบิ้ง  เป็นต้น 

1.6 ลักษณะของป่าไม ้

ลักษณะของป่าไม้ในพื้นที่ต าบลรม่เกล้า จะเป็นป่าเบญจพรรณผลัดใบ เป็นป่าโปร่ง  เช่น ไม้เต็ง  

ไม้รัง ไม้มะค่าไมป้ระดู ไม้ยาง ไม้พะยงู ฯลฯ  มักประสบปญัหาการบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ท าเกินของเกษตรกรและ

นายทุน 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

ทิศเหนือ   จรดกบัต าบลภูวง               อ าเภอหนองสูง   จังหวัดมุกดาหาร 
                     ทิศใต้    จรดกับต าบลกุดเชียงหมี       อ าเภอเลิงนกทา       จังหวัดยโสธร 
                     ทิศตะวันออก จรดกับต าบลกกแดง ต าบลโชคชัย อ าเภอนิคมค าสร้อย   จังหวัดมุกดาหาร 
                     ทิศตะวันตก   จรดกับต าบลหนองสงูใต้   อ าเภอหนองสงู        จังหวัดมุกดาหาร                          
  

2.2 การเลอืกตั้ง 

 เทศบาลต าบลร่มเกล้า  แบ่งเขตการเลือกตัง้ออกเป็น 2 เขต ได้แก่   เขตเลือกตั้งที่ 1 
ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านร่มเกล้า (ผัง 2)  หมูท่ี่ 1 บ้านร่มเกล้า (ผัง 1) หมูท่ี่ 2 และบ้านหนองนกเขียน 
หมูที่ 4  และเขตเลือกตัง้ที่ 2 ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านร่วมเกล้า หมู่ที่ 3 (ผัง 4)  บ้านค านางโอก หมู่ที่ 
5 บ้านสุริโย หมู่ที่ 6 และบ้านโพธ์ิไทร หมูท่ี่ 7  มีสมาชิกสภาจ านวน 12 คน  
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          3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  3,296  คน  แยกเป็นชาย  1,681  คน  หญิง  1,615  คน ความ 
หนาแน่นประชากรเฉลี่ย  73.33  คน/ตารางกิโลเมตร    

จ านวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน มีจ านวน ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 จ านวนประชากร ชาย  167  คน หญิง  158  คน  รวม     325  คน 
  หมู่ที่ 2 จ านวนประชากร ชาย  157  คน หญิง  158  คน  รวม     315  คน 
  หมู่ที่ 3 จ านวนประชากร ชาย  100  คน หญิง    96  คน  รวม     196  คน 
  หมู่ที่ 4 จ านวนประชากร ชาย  518  คน หญิง   515  คน  รวม  1,033  คน 
  หมู่ที่ 5 จ านวนประชากร ชาย  326  คน หญิง   282  คน  รวม     608  คน 
  หมู่ที่ 6 จ านวนประชากร ชาย  258  คน หญิง   255  คน  รวม     513  คน 
  หมู่ที่ 7 จ านวนประชากร ชาย  155  คน หญิง   151  คน  รวม     306  คน 
 
  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  อายุต่ ากว่า 18 ป ี จ านวน    707 คน   แยกเป็น ชาย   366 คน   หญิง    341  คน 
  อายุ  18-60 ป ี  จ านวน  2,181 คน   แยกเป็น    ชาย 1,131  คน  หญิง 1,050  คน 
  อายุมากกว่า 60 ป ี จ านวน     408 คน   แยกเป็น ชาย    184  คน  หญิง   224  คน 

**ข้อมูลส านักทะเบียนราษฎรท้องถ่ินเทศบาลต าบลร่มเกล้า ณ 31 พฤษภาคม 2562 

4. สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา  

  4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 

  1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน  

   จ านวนเด็กเล็ก แยกเป็น ชาย  12  คน  หญิง  14  คน  รวม  26  คน 

ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน 

  1.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค านางโอก 

   จ านวนเด็กเล็ก แยกเป็น ชาย  20  คน  หญิง  17  คน  รวม 37  คน 

ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน 

 *ข้อมูลปีการศึกษา 2562 
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 2. โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่ 

           2.1 โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า หมู่ที่ 1  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน 

(ศพฐ.) มีจ านวนนักเรียน 32 คน แยกตามระดับช้ัน  ดังนี้ 

 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 0 0 0 

อนุบาล 2 2 3 5 

อนุบาล 3 3 4 7 

ป.1 5 7 12 

ป.2 7 3 10 

ป.3 4 3 7 

ป.4 3 3 6 

ป.5 2 5 7 

ป.6 6 0 6 

รวม 32 28 60 

 

 

จ านวนบุคลากร/ครู/อาจารย์ ผู้สอน   2   คน   ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง   1   คน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน นายสุริยา  เสียงเย็น 

*ข้อมูลปีการศึกษา 2562 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
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    2.2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 4  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน 

(ศพฐ.) มีจ านวนนักเรียน 78 คน แยกตามระดับช้ัน  ดังนี้ 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 0 0 0 

อนุบาล 2 9 6 15 

อนุบาล 3 6 5 11 

ป.1 3 8 11 

ป.2 8 4 12 

ป.3 4 4 8 

ป.4 7 6 13 

ป.5 6 2 8 

ป.6 7 5 12 

รวม 50 40 90 

 

 

จ านวนบุคลากร/ครู/อาจารย์ ผู้สอน    4   คน   ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง    8   คน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน นายทัดเทพ  เทพสุระ   

*ข้อมูลปีการศึกษา 2562 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
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2.3 โรงเรียนบ้านค านางโอก หมู่ที่ 5  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ศพฐ.) 

มีจ านวนนักเรียน 150 คน แยกตามระดับช้ัน  ดังนี้ 

 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 0 0 0 

อนุบาล 2 9 6 15 

อนุบาล 3 6 3 9 

ป.1 7 6 13 

ป.2 8 7 15 

ป.3 16 6 22 

ป.4 7 6 13 

ป.5 10 7 17 

ป.6 10 8 18 

รวม 73 49 122 

 

 

จ านวนบุคลากร/ครู/อาจารย์ ผู้สอน   11   คน   ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง    4   คน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน นายไพศาล  เจริญราษฎร์ 

*ข้อมูลปีการศึกษา 2562 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
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3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จ านวน 1 แห่ง  คือ 

  โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์  หมู่ที่ 6 สังกัดคณะกรรการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ศพฐ.) มีจ านวน

นักเรียน  189    คน แยกตามระดับช้ัน ดังนี้ 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 16 24 40 

ม.2 19 13 32 

ม.3 21 17 38 

ม.4 14 12 26 

ม.5 9 17 26 

ม.6 8 19 27 

รวม 87 102 189 

 

จ านวนบุคลากร/ครู/อาจารย์ ผู้สอน   15   คน   ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง   6 คน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน นายรังสิต  บุญพอ 

*ข้อมูลปีการศึกษา 2562 

                 ตราสัญลกัษณ์โรงเรียน 

 

 

 

 

 

4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หมู่ที่ 5  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวนนักศึกษา..........คน  แยกเป็น  ชาย...........คน  หญิง..........คน  จ านวน

บุคลากร/ครู/อาจารย์ ผู้สอน    -    คน   ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง    -   คน 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ..................................... 

*ข้อมูลปีการศึกษา 2562 
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      4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

บ้านสุริโย หมู่ที่ 6  จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ จ านวน...3.....คน  พนักงาน/ลูกจ้าง....2....คน  ผู้อ านวยการ คือ 

นางเทียมจันทร์  มนต์ดี 

  4.2.1 สภาพการณ์ผู้ป่วย  (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562 ร.พ.สต.บ้านสุริโย) 

   1) แม่และเด็ก (หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เด็กแรกเกิด เด็กวัยเรียน เยาวชน)   

    หญิงตั้งครรภ์ จ านวน  9  คน 

    หญิงหลังคลอด   จ านวน  6  คน 

   2) ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส  จ านวน  20 คน 

    มีปัญหาสุขภาพ  จ านวน  8  คน   แบ่งเป็น 

- ผู้ป่วยเบาหวาน  จ านวน  3  คน 

- ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน   5  คน 

3) ผู้พิการ  จ านวน จ านวน  122  คน 

 -    ด้านการมองเห็น  จ านวน  14  คน 

 -    ด้านการได้ยิน  จ านวน   28  คน 

 -    การเคลื่อนไหว  จ านวน   41  คน 

 -    ด้านทางจิต   จ านวน   44  คน 

 -    ด้านสติปัญญา  จ านวน    8  คน 

 -    ออติสติก   จ านวน    3  คน 

4) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   จ านวน    -  คน 

 -    โรคเบาหวาน  จ านวน  61  คน 

 -    โรคความดันโลหิตสูง  จ านวน  166  คน 

 -    โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จ านวน  191  คน 

 -    โรคหัวใจ   จ านวน    3  คน 

 -    โรคมะเร็ง   จ านวน    -  คน 

 -    ผู้ติดเช้ือ HIV   จ านวน    5 คน 

 -    ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการเกิดโรค  จ านวน  -  คน 
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  4.2.2 ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากร 

   1) การเจ็บป่วย  ผู้ป่วยนอก รายโรค 

   ข้อมูลโรคที่ป่วยสูงสุดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่  30  กันยายน 2561  

(ข้อมูลจาก ร.พ.สต.บ้านสุริโย) 

ล าดับที ่ ช่ือโรค จ านวน (คน) 
1 โรคติดเช้ือและปรสิต 106 
2 โรคเกี่ยวกับต่อไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิสัม 251 
3 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 44 
4 โรคระบบประสาท - 
5 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 57 
6 โรคหูและปุ่มกกหู - 
7 โรคระบบไหลเวียนเลือด 273 
8 โรคระบบหายใจ 395 
9 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 28 
10 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 15 
11 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 510 
12 โรคระบบสืบพันธ์ุร่วมปัสสาวะ 5 
13 รูปร่างผิดปกติแต่ก าเนิน การพิการจนผิดรูปแต่ก าเนินและโครโมโซมผิดปกติ 4 
14 อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จาการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่

สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 
929 

15 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา - 
16 สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ท าให้ป่วยหรือตาย - 
17 โรคที่เกิดเฉพาะต าแหน่ง 9 
18 โรคและอาการอื่น - 
19 กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค) - 
 รวมทั้งสิ้น 2,626 
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           4.2.3 ข้อมูลสุขภาวะทางอารมณ์ และสังคมในหมู่บ้านหรือต าบล 

    - สุขภาพจิต ผู้ป่วยจิตเวชรับยา 30 คน 

    - การติดยาเสพติด อาชญากรรม ติดตามหลังการบ าบัด  -   คน 

                    -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า    ร้อยละ 100 

   

4.3  อาชญากรรม 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                     -   สถานีต ารวจ              - แห่ง 

                     -   ที่พักสายตรวจ          - แห่ง  

  4.4 ยาเสพติด  

   (อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

   - สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  จ านวน   387   ราย 

   - สนับสนุนการสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ  จ านวน  124  ราย 

   - สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน  3  ราย 

 

5. ระบบการบริการพ้ืนฐาน 

                    5.1 การคมนาคมขนส่ง 

   1) ถนนสายหลักผ่านต าบลร่มเกล้า ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2370 (นิคมฯ-

หนองสูง)  เป็นถนน 2 เลน  ผ่านบ้านค านางโอก หมู่ที่ 5 บ้านสุริโย หมู่ที่ 6 และบ้านโพธ์ิไทร หมู่ที่ 7  ไม่มีรถ

โดยสารประจ าทาง 

                          2)  ถนนสายโชคชัย-หนองนกเขียน  เป็นถนนลาดยางของทางหลวงชนบท ขนาด 2 เลน 

ตัดผ่านบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 4 ผ่านไปยังบ้านโคกหินกอง ต าบลกุดเชียงหมี จังหวัดยโสธร   

                          3)  ถนนสายสุริโย-ร่มเกล้า เป็นถนนลาดยาง สลับกับคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นช่วง ๆ 

ผ่านบ้านสุริโย หมู่ที่ 6 บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 1 (ผัง 2) และบ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 2 (ผัง 1)ระยะทาง 3 ก.ม. 

   4) ถนนเช่ือมระหว่างหมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 3 เป็นถนนลูกรัง ระยะทาง 3.5 ก.ม. 

   5) ถนนเช่ือมระหว่าง หมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 3 เป็นถนนลูกรัง ระยะทาง 2.5 ก.ม. 
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  5.2 การไฟฟ้า 

มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีจ านวนครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้า 1,040  ครัวเรือน ในปี 2562 คิดเป็น 

ร้อยละ  100   ส่วน  แต่ยังต้องมีการพัฒนาและขยายเขตบริการไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  เพราะมีครัวเรือนที่ขยาย 

ออกนอกชุมชุมไปปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ท าการเกษตร ท านา ท าสวน    

                     5.3 การประปา 

   ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง 

   ประปาภูเขา   3 แห่ง 

  5.4 โทรศัพท์ 

   โทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์บ้าน -  แห่ง 

   ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสาร 

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 

                            -  ที่ท าการไปรษณีย์ประจ าต าบล     1 แห่ง 

                            -  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1 การเกษตร 

  ต าบลร่มเกล้า มีจ านวนพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมประมาณ 

17,500 ไร่   แยกผลผลิตทางการเกษตรได้ ดังนี้ 

6.2 การประมง 

  มีการเลี้ยงสัตว์น้ าในบางครัวเรือน ที่มีสระน้ าส่วนตัว หรือแหล่งน้ าสาธรณะบางส่วน ส าหรับ

เกษตรกรที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ าล าห้วย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

  6.3 การปศุสัตว์ 

  ชาวต าบลร่มเกล้ามีการเลี้ยงปศุสัตว์ในชุมชน ที่เป็นสัตว์ใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ สุกรพื้นเมือง แพะ 

เป็นสัตว์เลี้ยงฝูงเล็ก ๆ  ในบางครอบครัวเป็น และสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่พื้นเมือง ไก่งวง และเป็ด  ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อ

บริโภคในครัวเรือน และเลี้ยงเพื่อขายในชุมชน   

  6.4 การบริการ 

  - ไม่มี  
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6.5 การท่องเท่ียว 

      1) ทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม  เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมที่มีต้นกังหนั

ลมใหญ่และสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก จ านวน 13 ต้น  ตั้งอยู่บนภูยางเดี่ยว ต าบลร่มเกล้า อ าเภอนิคมค าสร้อย 

จังหวัดมุกดาหาร ก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 45 เมกะวัตต์  ก่อสร้างแล้วเสร็จและขายเริ่มขายไฟฟ้ากับกับการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นมา 

 

 
 

       2) วัดดานพระอินทร์ เป็นสถานที่ตั้งเจดีย์ชัยแก้วมงคลอันศักดิ์สทิธ์ิ เป็นที่เคารพสักการะของ

พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาทั่วสารทิศเข้ากราบสักการะและขอพร นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานองค์อัมรนิทร์ 

ทรงช้างเอรวัณ องค์ปู่ศรีสัตตะนาคา และองค์ปู่เกล็ดแก้ว (พญาเพชรภัทรนาคราช) 
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6.6 อุตสาหกรรม 

  - ไม่มี 

 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  -  

  6.8 แรงงาน 

  - 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรกรรมและแหล่งน ้า) 

  7.1 ข้อมูลพื นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
   เทศบาลต าบลร่มเกล้าประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน  ดังนี้ 

     1. บ้านนิคมร่มเกล้า (ผัง 2) หมู่ที่ 1 จ านวนครัวเรือน   147 ครัวเรือน 

 2. บ้านนิคมร่มเกล้า (ผัง 1) หมู่ที่ 2 จ านวนครัวเรือน   139 ครัวเรือน 

 3. บ้านนิคมร่มเกล้า (ผัง 4) หมู่ที่ 3 จ านวนครัวเรือน     69 ครัวเรือน 

 4. บ้านหนองนกเขียน   หมู่ที่ 4  จ านวนครัวเรือน   260 ครัวเรือน 

 5. บ้านค านางโอก   หมู่ที่ 5  จ านวนครัวเรือน  176  ครัวเรือน 

 6. บ้านสุริโย    หมู่ที่ 6  จ านวนครัวเรือน  155  ครัวเรือน 

 7. บ้านโพธ์ิไทร    หมู่ที่ 7  จ านวนครัวเรือน    94  ครัวเรือน 

*ข้อมูลทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลร่มเกล้า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
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  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร  

ประเภทการท าเกษตร/จ านวนพื้นทีเ่พาะปลกู (ไร่) 
         

   

หมู่บ้าน/ชุมชน ข้าว (นาปี) ยางพารา อ้อย 
มัน

ส้าปะหลัง 
ยูคาลิปตัส หวาย ล้าไย ฝ้าย มะละกอ ข้าวโพด 

มะเขือ
เทศ 

นิคมร่มเกล้า ม.1 (ผัง 2) 235 2,500 30 15 0 15 0 0 0 0 0 

นิคมร่มเกล้า ม.2 (ผัง 1) 172 2,600 800 0 120 8 0 0 0 0 0 

นิคมร่มเกล้า ม.3 (ผัง 4) 0 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หนองนกเขียน 1,853 1,420 82 25 0 0 0 0 4 5 2 

ค านางโอก 187 1,195 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

สุริโย 136 924 97 0 0 0 0 2 0 0 0 

โพธ์ิไทร 82 1,053 108 0 0 0 0 2 0 0 0 

รวม 2,665 10,531 1,117 40 120 23 0 11 4 5 2 
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อแหล่งน้ าสาธารณะ ท่ีตั้ง จ านวนพ้ืนท่ี (ไร่) 

1 สระกลางหมูบ่้าน 1 หมู่ที่ 1 ต าบลร่มเกล้า 4 

2 สระกลางหมูบ่้าน 2 หมู่ที่ 1 ต าบลร่มเกล้า 4 

3 หนองค าปากเป็ด หมู่ที่ 1 ต าบลร่มเกล้า 4 

4 หนองบอนเบี้ยว หมู่ที่ 1 ต าบลร่มเกล้า 3.3 

5 ห้วยค าป่าบาก หมู่ที่ 1 ต าบลร่มเกล้า 3 

6 ห้วยม่วงไข่ หมู่ที่ 2 ต าบลร่มเกล้า 32 

7 ห้วยพันล า หมู่ที่ 2 ต าบลร่มเกล้า 3.5 

8 ห้วยทราย หมู่ที่ 2 ต าบลร่มเกล้า 5 

9 อ่างกระยัง หมู่ที่ 3 ต าบลร่มเกล้า 10 

10 ห้วยค าสาน หมู่ที่ 3 ต าบลร่มเกล้า 2.5 

11 อ่างหนองนกเขียน (ฝายใหญ่-ห้วยบ้าน) หมู่ที่ 4 ต าบลร่มเกล้า 15 

12 ห้วยถ้ าบิ้ง หมู่ที่ 4 ต าบลร่มเกล้า 15 

13 ห้วยกกแคน หมู่ที่ 4 ต าบลร่มเกล้า 2.8 

14 อ่างภูหลม่ขุม หมู่ที่ 4 ต าบลร่มเกล้า 25 

15 ห้วยทราย หมู่ที่ 4 ต าบลร่มเกล้า 6.8 

16 ฝายป่าไผ ่ หมู่ที่ 4 ต าบลร่มเกล้า 4.3 

17 สระน้ าสาธารณะ (2 สระ)  หมู่ที่ 4 ต าบลร่มเกล้า 8 

18 หนองบอน หมู่ที่ 5 ต าบลร่มเกล้า 11 

19 ห้วยกระเบียน หมู่ที่ 5 ต าบลร่มเกล้า 36.5 

20 หนองโบม หมู่ที่ 6 ต าบลร่มเกล้า 6.5 
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  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน ้ากิน น ้าใช้ (หรือน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค) 

   - ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง  
   - ประปาภูเขา 3 แห่ง  

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

8.1 การนับถือศาสนา 

ชาวต าบลร่มเกล้าเป็นผู้เลื่อมใสนบัถือศาสนาพุทธทัง้ต าบล  มีวัดและส านักสงฆ์ รวมจ านวน 14  แห่ง 

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ประจ าปี    
วัน/เดือน/ป ี
ที่จัดกจิกรรม 
 

ชื่องาน
ประเพณี 

สถานที่จัดกจิกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
(โปรดระบุความเป็นมา/
ความส้าคัญ 
อย่างย่อและกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 
(โปรดระบุให้ชัดเจน) 

โทรศัพท ์

1  มกราคม งานท าบุญ
ขึ้นปีใหม่ 

วัดภูหล่มขุม หมู่ที่ 4 ท าบุญ ตักบาตร ข้าวสาร-
อาหารแห้ง เลี้ยงพระ ฟังธรรม 

ทต.ร่มเกล้า ผู้น าชุมชน/
หมู่บ้าน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

0 4240 4277-8 

กุมภาพันธ์ หมอเหยา บ้านค านางโอก,บ้าน
สุริโย,บ้านโพธ์ิไทร 

ท าบุญเลี้ยงพระ เลี้ยงผี การร า
แสดงพื้นบ้านของชนเผ่า 

ทต.ร่มเกล้า ผู้น าชุมชน/
หมู่บ้าน 

0 4240 4277-8 

มีนาคม บุญเดือน
สาม/บุญ
ข้าวจ่ี 

บ้านค านางโอก,หนอง
นกเขียน 

ท าข้าวจ่ี ท าบุญเลี้ยงพระ คณะกรรมการหมู่บ้าน  

13 เมษายน วันสงกรานต์ สนง.ทต.ร่มเกล้า รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ทต.ร่มเกล้า 0 4240 4277-8 
กรกฎาคม ท าบุญ

เข้าพรรษา 
วัดภูหล่มขุม, วัดภูยาง
เดี่ยว 

เวียนเทียน แห่เทียนพรรษา 
ถวายผ้าอาบน้ าฝนท าบุญเลี้ยง
พระ ฟังธรรม 

ทต.ร่มเกล้า ผู้น าชุมชน/
หมู่บ้าน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

0 4240 4277-8 

12 สิงหาคม วันแม่
แห่งชาติ 

สนง.ทต.ร่มเกล้า ท าบุญ ตักบาตร วางพานพุ่ม 
การร าถวายพระพร การ
ประกวดร้อยแก้ว ร้อยกรอง
พระคุณของแม่ 

ทต.ร่มเกล้า ผู้น าชุมชน/
หมู่บ้าน สถานศึกษา 
และหน่วยงานในพื้นที่ 

0 4240 4277-8 

ตุลาคม ท าบุญวัน
ออกพรรษา 
ตักบาตรเท
โว 

วัดภูหล่มขุม, วัดภูยาง
เดี่ยว 

ท าบุญ ตักบาตรข้าวสาร-
อาหารแห้ง เวียนเทียน ฟัง
ธรรม 

ทต.ร่มเกล้า ผู้น าชุมชน/
หมู่บ้าน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

0 4240 4277-8 

พฤศจิกายน ประเพณี
ลอยกระทง 

หน้าที่ว่าการอ าเภอ
นิคมค า-สร้อย 

ประกวดขบวนแห่กระทง 
ประกวดกระทง นางนพมาศ 
กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ 

ทต.ร่มเกล้า ร่วมกับอ.
นิคมค า-สร้อย และ
ท้องถิ่น/ชุนชนต่าง ๆ 

0 4240 4277-8 
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 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  8.3.1 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล และท่ีอยู่ของเจา้ของภูมิปัญญา ประโยชน์ต่อชุมชนในด้านใด 

จักสาน นายเหมือน  แรกช่ืน, นายหวน  ชาวดง,  
นายมาด  ชาวเขา, นายท่อน  สมตน, นาง
สอนดี  อาจวิชัย, 

สร้างมูลค่าเพิ่มแกผ่ลิตภัณฑ์ 

หมอแคน นายโจม  ปากหวาน, นายก่าย  เสียงเย็น การแสดงดนตรีพื้นบ้าน 
หมอดีดพิณ นายองอาจ  เสียงเย็น, นายอร่าม  เดชค าภู การแสดงดนตรีพื้นบาน 
สมุนไพร นายเพ็ง  เช้ือกระโทก, นายชู  ข าคม, นาย

วิวัฒน์  สุวรรณไตรย์,  นายค่าย  เสียงเย็น 
น าสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค
ต่าง ๆ /การรักษาทางเลือก 

หมอสูตร/หมอขวัญ นายหนูเดช  โพธ์ิสม, นายทองพูล  คงตางาม,  
นายใจ  นามเหลา 

ท าพิธีสวดท าขวัญเพื่อเป็นสิริ
มงคล ในงานมงคลต่าง ๆ เช่น 
งานบวชนาค (ขานนาค)งาน
มงคลสมรส งานข้ึนบ้านใหม่ 
เป็นต้น 

หมอธรรม นายสัมฤทธ์ิ  ทองเหลา, นายค าใบ  อินทวงค์, 
นายศักดิสรณ์  เอกพันธ์ 

ท าพิธีรักษาโรคภัยไข้เจบ็ ท า
น้ ามนต์ ปัดเป่าขับไล่สิง่ช่ัวร้าย 
ภูติผี ถอนคุณไสย์  ฯลฯ 

วัฒนธรรมเผ่าบรู (ข่า) นายสัญญา นนท์คนหมั่น, นายสมใจ รินโพคา
, นายสุริยา  เสียงเย็น 

การอนุรกัษ์วัฒนธรรมเผ่าข่า ซึ่ง
เป็นเป็นวัฒนธรรมของบรรพ
บุรุษ 

 

 8.3.2 ภาษาถิ่น 

  ภาษาไทยอีสาน  ภาษาภูไทย และภาษาบรู (ข่า) 
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 8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  - ผ้าฝ้ายทอมือ  ผ้าเย็บมอื ข้าวหลาม ปลาสม้ 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 9.1 น้ า 

ต าบลรม่เกล้า มหี้วยน้ าล าคลอง ที่เป็นแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค   แหล่งน้ าธรรมชาติ   

ได้แก่ ห้วยม่วงไข่ ห้วยบ้าน ห้วยพันล า ห้วยกกแคน ห้วยทราย ห้วยกระเบียน ห้วยโบม อ่างกระยัง ห้วยค าป่าบาก 

ห้วยเลงิ  ห้วยค าสาน หนองบอน-ค าสาน ห้วยถ้ าบิ้ง  สระน้ า หมู่ที่ 1 จ านวน 2 แห่ง และหมู่ที่ 4 จ านวน 3 แห่ง 

 

9.2 ป่าไม ้

 - ป่าชุมชนหนองนกเขียน ภูบ้านฮ้าง ภูผาแดง ภูยางเดี่ยว ภูหล่มขมุ 

 9.3 ภูเขา 

 พื้นที่เทศบาลต าบลร่มเกล้า มีภูเขาขนาดเล็กล้อมรอบพื้นที่  ได้ ภูหล่มขุม  ภูยางเดี่ยว  ภูเก้า     

ภูผาขาม  และภูผาแดง 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

  - 

10. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 - 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
     1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
     2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้าในสังคม  
     3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน  
     4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยนื  
     5. ด้านความมั่นคง  
     6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
     7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
     8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
     9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
     10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

 

 

ปี 2560 

ระยะท่ี 1 
5 ปี 

แผน 12 
พ.ศ. 2561-

2564 

ปี 2579 

ระยะท่ี 4 
20 ปี 

ระยะท่ี 3 
15 ปี 

ระยะท่ี 2 
10 ปี 

แผน 15  
พ.ศ. 2575-

2579 

แผน 14 
พ.ศ. 2570-

2574 

แผน 13 
พ.ศ. 2565-

2569 
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1. ความเปนมา  
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดต้ัง คณะกรรมการจัดทํา 

ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ปเพื่อใชในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบ เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ปี2558-2559) และ กรอบการปฏิรูปใน
ระยะท่ี 3 (ปี2560 เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก 

(1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบ ยุทธศาสตร 
ชาติระยะ 20 ปและ  

(2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตาม แนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดทําราง 
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป ประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป ไดดําเนินการยกราง กรอบยุทธศาสตร์ 
ชาติระยะ 20 ปตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการ นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติท่ีมาจาก หลายภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจาก ภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการ
ยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบ ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอ    
รางกรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟง ความคิดเห็นจากประชาชน 
กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติให ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนด
ทิศทางในการ บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559   ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใช แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตาง ๆ จะไดนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ 5 ปีมา  ถ่ายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนา รายสาขา ในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม อยูระหวางการ
ดําเนินการซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560  

2. สาระสําคัญ  

2.1 สภาพแวดลอม ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเปนไปอยาง 
รวดเร็วและหลายมิติ ทําใหภูมิทัศนของโลกเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้กอให
เกิดโอกาส ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย และในขณะเดียวกัน
ก็เปนความเส่ียงและ ภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและ การ
เปล่ียนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจของ ประเทศไทยจากเดิมท่ีมีโครงสร
างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่ งตนเอง” ตองปรับตัว และเปล่ียนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพา
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อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนา ในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมาก
ขึน้ ตามลําดับ จึงมีปญหาความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และระหวาง
สังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัว ในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาค
ชนบท ในขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน ของโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามดานอื่นๆ ท่ีซับซอนขึ้น อาทิการ   
กอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกท่ีรุนแรงขึ้น โดยท่ีการ      
กอการรายจะยังเปนภัยคุกคามของโลก และอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาท่ีมี แนวโนมขยายตัวมากขึ้นตาม
กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนขึ้น การเคล่ือนยายอยางเสรี ของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน และองคความรูและ
เทคโนโลยีอยางเสรีภายใต กระแสโลกาภิวัตนเขมขนจะเอื้อใหสามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและ ชอง
ทางใหม ๆ ท่ีแยบยลมากขึ้น สถานการณและแนวโนมดังกลาวบงช้ีวาประเทศไทย ตองเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาระบบการเตือนภัยและการบริหารความเส่ียงท่ีดี และประชาชนจะตองไดรับความรูท่ีสามารถใชวิจารณญาณ
ไดดีในสถานการณท่ีลอแหลม และมีความเส่ียง นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิ
ทัศน ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสู เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล 
ประกอบกับในอนาคต 20 ปขางหนา  สภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอยางมี
นัยสําคัญในทุกมิติเงื่อนไขภายนอก ท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ี        
เขมขนขึ้น อยางตอเนื่องและมีความเส่ียงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคล่ือนยาย อยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวม   
กลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความ เช่ือมโยงทุกระบบ ในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนยายมา
สูเอเชีย ภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ 10 ปขางหนาจะยังคงไดรับ ผลกระทบจากปจจัย
สําคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลก ในชวงป 2551-2552 และวิกฤติการณ
ในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทําใหระดับ หนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเปนความเส่ียงตอความ
ยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป 
และญี่ปุน ซึ่งเปน  ความเส่ียงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้น การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะท่ี
การพัฒนาเทคโนโลยี ใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชน ท่ีเคย
เกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจนแตก็มี แนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม ๆ ท่ีจะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนา เศรษฐกิจรูปแบบใหม ๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลก
ในชวง 10 ปขางหนา มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉล่ียรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546-
2550)  

ดังนั้น ภายใตสถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตาง ๆ ขยายกําลังการผลิตเพื่อ 
ยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมี ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทย
ในระยะ 10-15 ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาว เปนความเส่ียง
สําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับ โครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริม
จุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปล่ียนผานท่ีสําคัญจาก การปรับดุลอํานาจของ
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สหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูนําโลกไวและเพื่อคานอิทธิพล และบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพิ่มมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้นนาจะมีผลทําให บรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป  2560-2579 มีลักษณะผสมผสาน
กัน ท้ังความรวมมือและความขัดแยงโดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับ ทวิภาคีและพหุภาคี     
เปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและ กลุมประเทศ สําหรับการเปล่ียนแปลงดาน  
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญ สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ัง เกิดการ
เช่ือมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ภายใตเงื่อนไขท่ีกดดันใหตองมี
ความสอดคลองกับแนวคิดสีเขียวดวยเชนกัน และ ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็จะมีสวนสําคัญในการแกปญหาการ
ลดลงของทรัพยากรตาง ๆ รวมท้ังน้ํามันซึ่งในชวงท่ีผานมาตองเผชิญกับภาวะท่ีปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และ
ผลักดันสูงขึ้นจากรอยละ 3.6 ในชวง 5 ปหลังวิกฤติ (2554-2558) ใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตาง 
ๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความ
เส่ียงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัย ของโลกและภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครง
สราง ประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัยแมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ แตมีความเส่ียง ใหเกิดการแยงชิง
แรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดาน สวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ 
ประเทศกลายเปนความเส่ียงดานการคลัง ท่ีสําคัญ สําหรับภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ี
ผันผวนกอใหเกิด ภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้นกดดันใหตองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการ ดําเนินธุรกิจ 
การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น ในขณะท่ีความพยายามในการกระจาย
ความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึง มากขึ้นประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมือง
ท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะ การใชพื้นท่ี 
และความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงดังกลาว  

การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ  
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอม
ภายในประเทศไทยนั้น ผลของ การพัฒนาต้ังแตอดีตถึงปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้น
ตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาต้ังแตปี 2531 และไดขยับสูงขึ้นมา อยูในกลุมบน  
ของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางต้ังแตป 2553 และลาสุดในป 2527 รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้น  เปน 
5,739ดอลลารสรอ. ตอปฐานการผลิต และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก 
หลายสาขาการผลิต และบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตรา 2 ขอมูล
ดังกลาวเปนขอมูล GNI per Capita (GDP per Capita อยู ท่ี 6,041 ดอลลารสรอ. ตอหัวตอป) โดย สศช.             
ตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร   
การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจ ท่ีใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน 38.1 ลานคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน 38.6  ลานคน อัตราการวางงานเฉล่ียไมถึงรอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลง ตามลําดับ 
จากรอยละ 20.0 ในป 2550  เปนรอยละ 10.9 ในป 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ในทุกระดับ โอกาสการไดรับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสราง พื้นฐานตาง ๆ และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ 
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รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มี
ความ เปนสากลมากขึ้น ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคี และพหุภาคีเพื่อเป็น
กลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง ของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก 
รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําให ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐาน    ตาง ๆ ไปสูระดับสากลก็มีความ
คืบหนามากขึ้น นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540-2541 ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียง และสรางภูมิคุมกันใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันได
แก การดําเนินการ ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได   อยางเปนระบบดีขึ้น มีการกํากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปน แนวปฏิบัติท่ีดีขึ้นและฐานะการคลังมี
ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสํารองระหวาง ประเทศอยูในระดับสูงมีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมายกฎระเบียบ  
ตาง ๆ ไดมีการดําเนินการ อยางเปนระบบมากขึ้น สรางความเปนธรรมใหกับ  กลุมตาง ๆ สามารถคุมครองผู
บริโภค และประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขัน ในตลาด และ
สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครง
สรางหลายดาน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออนสําคัญของประเทศไทย ไดแก โครงสรางประชากร
สูงอายุ มากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉล่ียยังตํ่าและการออมไมเพียงพอ ประเทศ ขาดแคลนแรงงานท้ัง
ในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงาน โดยเฉล่ียยังตํ่า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพ
การผลิตรวมตํ่าตองอาศัยการเพิ่มปริมาณ เปนแรงขับเคล่ือนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาค     
การคาระหวางประเทศ ตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมากจึงมีความออนไหวและ ผันผวน
ตามปจจัยภายนอก เปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยท่ีการใชองคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุน เพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ี
ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิด ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย 
สําหรับ การดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงส้ินเปลือง งบประมาณ การ
ดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่อง ประสิทธิภาพตํ่า ขาดความ โปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะ
ท่ีปญหาคอรรัปช่ันมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการน้ํายังไม
เปน ระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผลและ กฎระเบียบตาง ๆ ลาสมัยไม
ทันกับการเปล่ียนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวน
รวมเปนสําคัญ ขณะท่ีความเหล่ือมลํ้า และความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในด
าน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและส่ิงแวดลอม เส่ือมโทรมลงในทุกดาน ท้ัง
นี้ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนา ประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก การเปล่ียนแปลง
โครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ อยางสมบูรณ ในระยะเวลา 15-20 ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสําคัญยิ่งตอการ 
พัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ยอมสงผลตอศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจาย การลงทุนและ การออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและ 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของ ประชาชน  
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นอกจากนั้นปญหาความเหล่ือมลํ้าในมิติตาง ๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความ สามัคคีสมานฉันทใน 
สังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปน ในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสรางพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทําใหเกิดความเปนธรรมและลด
ความเหล่ือมลํ้า และท่ีสําคัญเงื่อนไขจําเปนท่ีตองปรับตัวคือการแกปญหาความออนแอของการบริหาร ราชการ   
แผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตอง      เรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการ บริหารราชการท่ีดี โครงสราง 
ท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและ ความโปรงใสดังกลาวจะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตอง
เผชิญกับแรงกดดันและความ เส่ียงมากขึ้นภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้นเปนโลกไรพรมแดน   
อยางแทจริง โดยท่ีการ    เคล่ือนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรู เทคโนโลยีขอมูลและขาวสาร 
ตาง ๆ เปนไปอยางเสรีสงผลใหการแขงขันในตลาดโลก รุนแรงขึ้นโดยท่ีประเทศตาง ๆ เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพ
และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเส่ียงและขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน 
รุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบ ของสังคมโลกจึงมีความ
เขมงวดมากขึ้นท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตน เงื่อนไขตาง ๆ 
ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศ ไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยท่ีการ
ปรับตัวจะตอง หยั่งรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับ การสรางกลไก
เชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญ ของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหา
และปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ 4-5 ป ตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายได
เฉล่ียของประชาชน จะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นไดคุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังตํ่า และปญหาความเหล่ือมลํ้า จะ
รุนแรงขึ้น รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนา ประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไป
ไดในระยะยาว ท้ังนี้เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะ สงผลตออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ งลักษณะในเชิง โครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ี จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ัง
โอกาสและความเส่ียงใน หลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก และ
รับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปล่ียนแปลง ในอนาคตอยางรอบดาน 
ขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียม ความพรอมของประเทศตอการเปล่ียนแปลงเหล
านั้นโดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและ ปรับเปล่ียนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
สังคมของ ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับ ความเส่ียงและภัย
คุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลง บริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติ
ไดไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ และสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การปรับเปล่ียน คานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิต การทํางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกภาค  สวนในการดําเนินการรวมกัน อยางเปนเอกภาพ มีการจัดลําดับความสําคัญและแบ
งหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน ของผูท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนด  
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ พัฒนาประเทศและกรอบ
การทํางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคล่ือนการพัฒนา ประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น จึงจําเปนตอง
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กําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและ เสริมจุดแข็งใหเอื้อ     ตอการพัฒนาประเทศนั้นเพื่อใหบรรลุ
ซึ่งเปาหมายการสรางและ รักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนใน
ชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุป
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมท้ัง ความเส่ียงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิง
ยุทธศาสตรและเปาหมาย ของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการ ผนึก
กําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาไปใน ทิศทางท่ีสอดคลองกัน การ
ดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพ อนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน อยางไรก็ตาม
ในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศน ประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะ
ยาว การบริหารราชการแผนดิน ของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง  ถือเปนการสูญเสียโอกาสและ
ส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิรูประบบ การบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยให
มีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และ เพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคล่ือน
ประเทศไปสู เปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ   ประเทศไทยจําเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” 
ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปล่ียนอยางเปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความ
เส่ียง และภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลก มาสรางประโยชนสุขให
กับคนในชาติไดจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของ ประเทศ และทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศใหสอด
คลองกับประเด็นการเปล่ียนแปลง และความทาทายตาง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
การกําหนดใหมี“ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและ
การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการ แผนดินในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติ  
อยางจริงจังจะชวยยก ระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือ บรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหล่ือมลํ้า ปญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเส่ียงท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปล่ียนผานประเทศไทยไปพรอม ๆ กับการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนใหมของ โลกไดซึ่ง
จะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษา ความเปนชาติท่ีมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศ มีความอยู ดีมีสุขอยางถวนหนากัน สาระสําคัญของ
ยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ กําลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวย 
วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติ ท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ 
ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการ ไปพรอมกันอยางประสานสอด
คลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลัง
อํานาจแหงชาติอันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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2.2 วิสัยทัศน วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว3 ดวย 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติ วา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัย
ทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชน แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขต
อํานาจรัฐ การ ดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติ และประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปน 3 ในยุทธศาสตรชาติฉบับนี้ไดอธิบายคําวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ไวแลว ซึ่งครอบคลุมความหมายในทุกมิติของประเทศพัฒนาแลว มนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาวะ แวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดาน ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระ ของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ี พึงประสงคนั้น         
จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถา
ยทอดแนวทางการพัฒนาสู การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึง 
อนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม 
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสรางและ รักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุม  
ประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ี
จะใชเปนกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

(1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตรดาน การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตรดาน การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ 
(6) ยุทธศาสตร ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1 กรอบแนวคิดและหลักการ 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 1 กรอบแนวคิดและหลักการ  
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ ยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายใน และภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการ
แข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึง
จ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้ (1) การน้อม น้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข  

2 สถานะของประเทศ 

 2.1 ด้านเศรษฐกิจ  

2.1.1 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจํากัดในการขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉล่ียประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่
ท่ีประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับ ฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีท่ีผ่านมา การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉล่ียเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ซึ่งตํ่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและตํ่ากว่าระดับท่ีจะท้าให้ประเทศ ไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการ ชะลอตัวของ
การลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 
2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของ การลงทุนของไทยโดย
เฉล่ียในช่วงปี 2543 - 2557 อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 4.9 ตํ่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี ระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่า
ไทย 

2.1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน  
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ บริการ
มากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2533 ท่ีระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อย
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ละ 7.2 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการส่ังสม องค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการ ของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึ้น ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็น ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม และบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท้าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพิ่มในระดับท่ีน่าพอใจ แต่การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงท้าให้ความสามารถ ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาท่ีปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อย ละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 
2545-2549) เป็นเฉล่ียร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2557)  

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับตํ่าทําให้ ขาดพลังในการ 
ขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่ง ต้องอาศัยการผลิตท่ีมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิต ภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงใน ระยะ 8 ปี ท่ีผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ท้ังนี้การขยายตัวของผลิต ภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้าให้ประเทศไทยจ้า
เป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของ ปัจจัยแรงงาน 

2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรค ต่อการแก้ไข 
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและ การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรง ถึงสองครั้งในปี 2524 
และ 2540 แต่การให้ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้ เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาใน ระดับใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ เอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉล่ียร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 11 ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย ทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ันในระยะท่ีผ่านมา และจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
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2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไม่มากนัก เนื่องจาก ต่างประเทศ 
มีพลังการขับเคล่ือนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันท่ีอยู่ตรงกลาง ระหว่างประเทศท่ีมี
ความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและ ความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี  พ .ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้ จัดอัน ดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับท่ี 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD 
(International Institute for Management Development) ได้ จัดอันดับไว้ ท่ี  30 จาก 61 ประเทศช้ันน้า 
ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไป ประกอบธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing 
Business 2015 ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้น ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 26 จาก 189 
ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ได้รับการ 
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ เช่ือมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมี รายได้สูง โดยในปี 
2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ ท่ี 47 และด้าน เทคโนโลยีท่ี 44 จาก 61 
ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี 37 และ 43 ตามล้าดับในปี 2551 และตลอดช่วง
ระยะเวลา 14 ปีท่ีผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉล่ียการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อย
ละ 0.27 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการ วิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อย ละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณ
ร้อยละ 47 ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย
และพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ 4.03, 3.35 , 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล้าดับ ขณะเดียวกันบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอ ต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 
คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน 

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ประกอบด้วย รูปแบบการ 
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเป็นทางน้ําและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ําประปายัง กระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ําดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ท่ัวถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และ
มีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้ม ลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเส่ียง
ด้านความมั่นคงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว นอกจากนั้น การ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับตํ่าและมี ข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ี เกี่ยวข้องกับการ บริหาร
จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท้า ธุรกรรม
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อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน ต่างประเทศ 
ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านท่ีตรงต่อความต้องการของ อุตสาหกรรม เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดําเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น  

2.2 ด้านสังคม  

2.2.1 โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาท้ังใน เชิง 
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่  

(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่ สมวัยและการตั้งครรภ์ 
ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62 คน 
ในช่วงปี 2548- 2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน   

(2) กําลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากร กลุ่มเจเนอเรชั่น Y  
(Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาในระยะ ต่อไป กําลังแรงงานของ
ไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 
ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (ปี2548 – 2557) แต่ยังตํ่ากว่าประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และกําลัง แรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและตํ่ากว่า นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจ้านวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 
มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสําคัญกับการมี ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตรา
การเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต  

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ ค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ 

ท่ีเพิ่มมากขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอายุจํานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.3 
ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วน ร่วมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลัก ร้อยละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมา
จากการเกื้อหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลาย 

รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ท่ีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก 3.6 คน ใน ปี 2543 เหลือ 3 
คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว มากท่ีสุดในช่วงปี 
2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไป ท้าให้ครอบครัวเส่ียงต่อการล่มสลาย 

 2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้น อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3  
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ปีเพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไร
ก็ตาม คน ไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี 
เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉล่ีย 8.9 ปี ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับตํ่า 
สะท้อน ได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าร้อย
ละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจต่าง ๆ พบว่า 
ปัญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน 
สังคมไทยเร่งด่วน  

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหล่ือมลํ้าของการ กระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหล่ือมลํ้าด้านรายได้มี แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี2554 เหลือ 0.465 ในปี 
2556 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุด แตกต่างกันถึง 34.9 เท่า 
ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของ รายได้ท้ังหมด ขณะท่ีกลุ่มคนจน
ท่ีสุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพื้นฐานท่ีสําคัญจาก โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผล
ให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมไม่ท่ัวถึง * ประชากรท่ีเกิดช่วงปี 2525-2546  

2.2.5 ความเหล่ือมลํ้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
 (1) ความเหล่ือมลํ้าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคง กระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม 

คนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ 20 มีการถือครองท่ีดินมาก
ท่ีสุด มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ 20 ท่ีมีการ ถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด 325.7 เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการท่ีดินว่างเปล่าของภาครัฐ  

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง -ชนบท และระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร ร้อยละ 10 ท่ีมีฐานะความ
เป็นอยู่ดีท่ีสุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย ละ 10 ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยท่ีสุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขต ชนบทประมาณ 2.2 เท่า  

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมลํ้ากันระหว่าง ภูมิภาค โดยเฉพาะการ 
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากร สาธารณสุขในปี 2556 พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างกันถึง 3.6 เท่า  

(4) ความเหล่ือมลํ้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงาน อิสระเข้าถึงการ 
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ท่ีเพิ่มขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 
ล้านคน ในปี 2557 ท้าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ียสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556  
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(5) ความเหล่ือมลํ้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ กฎหมาย เข้าไม่ถึง 
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ ท้างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม
และต้องใช้ระยะเวลายาวนาน  

2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการท่ีคนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับ ความ 
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคม ร้อยละ 
16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะท่ี กลุ่มผู้ด้อยโอกาส มี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ เบ้ียยัง
ชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบข้ันบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุท้ังประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้ พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย โอกาสท่ีอยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด อย่างไรก็ตาม 
สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการ ด้านท่ีอยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่าง ๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ี อยู่อาศัยถึง 
4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ท่ีมี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้  

 2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม พหุวัฒนธรรม 
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น สังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทาง ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ ความ 
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ บูรณาการเป็น
แผนตําบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และ แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้
ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกิน ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่ม
ท้ากิจกรรมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็น เครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 143,632 แห่งในปี 2555 
เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชน และอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรท้ังหมด และ
องค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง 
ระยะเวลากว่า 10 ปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีความ รุนแรงมากขึ้น 
น้าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและ ทางอ้อม  

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ในการพัฒนาจํานวนมาก ก่อให้เกิด ความเส่ือม 
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โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(1) พื้นท่ีป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ความ ต้องการใช้ 
ท่ีดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไป ด้วย พื้นท่ีป่าไม้
จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพื้นท่ีป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของ พื้นท่ีท้ังหมดของ
ประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556  

(2) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากร 
ดินและท่ีดินมีปัญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดิน เกษตรกรรม
เส่ือมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพื้นท่ีภูเขา ซึ่งมี ข้อจ้ากัดในการน้า
ไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา การของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการท่ีดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ ครอ งท่ีดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย ระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน  

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทําลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใช้  
ประโยชน์อื่น ๆ จ้านวนมาก เช่น การเพาะเล้ียงชายฝ่ัง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ 
อุตสาหกรรม ท้าให้พื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ท่ีมีพื้นท่ีป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ 
ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่ อนุญาตการ
ต่อสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549 -2554 
พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ท่ีมี
ปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะท่ีพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝ่ังของประเทศไทยยังคง ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ปริมาณความต้องการสัตว์น้ําท่ีเพิ่มมากขึ้น  

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ ประสิทธิภาพการใช้ 
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30 ปีท่ีผ่านมาแต่การ ผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจาก ต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี 2555 
ต้องน้าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 อยู่ท่ีระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความ
ต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ํามันดิบมี การน้าเข้าสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของ
การน้าเข้าพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี  2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ท่ีระดับ 
1,981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดย
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานตํ่ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพิ่มข้ึนของ GDP ร้อยละ 
1 ขณะท่ีมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6   
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(5) ทรัพยากรน้ํายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศ ไทย 
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ําหลัก น้ําท่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะท่ีการ พัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ําท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ําบาดาลท้ังหมด 27 แอ่ง
น้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้ําบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ี จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ํา และการ
ดําเนินการสํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความต้องการใช้น้ําในประเทศ ในปี 2557 มีจ้านวนประมาณ 151,750 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยท่ีศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ําของภาคส่วนต่าง ๆ มีจ้านวน 102,140 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 
และยังไม่สามารถจัดสรรน้ําตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร  

2.3.2 ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

 (1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้ม อัตราการเกิด 
ขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
2557 สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน้ามูล ฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ 18 ท้าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 
2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้อง ประสบปัญหาการกําจัดซากของเสีย
เหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะ อย่างครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสีย
อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสีย
อันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบท้ิงกาก อุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอย่างต่ อเนื่อง 
เนื่องจากต้นทุนในการกําจัดสูง  

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสาร 
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาสําคัญได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะท่ีพื้นท่ีอื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดี จากการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเช้ือเพลิงเมื่อ
ต้นปี 2557 ท้ังนี้ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปัญหาฝุ่น ละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเช้ือเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ต้ังแต่ปี2555 และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดํา  อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้น
ท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมาก สําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ และการท้างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น (3) คุณภาพน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ําในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
(พ.ศ.2548-2557) มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง โดยแหล่งน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง ส่วนแหล่งน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์
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พอใช้และเส่ือมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน้าดินท่ีมีปุ๋ย ตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบ้าบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มี จ้านวนไม่เพียงพอต่อการบ้าบัดน้ําเสียท่ี
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มี ปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 10.3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะท่ีระบบบ้าบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นได้ เพียงร้อยละ 31 (4) ประเทศไทยปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการ ใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
จากรายงานแห่งชาติฉบับท่ี 2 การจัดท้าบัญชี ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ในปี 2543 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 265.9 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 ต่อปี 
อยา่งไรก็ตาม อัตราการ เติบโตลดลงในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ 
ท่ีมีการดําเนินงาน เพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้
ประโยชน์ท่ีดินมี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพิ่ม
การดูดกลับ และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ  

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ รุนแรงมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผล กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ดํารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปี ในมิติของจ้านวนประชากรเส่ียงภัย จะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่น ๆ ในขณะท่ีน้ํา ท่วมเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผลให้ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศท่ีมีความเส่ียงต้นๆ ของโลก  

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  

2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล  

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการ 
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็น สุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ใน ระดับท่ีต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่อง ธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย หลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6 
ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความ
รับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองท้ัง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีมีการ ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกต้ัง มีผลประโยชน์ส่วนตน
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ทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ หน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อํานาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ หา ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท้าการ ทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเล่ียงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่าง ๆ ท่ีตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบัน
ทางศาสนา บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาด ความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ ส่ือมวลชนหลายสํานักวางตัวไม่ 
เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและ นัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้  

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี 2544 โดยสมาคม ส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สํารวจการกํากับดูแลกิจการของ บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนท่ีมี ธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉล่ียอยู่ท่ี 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ ท่ี 52% และมีคะแนน
เฉล่ียลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจด ทะเบียนไทย ให้ความสําคัญ
ในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและ สร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล  

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ  

(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้หลักการ กระจายอํานาจท่ีส่วนกลางได้
มอบอํานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอย่าง อิสระโดยท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศ ท้ังสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง มีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ท้ังนี้ การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดข้ึนจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 มีการกําหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และ ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

 (2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไข การกระจาย 
อํานาจให้แก่อปท. ในระยะท่ีผ่านมาได้ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. 2540 
และ 2550 และตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการ ดําเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น ร้อยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ใน
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ปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ฉบับท่ี 1 จ้านวน 185 ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน 245 
ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี 2 จ้านวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และ
ถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 9,850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน 
บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ้าอยู่ท่ีสถานีอนามัย จ้านวน 79 คน 
และลูกจ้างประจ้า 3,098 คน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอํานาจหน้าท่ีและ
เขตพื้นท่ีระหว่างองค์การบริหารส่วน จังหวัดและเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล ท้าให้การจัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความ สมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกต้ังระดับท้องถิ่นขาดความชอบ
ธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ ของ อปท. ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 
8.90 ของรายได้รัฐบาลใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพิ่มเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ท้องถิ่นจ้าเป็นต้องพึ่งพา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล้าดับ ส่งผลให้ 
อปท. ในพื้นท่ีท่ีมี กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งท่ีต้ังของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การ
เป็นพื้นท่ีเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการ
เติบโตของ เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด  

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ 
ทับซ้อนเป็นอย่าง มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการ
ทุจริตจัดซื้อจัด จ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มาก
เท่ากับการ ทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ท่ีสูงเป็น
แสนล้าน บาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมากขึ้นในช่วงท่ี
รัฐ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น 
และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่า จะ
เป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่าง ๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและ การ
ตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์ 
คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า 
ประเทศไทยได้38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับท่ี 85 จากการจัดอันดับท้ังหมด 175 ประเทศท่ัว
โลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ท่ีได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อ
เทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 
84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรร์ัปช่ันน้อย)  
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3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย  

3.1 บริบทภายใน  

           3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน ภายใต้สมมติฐาน  

(1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  
12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  

(2) การลงทุนภาครัฐขยายตัว เฉล่ียร้อยละ 4   
(3) ราคาน้ํามันเฉล่ีย 70 - 90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

และ เฉล่ีย 80 - 100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  
(6) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว ร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัว 

ต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ีย ร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3.0  
(5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 และ  
(6) กําลังแรงงานลดลงเฉล่ียร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

และ 13 ตามลําดับ  
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ  

3.3 – 4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท้าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็น
ประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 4.3) – 2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉล่ีย ร้อยละ 3.3) อัตราการขยายตัว ของ GDP รายได้ต่อหัว ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 รายได้ต่อหัว ณ ส้ิน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ปีท่ีเข้าสู่ประเทศ รายได้สูง GDP GNP GDP GNP § THB USD THB USD THB USD 
THB USD 3.3 278,636 7,961 264,704 7,563 366,210 10,463 347,899 9,940 2574 3.8 289,892 8,283 
275,398 7,869 393,789 11,251 374,099 10,689 2572 4.3 298,163 8,519 283,255 8,093 414,629 
11,847 393,898 11,254 2571 5.0 317,051 9,325 301,199 8,859 464,052 13,649 440,849 12,966 2569 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท้าให้เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะตกอยู่ภายใต้กับดัก ประเทศรายได้ปานกลาง
อย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  

(1) การลดลงของ กําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉล่ียร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  
14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

(2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นส่ิงจ้าเป็นใน การยกระดับ 
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากร ผู้สูงอายุ  

(3) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนอง 
ความ ต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

(7) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ท่ีการ ปรับตัวเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  
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(8) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรร งบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น  
(9) เกณฑ์รายได้ ขั้นต่ําสําหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียประมาณ 100 –  

200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ตามการเพิ่มข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญ ๆ เงื่อนไข
ดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมี ความสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะท้าให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มี ความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก  

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการ 
พึ่งพิงของประชากร วัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คน
ท่ีมีศักยภาพแบก รับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบก
รับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนกําลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อ ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจ
เพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานท่ีจ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องท่ี
ส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น ‡ 
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค้านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ้าลองเสร็จสมบูรณ์ § เกณฑ์ขั้น
ตํ่าในปี 2546 ซึ่งอยู่ท่ี 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี  

3.1.3 ความเหล่ือมลํ้าความเหล่ือมลํ้าเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมลํ้าด้านรายได้  
โอกาส การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรค
ต่อ การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ 
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ท่ัวถึงเป็นธรรม 
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของ
ประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้ ความ
เหล่ือมลํ้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง บริการ
การศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด  

3.1.4 ความเป็นเมือง การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลด 
ความแออัด ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นท่ีนั้น  ๆ จึงจ้าเป็นท่ีจะต้องมีการ
ลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร 
ท้องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของ ทรัพยากรท้องถิ่น 
การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและ อุตสาหกรรม ท้ังนี้ การ
เพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและ วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไร
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ก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความ ต้องการคนในเมืองท่ีมากขึ้น จะ
ส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนตํ่าลง และการลงทุนใน ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้น นอกจากนี้ความต้องการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้ จ้าเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษา
ในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีจ้านวนมาก  

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ  
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการ บริหารจัดการ 

ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราสําคัญ ๆ 
ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ มาตรา 69 หน่วยงาน
ของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าท่ี ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ มาตรา 82 รัฐต้องดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างความเป็น ธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ 
อํานาจหน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่าง ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน ท้องถิ่น 
รวมท้ังมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี มีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ 
มาตรา 89 รัฐต้องดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่าง คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษี
อากรท่ีมีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

(2) ภาคประชาสังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ สถาบันทางสังคม  
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็น ธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปช่ันท้ังการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการ ภาครัฐและการกระจาย
อํานาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอํานาจ ภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น  

3.2 บริบทภายนอก  
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่า 

ในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001- 2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 10 ของ ประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานในการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากร ดังกล่าวค่อนข้างส้ันกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุท่ีส้ันกว่า ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานใน
ประเทศ และ มีการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการท่ีเหมาะกับ
ผู้สูงอายุมาก ขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและ
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บริการ ด้าน การท่องเท่ียว ท่ีพักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงานไทยใน
การไป ท้างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

3.2.2 การปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็ว 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง ในรูปแบบการผลิตและการค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มี
การยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่การใช้เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่าง Information Technology 
กับ Operational Technology หรือท่ี เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และ 
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความ
ต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน 
ขาดการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง  
 

3.2.3 ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 
 (1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ  

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ ความสําคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะ น้ามา 
ซึ่งโอกาสท่ีสําคัญ ๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่  

1) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  
2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิต 

และแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและ พัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตท่ีสูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการ
ผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน และ   

3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานท่ีต้ังและด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และโลจิสติกส์ในการ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
อนาคตในอนุภูมิภาค และในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการน้าประเด็นด้าน  
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐาน ของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น โดยแรง
เหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร และสินค้า
ขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ในอนุ ภูมิภาคโดยเฉพาะ
ในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมท้ังแนวนโยบายและ มาตรการการพัฒนาของ
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ภาครัฐท่ียังไม่ท่ัวถึง ยังมีแนวโน้มท่ีจะตอกย้ําปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางด้านรายได้ให้ มีความรุนแรงมากขึ้นและ
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง ( Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีจ้าเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน  

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอด ช่วงแผนฯ  
12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น แผนพัฒนาฯ และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการส่ังสมหนี้
สาธารณะในประเทศสําคัญ ๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู่ วิกฤติและสร้างผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศ สําคัญ ๆ ของโลกไม่ประสบ
ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการ ติดต่อส่ือสาร การ 
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีท้ังโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถีชีวิต ทัศนคติและความเช่ือใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการ บริโภคของคนในประเทศ  

3.2.4 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(1) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ ซ้ําเติมต่อ 

สถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ท้าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล เปล่ียนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเส่ือมโทรม แหล่งน้ําขาดแคลน ผลผลิต ทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรค ระบาดใหม่ เกิดความเส่ียงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ ชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน การพึ่งพาตนเองของชุมชน  

(3) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีแนวโน้ม 
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล กระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการ ดํารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี ความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า  

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ประเด็น สําคัญของ 
วาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบ สหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การ รับรองแล้วเมื่อวันท่ี 10 
กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จํานวน 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) จํานวน 169 ข้อ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีต้องเน้นขจัด ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการ เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบ
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โครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไม่ เท่าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความ พร้อมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง ชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริม ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน  

4 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลง 
ต่าง ๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู่ ท้าให้ การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การ
เปล่ียนผ่านประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

4.2 การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น 
การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดท้าขึ้น ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตร ต่อส่ิงแวดล้อม 

4.3 เป้าหมาย  
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5.0  
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ ประชาชาติต่อ 

หัว (GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อปี  
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐ 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 ในขณะ ท่ีปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic  
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
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(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน  
4.3.3 การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง  
4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ 

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
(2) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
(5) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา  
4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม  

5 แนวทางการพัฒนา  

5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังด้าน การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ัง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน 
การพัฒนากําลังคนและแรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ
การเปิดเสรีของประชาคม อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงาน
ท้ังระบบมีการเรียนรู้ ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมี
ความยืดหยุ่นใน การเคล่ือนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้าย
ไปสู่สาขา การผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้า
กรอบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
  

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถ 
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ของผู้ประกอบการให้วามยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ ดําเนินธุรกิจท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการ
กีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มสัดส่วน ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมี
แบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็น ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อ
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล  

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ 
คมนาคมขนส่งเพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ี เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟ
ให้เป็นโครงข่ายหลักในการ เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่าง เมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้
เป็นท่าเรือ อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการ พัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ้ารุงและผลิต
ช้ินส่วน อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็น
ฐาน การผลิตในภูมิภาคอาเซียน  

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการ 
ปรับเปล่ียนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้าน วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีด
ความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับท่ีจําเป็นสําหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบ
การผลิตให้สอดคล้องกับ ศักยภาพพื้นท่ีและความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําท้ังด้านกายภาพและ
เศรษฐกิจ รวมท้ัง ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห้าง หุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นท่ีและ แหล่งนํา ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเส่ียง ตลอดจน
ส่งเสริม และเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ เช่ือมโยงกันเป็นโครงข่าย
ท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการ เติบโตของการท่องเท่ียวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและ ทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและกําหนดและจัดท้า กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถ แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมท้ัง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดย สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของพื้นท่ี
ท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการสร้าง
ความเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ัง ประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์ รวมทั้งระบบ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็น
แหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยง การผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น ศูนย์กลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
อาเซียน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน 



ห น้ า  | 48 

 

รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่น ๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการ
น้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ 
เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุน
การลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการ พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุน
ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้าม ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังการให้
ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่ สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม  

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย 

ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ ประสบการณ์ มี
รายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังต่าง 
ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
โดย  

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ 
เพื่อสร้างความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด  
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คน 
ดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ ประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อ สร้างสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ 
การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการ เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ การใช้เทคโนโลยีและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้  

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทย์เพื่อ 
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน รูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติท้ังในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อ
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สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมท้ังส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การ ขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน  

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดย การ 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม ของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล ผู้สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสกหรับผู้สูงอายุ 
 

5.3 การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม  
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ  

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ 
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ มาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ ทางการผลิต
ของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้อง กับพื้นท่ี สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย สนับสนุนปัจจัยการผลิต  

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน  
ระดับปัจเจก โดย  

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

(2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  
กําหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดําเนินการร่วมกับ ภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  
(Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร  
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินท้ากินและยากจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในท่ีดิน ปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นท่ีเป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร
น้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ ภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
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    5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ  
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ 
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมลํา เช่น กฎหมายป่าชุมชน 
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น 
  

5.4 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ 

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษาและ ระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสร้าง ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา  

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค้านึงถึงการเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 5.4.3 การ
ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้ นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ัง
ส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให้ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิ ประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อ
ช่วยอ้านวยความสะดวก ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น  

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  

โดยคํานึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วน น้า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองท่ีดิน จัดท้าฐานข้อมูลท่ีดิน เพื่อการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ี เหมาะสม 
และกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อให้เกิดความ ยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการ น้ําในระดับพื้นท่ี เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ํา และองค์กรผู้ใช้น้ํา คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลด ความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแร่โดยกําหนด
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ปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน อนาคต บังคับใช้มาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ อนามัยของประชาชน  

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้  
แล้ว ท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่  
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ 
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Supply Chain /Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อ ส่ิงแวดล้อมน้อย 
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ  
ท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อม ท่ีดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพื่อน้า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบ การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การ
จัดการท่ียั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้าน
ส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผน แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การ
เคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ  
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ ปรับตัวต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค ส่วน ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อ การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับการ ป้องกันน้ําท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพื้นท่ีชายฝ่ัง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของ ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ
โดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมท้ัง การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 
 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้  
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ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา 
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป ชันและคดี
ท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ  

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือน  
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด แต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง  

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลง  
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วน     
ต่าง ๆ ในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน ท่ี 
มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น จ้านวนมาก และเป็น
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 

วิสัยทัศน์รัฐบาลปัจจุบัน 

  “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระ 
      เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และ 
      พร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

          11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความละอายเกรง 
               กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
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          12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ําา ดินคุณภาพตํ่า ประสบอุทกภัย 
และ ภัยแล้งซ้ําซาก คนมีปัญหาท้ังในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม  ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จําเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค ให้มีการเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมท้ังการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วย
ขับเคล่ือน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นท่ี เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมท้ังการใช้
ประโยชน์จากการเช่ือมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงท่ีกําลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอ
ต่อการลดความเหล่ือมลํ้ากับพื้นท่ีส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ําโขง”  

วัตถุประสงค์  

1) เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ําและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดํารงชีพ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  

2) เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพา
ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  

3) เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัต กรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ตํ่ากว่าระดับประเทศ  

4) เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

5) เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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เป้าหมาย  

1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น 

2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก     
เฉียงเหนือลดลง  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 

อัตราการ
เจริญเติบโต ทาง
เศรษฐกิจของภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

892,676 ล้าน
บาท (ปี 2559) 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.5 ต่อ
ปี 

สัมประสิทธ์ิความไม่ 
เสมอภาค (Gini 

Coefficient) ในการ 

กระจายรายได้ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

0.446 (ปี2560) ลดลงตํ่ากว่า 
0.446 

ลดลงตํ่ากว่า 
0.446 

ลดลงตํ่ากว่า 
0.446 

ลดลงตํ่ากว่า 
0.446 

ลดลงตํ่ากว่า 
0.446  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ําให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิต 
อย่างยั่งยืน  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าฐาน       ปี 

2559 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 

พ้ืนที่ชลประทาน
ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

6.91 ล้านไร ่ เพ่ิมข้ึน 120,000 

ไร่ 
เพ่ิมข้ึน 120,000 

ไร่ 
เพ่ิมข้ึน 120,000 

ไร่ 
เพ่ิมข้ึน 120,000 

ไร่ 
เพ่ิมข้ึน 480,000 

ไร่ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาแหล่งน้ําเดิมและแหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา โดยการ 
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ํา หนอง ฝายและพื้นท่ีชุ่มน้ําท่ีมีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติให้สามารถ เพิ่มปริมาณการ
กักเก็บ รวมท้ังพัฒนาแหล่งน้ําใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโดยไม่ให้เกิดผลกระทบจาก ดินเค็ม สร้างแหล่ง
กักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ําขนาดเล็กในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี การเกษตร 
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2) พัฒนาแหล่งน้ําใหม่ในพื้นท่ีลุ่มน้ําโขง ชี มูล โดยศึกษา สํารวจ และจัดหาพื้นท่ี เพื่อพัฒนา 
แหล่งนํา ตลอดจนการผันนําระหว่างลุ่มน้ํา แม่น้ําในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ํา เช่น ระบบสูบน้ํา อาคารบังคับน้ํา คลองส่งน้ํา เป็นต้น  
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ํา ให้มีความ 

สมดุลระหว่างการใช้น้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก ภาคส่วน และมี
การจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําท้ังในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจาก อุทกภัยและภัยแล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ ลดความ 
เหล่ือมลํ้าทางสังคม  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าฐาน        ปี 
2559 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562-2565 

สัดส่วนคนจนภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ร้อยละ 13.0 ลดลงเหลือ 

ร้อยละ 12.2 

ลดลงเหลือ 

ร้อยละ 11.5 

ลดลงเหลือ 

ร้อยละ 10.8 

ลดลงเหลือ 

ร้อยละ 10.0 

ลดลงเหลือ 

ร้อยละ 10.0 
 

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีท่ีดินทํากิน 
ของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและ
อบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์ โมเดล และหนองบัวลําภู
โมเดล  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่ม 
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการดูแล
ผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพึ่งพาตนเอง ได้ในบั้นปลายชีวิต 
ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จาก ระบบส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต
เช่ือมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษาท่ี 
มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นท่ี เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา ส่ือ และภาคเอกชน” ในการ
หล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตท่ียึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ 
จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
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4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นท่ีเส่ียง  
อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลําภู กาฬสินธุ์ อํานาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม 
และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  ท้ังในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ําจืดมีเกล็ด กําจัดส่ิงปฏิกูล
จากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ําอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย  โรงพยาบาลในการคัดกรอง เผ้าระวัง 
วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมท้ัง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเส่ียงและระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อติดตามการทํางาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือ 
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการท่ีเหมาะสม ต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์ และวิธีการเล้ียงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุ้นการพัฒนา
เด็กในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นท่ีห่างไกลให้ได้ มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมท้ังทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อํานวยความยุติธรรม ลดความเหล่ือมลํ้า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อ  สร้างภูมิคุ้มกันในการ
ปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
                     ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าฐาน        ปี 
2559 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562-2565 

อัตราการขยายตัว
การ ผลิตภาคเกษตร
ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

145,538 ล้าน
บาท 

ขยายตัว 

ไม่ตํ่าากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว 

ไม่ตํ่าากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว 

ไม่ตํ่าากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว 

ไม่ตํ่าากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 1.5 ต่อ
ปี 

สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้
ต่อพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

15.65 ล้านไร่
สัดส่วนร้อยละ 

14.5 ต่อพ้ืนที่
ภาค 

ไม่ตํ่าากว่า 

ร้อยละ 15.0 

ต่อพ้ืนที่ภาค 

ไม่ตํ่าากว่า 

ร้อยละ 15.0 

ต่อพ้ืนที่ภาค 

ไม่ตํ่าากว่า 

ร้อยละ 15.0 

ต่อพ้ืนที่ภาค 

ไม่ตํ่าากว่า 

ร้อยละ 15.0 

ต่อพ้ืนที่ภาค 

สัดส่วน ไม่ตํ่า
กว่า ร้อยละ 
15.0 ต่อพ้ืนที่
ภาค 

 

 
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่ เกษตร   
อัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ  การพัฒนาการ
เกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่าย
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วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ี
เป็นธรรม 

2) พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นท่ีจังหวัด ยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต  ให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมท้ัง  ขยาย
พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้
แตกต่างจากสินค้าเกษตรท่ีใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  การส่งเสริม
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมท้ังการจัดทํา
โซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนําร่องในพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม และเช่ือมโยงไปสู่
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือการท่องเท่ียววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ พร้อมท้ังจัดทํา  ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง
ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดต้ังกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน  มาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวใน
ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจําหน่ายสินค้าผ่าน  ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์         
(E-Commerce) ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นท่ี (Zoning) และความ 
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  นครพนม    
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การ
ประชาสัมพันธ์และการจัดต้ังตลาดกลาง รวมท้ังส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสําคัญ ๆ ท่ีเป็นสารต้ังต้น ในการแปร
รูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณ มากพอและมี
คุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ และ  จัดทําฐานข้อมูล
พื้นท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นท่ี  จังหวัดสกลนคร 
มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และ โคนม ใน พื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง  คุณภาพอาหาร
สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเล้ียงและทักษะเกษตรกร รวมท้ังการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้  มาตรฐาน
อุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจําหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ี สําคัญของ 
ภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ  ท่ีใช้
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสียและน้ําเสียจาก โรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด ความก้าวหน้า
และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์  พลังงาน 
อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นท่ี  จังหวัดสกลนคร 
มหาสารคาม สุรินทร์ อํานาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบ
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รับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ  แข่งขันและส่งออก ส่งเสริม
อุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก วัตถุดิบและของเหลือท้ิงทาง
การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์อาหาร 
อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง 
เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมท้ัง สร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการ
นําวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือท้ิงทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือ
ชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภค 
บริโภค ในพื้นท่ีเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้ วัตถุดิบในพื้นท่ี พัฒนา
ผู้ประกอบการ รวมท้ังสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึง แหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรม การ
พัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนท่ีตํ่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมี ศักยภาพให ้
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา  สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยีและ
งานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชนอื่น ๆ  ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถท้ังการออกแบบและ การจัดการ เพื่อให้
สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมี 
คุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมท่ีได้
มาตรฐาน ท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสําคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นท่ี สีเขียว ความสะอาด และดูแล
ความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
และสนับสนุนพลังงานสะอาด  

8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ  
หลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีต้นน้ําและป่าธรรมชาติท่ีสําคัญ ในพื้นท่ีจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร  ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ และพื้นท่ีป่า
นอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นท่ี
ป่าต้นน้ําและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ํา 

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิด 
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ท่ีกระจายตัว
อยู่ในพื้นท่ี สร้างความเช่ือมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครื อข่ายของ อุตสาหกรรมใน
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ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง พื้นฐานและบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลองเพิ่มขึ้น ท้ัง
การจัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนําร่อง เพื่อให้สามารถแปลง
งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าฐาน        ปี 
2559 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562-2565 

รายได้การ
ท่องเท่ียว ภาค
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

73,893 ล้านบาท ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า     ร้อยละ 
10.0 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า     ร้อยละ 
10.0 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า     ร้อยละ 
10.0 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า     ร้อยละ 
10.0 

ขยายตัวเฉลี่ย 

ร้อยละ   10.0 

ต่อป ี

 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นท่ี โดยส่งเสริม ชุมชนในการ 

สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจําถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นท่ีต่าง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเท่ียวท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของ  ชุมชน และ   
เมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่า  สกลนคร 
พัฒนาแบรนด์และส่ือสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขาย
แพ็กเกจการท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้ าหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์  
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัดท่ีดึงจุดเด่น หรืออัตลักษณ์
ของแต่ละพื้นท่ีมาสร้างเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ เช่ือมโยงสู่
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวของกลุ่ม  นักท่องเท่ียว
คุณภาพท้ังชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ท่ีสร้างจาก  ทุนทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความจดจําและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ ผู้ประกอบการการ
ท่องเท่ียวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดทําแผนท่ีท่องเท่ียวให้ท่องเท่ียว ได้ตลอดท้ังปี พัฒน า
ระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเท่ียว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้
นักท่องเท่ียว  

3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ําโขง ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่ง  ท่องเท่ียวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ส่ีเหล่ียมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลําภู-หนองคาย-สปป. ลาว โดยพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเท่ียวเชิง  วัฒนธรรมของสองฝ่ังโขง 
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พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเท่ียว/พักผ่อน  ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่ม  
แม่น้ําโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเท่ียวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบ คาราวาน (Cycling/Caravan 
Tours) การท่องเท่ียวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนน เช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียว 
พัฒนาท่าเรือและการท่องเท่ียวทางน้ําให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีเกิดจากชุมชนเพื่อ
สร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการ และทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ
ท่ีเพิ่มขึ้น 

4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์อุดรธานี 
หนองบัวลําภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง  สร้างสรรค์และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม  มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ 
(play and learn) ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเท่ียวท่ีสนใจ ศึกษาวิวัฒนาการของภาค
ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม  ทัศนศึกษาของโรงเรียนและ
นันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของท่ีระลึก ปรับปรุง ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวให้
ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้เข้าถึงได้
ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย 
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มท้ังจาก  การกีฬาและธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแข่งขัน  อาหารเสริมและ
เครื่องด่ืม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ  ทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ  ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรม
ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเท่ียว  

6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี  
โดยส่งเสริมการท่องเท่ียวที่คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิด ความสมดุลและยั่งยืน 
มุ่งเน้นนักท่องเท่ียวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวที่มุ่งเน้นให้เกิด ความคุ้มค่าต่อประสบการณ์
มากกว่าการท่องเท่ียวท่ีคุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ี  มากขึ้น รวมท้ังให้ความรู้
นักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

7) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให ้
นักท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว และพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยง  ในลักษณะเครือข่ายเพื่อ
กระจายนักท่องเท่ียวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เช่ือมโยงกิจกรรม การท่องเท่ียวระหว่างภาคเอกชน กับ
ชุมชนและท้องถิ่น ท้ังในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีสอดคล้อง กับความต้องการของนักท่องเท่ียว รวมทั้ง
พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเท่ียว  จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ 
นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของท่ีระลึก ร้านอาหาร ท่ีพักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเท่ียว รวมถึงระบบ การจัดการส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ี เศรษฐกิจหลัก 
ภาคกลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ใหม่ ๆ ของภาค 
                     ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าฐาน        ปี 
2559 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562-2565 

อัตราการ
เจริญเติบโต 

เศรษฐกิจของภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

892,676 ล้าน
บาท 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า  ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า  ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า  ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า  ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย    

ร้อยละ 3.5 ต่อ
ปี 

 

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและ 

พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วง
จิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ  ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้าน
ตะวันออก ๒๑ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ อาทิ การ 
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณ ความต้องการ
เดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศท่ีเพิ่มขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น เลย 
และสกลนคร) และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพ 
และศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพื้นท่ีศูนย์กลางความเจริญ เช่น  เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขต
นวัตกรรม พื้นท่ีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นท่ีเปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนา  และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เช่ือมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักท่ีเช่ือมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนา ระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น 
พร้อมท้ังส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เช่ือมโยงระหว่างเมืองและ ระบบขนส่งอื่น  

4) พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ อาทิเมือง ขอนแก่น เมือง 
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพื้นท่ีในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้  ประโยชน์ท่ีดินแบบ
ผสมผสานท้ังการทํางาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และ พัฒนาพื้นท่ีบริเวณเมือง
ชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกล้พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ  นครพนม หนองคาย มุกดาหาร   
ให้มีความพร้อมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเช่ือมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นท่ีโดยรอบ  
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5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ ความ 
เช่ียวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยานและระบบราง ท่ีได้ มาตรฐานและ
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรม
การบินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนา  สถานีขนส่งสินค้าในจังหวัด
ขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี   

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ 
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าฐาน        ปี 
2559 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562-2565 

มูลค่าการค้า
ชายแดน ภาค
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

273,510 ล้าน
บาท 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า          ร้อย
ละ 20.0 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า     ร้อยละ 
20.0 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า    ร้อยละ 
20.0 

ขยายตัว ไม่ตํ่า
กว่า    ร้อยละ 
20.0 

ขยายตัวเฉลี่ย 

ร้อยละ 20.0 ต่อ
ปี 

 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุน 

การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่ง
เช่ือมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอ พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน การค้าชายแดนท่ี
มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 5  
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เช่ือมโยงบึงกาฬ -อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเช่ือมโยง โครงข่าย
เส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง  

3) พัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และ หนองคาย เพื่อ 
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา  เศรษฐกิจชายแดน 
พร้อมท้ังเร่งรัดการดําเนินงานโครงการและมาตรการสําคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มี ความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการ CIQ ท่ีได้มาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร (สนุก)) (พ.ศ.2561-2564)  

1. จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้  

จุดเน้นท่ี 1 การท่องเท่ียว  

จุดเน้นท่ี 2 การเกษตร  

จุดเน้นท่ี 3 การค้า การลงทุน  

2. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision) “ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเท่ียว 3 ธรรม เช่ือมโยง  

3 ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่ อาเซียน”  

3. พันธกิจกลุ่มจังหวัด (Mission) “ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบ 

บูรณาการ ในด้านการท่องเท่ียว การเกษตร และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของ

ประชาชนในกลุ่มจังหวัด”  

4. เป้าประสงค์รวม “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน”  

ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์รวม  

: ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP: Gross Provincial Cluster Product) เพิ่มขึ้น ร้อยละ  

3 จากปีท่ีผ่านมา  

: รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per Capita) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีท่ีผ่านมา  

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มี 

ท้ังหมด 4 ประเด็น ดังนี้ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การพัฒนาการท่องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่าง 

ยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการท่องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)  

อย่างยั่งยืน  

  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน

นั้น เป็นประเด็นท่ีมุ่งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) ของกลุ่มจังหวัดฯ , 

พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน และให้ความรู้ด้ านการท่องเท่ียวและบริการแก่

บุคคลากร ด้านการท่องเท่ียว  

 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
2561 2562 2563 2564 

1) แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมะ ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม  ของก ลุ่ม
จังหวัดฯ เป็นท่ียอมรับ
ในหมู่นักท่องเท่ียว  
2) แหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก
ได้รับ การพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน  
3) บุ คลากรด้านการ
ท่องเท่ียวได้รับการเพิ่ม
ขีด  ความสามารถใน
การบริการ 

ร้อ ยละของจ าน วน 
นักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้น
จากปี ท่ีผ่านมา 

3 3 3 3 1 ) ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  3 
ธรรม ของกลุ่มจังหวัด  
2 )  พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ ส่ิ ง
อ านวยความ สะดวก
ด้านการท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐาน  
3) ให้ความรู้ ด้านการ
ท่องเท่ียวและบริการ
แก่ บุคคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว 

ร้อยละของรายได้จาก
ก า ร  ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี
เพิ่มขึ้นจากปีท่ี ผ่านมา 

3 3 3 3 
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                     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร  

ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรนั้น เป็น 

ประเด็นท่ีมุ่งเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตรให้สอดคล้องกับตลาด และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า  

 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
2561 2562 2563 2564 

1) การผลิตทาง
การเกษตร ได้รับการ
ส่งเสริมให้มี 
ประสิทธิภาพโดยใช้
ระบบ บริหารจัดการ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี  
2) ผลผลิตการเกษตร
ได้รับ การแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้ สอดคล้อง
กับตลาด 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่ม จังหวัด
ภาคเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น
จากปีท่ี ผ่านมา 

3 3 3 3 1) เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตและ การบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร  
2) ส่งเสริมการแปร
รูปเพื่อเพิ่ม มูลค่า
ผลผลิตทาง
การเกษตรให้ 
สอดคล้องกับตลาด  
3) สนับสนุนการวิจัย
และ พัฒนาการผลิต
และการแปรรูป เพื่อ
เพิ่มมูลค่า 

จ าน ว น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เกษตรแปรรูป เพิ่มขึ้น 

3 ชนิด 3 ชนิด 3 ชนิด 3 ชนิด 

จ านวนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการ ผลิต
และการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่า สินค้า
เกษตรเพิ่มขึ้น 

2 ช้ิน 2 ช้ิน 2 ช้ิน 2 ช้ิน 
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                     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนนั้น เป็นประเด็นท่ีมุ่งเพิ่ม 

ขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการในพื้นท่ี ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการค้า การ

ลงทุน และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ในการค้า การลงทุน  

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
2561 2562 2563 2564 

1) ผู้ประกอบการได้รับ
การเพิ่มขีด 
ความสามารถด้าน
การค้า การลงทุน 2) 
ส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการค้า การลงทุน
ได้รับการปรับปรุง/
พัฒนา  
3) สินค้าและบริการ
ได้รับการเพิ่ม มูลค่า
โดยใช้นวัตกรรม 

ร้อยละของ
ผู้ประกอบการท่ีได้รับ
การ เพิ่มขีด
ความสามารถในการค้า 
การ ลงทุนเพิ่มขึ้นจาก
ปีท่ีผ่านมา 

5 5 5 5 1)เพิ่มขีด
ความสามารถด้าน
การค้า การลงทุน แก่
ผู้ประกอบการในพื้นท่ี  
2) ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานให้เอื้อต่อ
การค้า การลงทุน  
3) ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่า ให้กับสินค้าและ
บริการในการค้า การ
ลงทุน 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่ม จังหวัด
สาขา การขายส่ง การ
ขายปลีกฯ จากปีท่ีผ่าน
มา 

3 3 3 3 
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                     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงนั้น เป็นประเด็นท่ีมุ่งส่งเสริมการน าเอา 

วิธีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงาน กลุ่มจังหวัด สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความมั่นคง 

ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการแก้ไข  

ปัญหาให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัด 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
2561 2562 2563 2564 

1) มีการบริหารกิจการ
บ้านเมือง ท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการ 
บริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบ บูรณาการ  
2) ประชาชนในกลุ่ม
จังหวัดมี ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

ร้อยละของข้าราชการ
ท่ีกระท าผิดลดลงจาก
ปีท่ีผ่านมา 

50 60 70 80 1) ส่งเสริมการน าเอา
วิธีการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แนวใหม่มาใช้
ในการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัด  
2) สนับสนุนกิจกรรม
ในการรักษาความ
มั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน  
3) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐใน
การแก้ไข ปัญหา
ให้กับประชาชนใน
กลุ่มจังหวัด 
 

ร้อยละของข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ได้รับการแก้ไขตาม
ขั้นตอน และ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

50 60 70 80 

ร้อยละของคดีอาญาท่ี
เกิดขึ้นลดลงจากปี ท่ี
ผ่านมา 

50 60 70 80 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน” 

 เป้าประสงค์ (Goals) 

1. สร้างการเติบตาทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภาคเกษตร 
การค้าชายแดน และการท่องเท่ียว 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ท่ัวถึงท้ังเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน 

3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategies Issues) 

1. การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า 
2. กสนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน เพื่อเช่ือมโยงสู่สากล 
3. การพัฒนาการท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ําโขง 
4. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนายั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 

ต าแหน่งการพัฒนา 

1. ด้านการเกษตร 
- โคเนื้อหนองสูง 
- ข้าวอินทรีย์ 

2. ด้านท่องเท่ียว 
- เชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 

3. ด้านการค้าการลงทุน 
- การค้าชายแดนและการลงทุน 

4. ด้านอุตสาหกรรม 
- อุตสาหกรรมการเกษตร 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง ดํารงอยู่คู่การท่องเท่ียว หนึ่งเดียวการศึกษาดี 
มีมาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างการศึกษามีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย 

 
แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
  เสริมสร้างท้องถิ่นเมือง  
  น่าอยู่ 

1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ประชาชนอยู่อีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดมุกดาหารให้
ลดลง 
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความสนใจในด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐานท่ีดี 
ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2 พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
   2.1 พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
   2.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไฟฟ้า น้ําประปา และโทรศัพท์อย่าง
พอเพียงและท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
   เสริมสร้างเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 
 

1 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ประจํา
จังหวัด 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
 

 1.2 ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยการสนับสนุนความสามารถของผู้ประกอบการ และ
สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ และสร้างส่ิง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการท่องเท่ียว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้จาก
การท่องเท่ียว โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัด
มุกดาหาร 
   1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการจัดต้ังเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
   เสริมสร้างการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

1 ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน 
   1.1 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
   1.2 ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน 
   1.3 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน 
   1.4 พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดมุกดาหาร 
เพื่อนําเข้าสู่ตลาดอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
   เสริมสร้างประสิทธิภาพของ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม 

1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบบูรณาการ 
   1.2 ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   1.3 ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
   เสริมสร้างการศึกษาดีมี
มาตรฐานสากล 

1 พัฒนาการศึกษาท่ีทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   1.1 ให้บริการด้านการศึกษาและสนับสนุนวัสดุ ส่ือ-อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล เพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

    1.2 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.3 สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
   1.4 ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
   เสริมสร้างการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1 ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการโดยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ 
   1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
   1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริหาร
จัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   1.3 สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
   1.4 สนับสนุนให้มีพื้นท่ีสาธารณะทางสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และรวมติดตาม
ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กําหนดนโยบาย
สาธารณะ และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
   1.5 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
พร้อมรับการตรวจสอบ 
   1.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  
   เสริมสร้างการผลิต และการ
จัดการอาหารปลอดภัย 
 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
   1.1 สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมการนําเข้า โดยเน้นการกําหนดปัจจัยการผลิต
หรือการนําสารเคมีเป้าหมายเข้ามาได้เฉพาะด่าน โดยการบูรณาการการทํางาน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.2 จัดทํามาตรฐานควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและวัตถุมีพิษทางการเกษตร
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เน้นการขึ้นทะเบียนควบคุมแหล่งผลิตและจําหน่าย โดย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง รวมถึงการปราบปรามผู้กระทําผิดตาม
กฎหมาย 
   1.4 รณรงค์การใช้เคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และผู้บริโภค 
   1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับความรู้ผู้ส่งออก 
เกษตรกร และร้านค้า ให้มีความตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตและการบริหาร
จัดการอาหารปลอดภัย 
   1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจําหน่ายสําหรับ
ผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
   1.7 ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผักประจําท้องถิ่น 
   1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดอาหาปลอดภัยในชุมชน 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

วิสัยทัศน์ (Vision)  “สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความม่ันคง ด ารงอยู่คู่การท่องเที่ยว หนึ่ง
เดียวการศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถ่ินเมืองน่าอยู ่
แนวทางการพัฒนา  

1. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิตให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดมุกดาหารให้ลดลง 
1.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสนใจในด้านกีฬา เพื่อสุขภาพและ

นันทนาการ 
1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
1.4 ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐานท่ีดี 
1.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.7 ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
2.1 พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
2.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไฟฟ้า น้ําประปา และโทรศัพท์อย่างพอเพียง

และท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ีว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี รวมทั้งสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ประจําจังหวัด 
1.1 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี    

ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนรุักษ์สืบสานต่อ และเช่ือมโยงสู่กิจกรรม
การท่องเท่ียว 

1.2 ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยการสนับสนุนความสามารถของผู้ประกอบการและสร้าง 
เครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ และสร้างส่ิงอํานวย 
ความสะดวกต่าง ๆ ในการท่องเท่ียว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเท่ียว โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน 
1.1 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และแห่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 
1.2 ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน 
1.3 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน 
1.4 พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนําเข้า

สู่ตลาดอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมแบบ   

บูรณาการ 
1.2 ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการศึกษาท่ีทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 ให้บริการด้านการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ ส่ือ-อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.2 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1.3 สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
1.4 ส่งเสริมการให้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทางในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริหารจัดการ 
โดยยึดหลัดธรรมาภิบาล 

1.3 พัฒนาสนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

1.4 สนับสนุนให้มีพื้นท่ีสาธารณะทางสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และร่วมติดตามตรวจสอบ
อย่างสร้างสรรค์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กําหนดนโยบายสาธารณะและ
ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.5 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมรับการ
ตรวจสอบ 

1.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
1.1 สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมการนําเข้า โดยเน้นการกําหนดปัจจัยการผลิตหรือการนํา

สารเคมีเป้าหมายเข้ามาได้เฉพาะด่าน โดยการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.2 จัดทํามาตรฐานควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและวัตถุมีพิษทางการเกษตรตามกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง เน้นการขึ้นทะเบียนควบคุมแหล่งผลิตและจําหน่าย โดยประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง รวมถึงการปราบปรามผู้กระทําผิดตามกฎหมาย 

1.3 รณรงค์การลด ละ เลิก ใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างจิตสํานึกให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
ความสําคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการรณรงค์/จูงใจ ให้มีการบริโภคอาหาร
ท่ีปลอดภัยในสัดส่วนท่ีมากขึ้น การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการบริโภค รณรงค์ให้ปลูกผัก
กินเอง (ผักสวนครัวรั้วกินได้) หรือเชิญชวนให้มีการกินผักพื้นบานมากขึ้น 

1.4 รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
ผู้บริโภค 

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับความรู้ผู้ส่งออก เกษตรกร 
และร้านค้า ให้มีความตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตและการบริหารจัดการอาหาร
ปลอดภัย 

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจําหน่าย สําหรับผู้บริโภค 
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

1.7 ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผักประจําท้องถิ่น 
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน 

 
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอนิคมค าสร้อย 
  1.5.1 วิสัยทัศน์อ าเภอนิคมค าสร้อย 
   “คุณภาพชีวิตดี การเกษตรก้าวหน้า การค้าการท่องเที่ยว” 
  1.5.2 พันธุกิจ 
   1) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาคนให้มีสุขภาพดีและมีศักยภาพ สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงสู่สังคมแห่งความรู้ 
   2) อนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากัด 
อย่างรู้คุณค่าเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   3) พัฒนาการเกษตร การแปรรูป และการลงทุนการเกษตรอย่าคุ้มค่าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   4) เพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและอุตสาหกรรมตามศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม 
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   5) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาคและจังหวัดลุ่ม
แม่น้ําโขง 
 
  1.5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ของอ าเภอนิคมค าสร้อย 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาคนตามแนวทางวาระอําเภอ 
“นิคมมั่นยืน 5 ดี” 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเจริญเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ง
แวดล้อม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มมูลค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัว
และอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีหลากหลาย และ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวชายโขงในจังหวัดและภูมิภาคเดียวกัน 
 
  2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบลร่มเกล้า) 

  2.1วิสัยทัศน์   

 “การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบครัน เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง" 

  2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
  3) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
  4) การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว 
  5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  6) การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.3 เป้าประสงค์   

  1) การคมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครันและครอบคลุม 
  2) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) ชุมชุนมีความมั่นคง เข้มแข็ง มีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 
  4) ยกระดับรายได้ครัวเรือน สร้างอาชีพท่ีสอง กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง  
  5) เป็นชุมสะอาด ปราศจากมลพิษ ประชาชนร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม 
  6) เป็น ชุมชนแห่ งความสุข “ร่ม เก ล้า ร่ม เย็น  ร่มธรรม” .4 ตัว ช้ีวัดและค่าเป้ าหมาย
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  2.4 ตัวชีวั้ดและค่าเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (KPI) ค่าฐาน  
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
   -แผนงานเคหะและชุมชน ร้อยละหรือจํานวนหรือปริมาณ ท่ี

เพิ่มขึ้น 
60 62 64 66 68 70 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 10 

   -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวนหรือร้อยละของถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

60 1 1 1 1 1 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 5 

   -แผนงานเศรษฐกิจ จํานวนหรือปริมาณแหล่งน้ํา/
พื้นท่ีพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้น 

60 62 64 66 68 70 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 10 

   -แผนงานการพาณิชย์ จํานวนครัวเรือนผู้ใช้ประโยชน์ 70 73 76 79 82 85 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 15 
2) การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

        

   -แผนงานบริหารงานท่ัวไป -จํานวนหรือร้อยละกิจกรรม/
จํานวนกลุ่ม/สมาชิกท่ีได้รับการ
สนับสนุน 

70 75 70 85 90 95 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 25 

   -แผนงานการศึกษา -จํานวนหรือปริมาณกิจกรรม/
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

70 75 80 85 90 95 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 25 

   แผนงานสาธารณสุข -จํานวนกิจกรรม/ร้อยละของหรือ
จํานวนกลุ่มเป้าหมาย 
-สถิติผู้ป่วย/โรคท่ีลดลง 

70 
 

50 

72 
 

48 

74 
 

46 

76 
 

44 

78 
 

42 

80 
 

40 

เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 10 
ลดลงรวมร้อยล10 

   -แผนงานสังคมสงเคราะห์ จํานวนหรือร้อยละผู้ได้รับการ
สงเคราะห์ 

100 100 100 100 100 100 100 

   -แผนงานเคหะและชุมชน จํานวนกิจกรรม/ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย 

60 65 70 75 80 85 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 25 
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3) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

        

   -แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนสมาชิก/กลุ่มเป้าหมาย 60 62 64 66 68 70 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 10 
   -แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน จํานวนสมาชิก/กลุ่มเป้าหมาย 60 62 64 66 68 70 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 10 
4) การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ลงทุนและการท่องเท่ียว 

        

   -แผนงานเคหะและชุมชน จํานวนกิจกรรม/โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

30 35 40 45 50 55 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 25 

   -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

จํานวกิจกรรม/โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย/จํานวนพื้นท่ี 

20 25 30 35 40 45 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 25 

5) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

        

   -แผนงานสาธารณสุข จํานวนกลุ่ม/พื้นท่ีเป้าหมาย 60 62 64 66 68 70 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 10 
   -แผนงานเคหะและชุมชน จํานวนกลุ่ม/ชุมชน/พื้นท่ี

เป้าหมาย 
70 72 74 76 78 80 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 10 

   -แผนงานการเกษตร 
   -แผนงานสร้างความเข้าแข็ง 
   -แผนงานการเกษตร 
   -แผนงานการพาณิชย์  

จํานวนกลุ่ม/ชุมชน/พื้นท่ี
เป้าหมาย 

30 
70 
70 
70 

35 
72 
72 
72 

40 
74 
74 
74 

45 
76 
76 
76 

50 
78 
78 
78 

55 
80 
80 
80 

เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 25 
เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 10 
เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 10 
เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 10 

6) การพัฒ นาด้าน ศิลปวัฒ นธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

        

   -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

จํานวนผู้เข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมาย/
ชุมชน 

70 73 76 79 82 85 เพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 15 
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2.5  กลยุทธการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ โครงการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า 
ทางระบายน้ํา 
 
 
 
 
1 .2  ขุ ด ส ระ  เจ าะ บ่ อ บ าด าล 
ก่อสร้างฝาย พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร แหล่งน้ําอุปโภคบริโภค 
 
 
1.3 ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน ไฟฟ้า
เพื่ อการเกษตร ส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเลือก (แสงอาทิตย)์ 
 

1.1.1 ก่อสร้างถนนเพื่อการคมนาคม 
1.1.2 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
1.1.3 ปรับปรุง บํารุงซ่อมแซมถนน 
1.1.4 ก่อสร้างสะพาน 
1.1.5 ก่อสร้างทางเดิน ทางเท้า 
1.1.6 ก่อสร้างทางเดินน้ํา ทางระบายน้ํา 
 
1.2 .1 พัฒ นาแหล่งน้ํ าเพื่ อการอุป โภค
บริโภค 
1.2.2 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 
1.2.3 บํารุงรักษา อนุรักษ์แหล่งน้ํา 
 
1.3.1 ติดต้ัง/ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
1.3.2 ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์          

2. การส่ งเส ริมคุณ ภาพ
ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
บ้านเมืองที่ดี 

2.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
อาชีพ 
 
 
 
 
2.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดสวัสดิการชุมชน 
 

2.1.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.2 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
และกลุ่มอาชีพ 
2.1.3 ส่งเสริมการหารายได้สร้างอาชีพเสริม 
 
2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ
ชุมชน 
2.2.2  เบ้ียยังชีพผู้พิการ  
2.2.3  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
2.2.4  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
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2.3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 การบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1  ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ 
2.3.2  ส่งเสริมทักษะการเรียนวิชาชีพ 
2.3.3  ส่งเสริมการศึกษานานาชาติ มุ่งเน้น
กลุ่มประชาคมอาเซียน 
2.3.4 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้/ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯลฯ 
2.3.5 ส่งเสริมการศึกษา การแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งภายในและ
นอกสถานท่ี 
2.3.6 ส่งเสรีมการเรียนภาษาอังกฤษสู่
อาเซียน ฯลฯ 
 
2.4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
สาธารณสุข มูลฐาน 
2.4.2  ป้องกันและระงับโรคระบาดต่าง ๆ 
2.4.3  ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขตาม
นโยบายประกันสุขภาพ 
2.4.4  ส่งเสริมการมีสุขภาพและอนามัยท่ีดี
ของมารดาและทารก 
2.4.5 จัดหาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 
2.4.6 สนับสนุนกิจกรรมโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
                
2.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วน การตรวจสอบการบริหาร
จัดการ การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
2.5.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
2.5.3 สร้างวัฒนธรรมร่วมองค์กร ให้
บุคลากรทุกระดับขององค์กร มีจิตสํานึก มี
วินัยการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล 
2.5.3 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อ
การให้บริการท่ีดีและเป็นธรรม 
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3. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

3.1.  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

3.1.1  ส่งเสริมความรู้ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
3.1.2  อบรมให้ความรู้ผู้นําชุมชนตระหนัก
ในหน้าท่ีพลเมือง 
3.1.3  เทศบาลสัญจร/เทศบาลพบ
ประชาชน 
3.1.4  การจัดทําเวทีประชาคมต่าง ๆ 
 

 
 

3.2  การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

3.2.1  ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
3.2.2  จัดหาปั๊มสูบน้ําเพื่อการเกษตร (ภัย
แล้ง) 
3.2.3 การจัดหารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ 
3.2.4 การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
3.2.5 การฝึกอบรมบุคลากร อปพร. 
อาสาสมัครป้องกันภัยสาธารณะ  
       
3.3.1  สนับสนุนงาน อปพร. 
3.3.2  หน่วยเฝ้าระวังภัยชุมชน 
3.3.3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
3.3.4  อบรมเยาวชนเสริมสร้างวินัยจราจร 
3.3.5  การป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร  

 
4. การวางแผนการลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

 
4.1 ส่ง เสริม  สนับสนุ นการทํ า
เก ษ ต ร ผ ส ม ผ ส า น ต า ม แ น ว
พระราชดําริ 
 
 
4 .2  ส่ ง เส ริ ม  สนั บ สนุ น  ก าร
รวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบ
สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน 
 

 
4.1.1 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
4.1.2  สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผ้าเย็บมือ 
4.1.3  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
4.1.4 จัดต้ังศูนย์หัตถกรรมเพื่อการเรียนรู้   
 
4.2.1 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ชุมชน สินค้า
OTOP 
4.2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิต 
กลุ่มอาชีพ สร้างรายได้สร้างอาชีพเสริม 
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4.3 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ น าแห ล่ ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

4.3.1 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ภูยางเด่ียว 
4.3.2 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวัต
วิถ ี
4.3.2 ส่งเสริมการนําวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่น 
วัฒนธรรมชนเผ่า สู่นวั ติกรรมเพื่ อการ
ท่องเท่ียว 
 

5 . ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรป่าไม้ และการบุกรุกท่ี
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 การบริหารจัดการมลภาวะเป็น
พิษ และการบริหารจัดการขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 ปลูกหญ้าแฝกตาม 
แนวพระราชดําริ 
5.1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ 
สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.1.3 ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุก
รุกป่าและท่ีสาธารณะ 
 
5.2.1   รณรงค์ปลูกจิตสํานึกการกําจัดน้ํา
เสียของชุมชน 
5.2.2   กํากับดูแล ตรวจสอบสถาน
ประกอบการ ให้มีการจัดการระบบน้ําเสีย 
5.2.3  ออกเทศบัญญัติควบคุมส่ิงแวดล้อม 
5.2.4   รณรงค์สร้างจิตสํานึกการกําจัดขยะ
มูลฝอยอย่างถูกวิธี แยกก่อนท้ิง 
5.2.5   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดต้ังธนาคาร
ขยะ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปหรือ
สร้างมูลค่าจากขยะ  
5.2.6   ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นในการกําจัดขยะ 
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5.3 การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น 
 
 
 
 
 

5.3.1  ปรับปรุงภูมิทัศสวนสาธารณะ
เทศบาล/ ลานชุมชน 
5.3.2   สร้างสวนหย่อม สวนสาธารณะ 
สนามเด็กเล่น 
5.3.3   โครงการหน้าบ้านน่ามอง/บ้านนาย
สะอาด 
               

6. การส่ งเส ริม ด้านการ
ศ า ส น า  วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณี  และภู มิปัญญา
ท้องถ่ิน 

6.1 ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี
ด้านศาสนา 
 
 
 
 
6.2 ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และของชาติ 
 
 
 
 
 
6 .3  ส่ ง เสริ ม ก ารอ นุ รั ก ษ์ แล ะ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

6.1.1  กิจกรรม/โครงการ เนื่องในวนัสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
6.1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ศาสนาสถาน 
6.1.3 ก่อสร้างฌาปนสถาน 
 
6.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรม สําคัญ ๆ อาทิ 
ประเพณีวันสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง 
6.2.2  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม งาน
บุญประเพณีท้องถิ่น (ฮีตสิบสอง ครองสิบส่ี) 
6.2.3  โครงการเกี่ยวกับรัฐพิธี ราชพิธี งาน
พิธีสําคัญ ๆ ของสถาบันหลักของชาติ 
 
6.3.1 โครงการถ่ายทอดศิลปะ ดนตรี อิสาน  
6.3.2 โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่น/ภาษาเผ่า 
6.3.3 โครงการประกวด “ขับลําผญา” 
6.3.4 โครงการ ครู คลัง ช่าง หมอ ผู้เฒ่า
เล่าขาน ลูกหลานจดบันทึก    
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2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic position) ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

หลักปรัชญาสู่การพัฒนาต าบลร่มเกล้า  “นวัตวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า นวัตกรรมพลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  บนพืน้ฐานการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

  เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นของบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้  เทศบาลตําบลร่มเกล้า
กําหนดจุดยืนการพัฒนาในแต่ะละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

  2.6.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

   1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
   2) พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค บํารุงรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติเดิมและสร้าง
แหล่งน้ําใหม่ 
   3) พัฒนาขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึง 
   4) พัฒนาระบบทางเดิน ทางระบายน้ํา  

  2.6.2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

   1) พัฒนาอาคารสถานท่ีเพื่อการศึกษา 
   2) พัฒนาและสนับสนุน รพ.สต. และส่งเสริมการสร้างสุขภาพอนมัยประชาชน 
   3) พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมรายได้ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ  
   4) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   5) พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 
   6) พัฒนาและสนับสนุนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
   7) พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
   8) พัฒนาอาคารสถานท่ีหน่วยงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร เพิ่มศักยภาพการทํา
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   9) พัฒนาระบบเครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานงบประมาณอย่าง 

มีธรรมาภิบาล 
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  2.6.3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

   1) พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคมภายใต้วิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล 
   2) ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้เข้มแข็งเป็นพลังในการแก้ไขปัญหา
สังคมและขับเคล่ือนนโยบายของผู้บริหาร 
   3) พัฒนา จัดหา อุปกรณ์เครื่องมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4) พัฒนาความรู้ สร้างวินัยประชาชน ร่วมเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   5) สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การอํานวยความเป็นธรรม จัดระเบียบสังคม 

  2.6.4 การพัฒนาด้านการวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 

   1) พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการวมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้า ในรูปแบบสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน 
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่องรองรับการท่องเท่ียว 

   2) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ 
   3) พัฒนาเสริมสร้างนวัตวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
   4) สร้างเครือข้ายความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างองค์กร 
   5) ส่งเสริมพัฒนากีฬาและสนามกีฬามาตรฐาน 

  2.6.5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   1) พัฒนา สร้าง/เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชน 
   2) พัฒนา ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม ภัยพิบัติ 

3) เสริมสร้างการรักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้านพลังทางสังคม 

  2.6.6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

   1) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
   2) ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท้องถิ่นและวฒัธน
ธรรมของชาติ 
   3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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  2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท.จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถ่ิน  ทต.ร่มเกล้า 

1 ) ยุ ท ธ ศ าสต ร์ ด้ าน
ความม่ันคง 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  1  บริหาร
จัดการน้ํ าให้ เพียงพอแต่
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 
ยุ ท ธศ าส ต ร์ ท่ี  2  แ ก้ ไ ข
ปัญหาความยากจนและ
พั ฒ น า คุณ ภ าพ ชีวิ ต ผู้ มี
รายได้น้อยเพื่ อลดความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  2  การ
ส่งเสริมพัฒนาการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ ท่ี  2  การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  4 พัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู่ อ
ยั่งยั่งยืน 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3  ก า ร
เสริ มสร้ างความมั่ น ค ง
ชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
เสริมสร้างท้องถิ่นเมือง
น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
เสริมสร้างเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
เสริมสร้างการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1  ก า ร
พั ฒ น า ด้ าน โค รงส ร้ า ง
พื้นฐาน 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  2  ก า ร
พัฒ นาด้านการส่งเสริม
คุณ ภ าพ ชี วิ ต แ ละ ก าร
บริหารบ้านเมืองท่ีดี 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3  ก า ร
พัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  1  บริหาร
จัดการน้ํ าให้ เพียงพอแต่
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 
ยุ ท ธศ าส ต ร์ ท่ี  2  แ ก้ ไ ข
ปัญหาความยากจนและ
พั ฒ น า คุณ ภ าพ ชีวิ ต ผู้ มี
รายได้น้อยเพื่ อลดความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  1  การ
พัฒนาการท่องเท่ียว 3 
ธ ร ร ม  ( ธ ร ร ม ะ 
ธรรมชาติ วัฒ ธรรม ) 
อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนา
ขีดความสามารถในการ
ลงทุน 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1  ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
การเกษตรและการต่อยอด
เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่ม
ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า ร
แข่งขัน ด้านการค้า การ
ล ง ทุ น  เพื่ อ เ ช่ื อ ม โย ง
อาเซียน สู่สากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างท้องถิ่นเมือง
น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
เสริมสร้างเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1  ก า ร
พั ฒ น า ด้ าน โค รงส ร้ า ง
พื้นฐาน 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  2  ก า ร
พัฒ นาด้านการส่งเสริม
คุณ ภ าพ ชี วิ ต แ ละ ก าร
บริหารบ้านเมืองท่ีดี 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3  ก า ร
พัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  4  ก า ร
พั ฒ น า ด้ า น ก า ร ว า ง
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แผนการลงทุนและการ
ท่องเท่ียว 

3 ) ยุ ท ธ ศ า สต ร์ก า ร
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แก้ปัญหา
ความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  4  การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  4  ก า ร
พัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
เสริมสร้างการศึกษาดีมี
มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
เสริมสร้างการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมา  
ภิบาล 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  2  ก า ร
พัฒนาด้านการส่งเสริมคุ
รภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ยุ ท ธศ าส ต ร์ ท่ี  2  แ ก้ ไ ข
ปัญหาความยากจนและ
พั ฒ น า คุณ ภ าพ ชีวิ ต ผู้ มี
รายได้น้อยเพื่ อลดความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ใช้โอกาส
จากการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยง
พื้น ท่ี เศรษฐกิจหลักภาค
กล าแ ละพื้ น ท่ี ร ะ เบี ย บ
เศรษฐกิจภาคนะวันออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และ
พื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของ
ภาค 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  2  การ
ส่งเสริมพัฒนาการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตร  
ยุทธศาสตร์ ท่ี  3  การ
พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการค้า การลงทุน 
ยุทธศาสตร์ ท่ี  4  การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี 1  ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
การเกษตรและการต่อยอด
เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู่ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1 
เสริมสร้างท้องถิ่นเมือง
น่าอยู่ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  2 
เสริมสร้างการศึกษาดีมี
มาตรฐานสากล 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  6 
เสริมสร้ างการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  2  ก า ร
พัฒ นาด้านการส่งเสริม
คุณ ภ าพ ชี วิ ต แ ละ ก าร
บริหารบ้านเมืองท่ีดี 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3  ก า ร
พัฒ นาด้าน จัดระ เบี ยบ
ชุมชนและสังคม 
 



ห น้ า  | 88 

 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส ร้ า งก า ร เติ บ โต บ น
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ใช้โอกาส
จากการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยง
พื้น ท่ี เศรษฐกิจหลักภาค
กล าแ ละพื้ น ท่ี ร ะ เบี ย บ
เศรษฐกิจภาคนะวันออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และ
พื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของ
ภาค 
ยุทธศาสตร์ ท่ี  6  พัฒ นา
ความร่วมมือใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตาม
แน วชายแดน แ ละแน ว
ระเบียงเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  1  การ
พัฒนาการท่องเท่ียว 3 
ธ ร ร ม  ( ธ ร ร ม ะ 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ ท่ี  4  การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 ก า ร
พัฒนาการท่องเท่ียวตาม
วิถีชีวิตลุ่มน้ําโขง 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  5  ก า ร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  4 
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  7 
เสริมสร้างการผลิตและ
ก า ร จั ด ก า ร อ า ห า ร
ปลอดภัย 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  5  ก า ร
พัฒ นาด้านการบริห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การแก้ไข
ปัญหาความยากจนและ
พั ฒ น า คุณ ภ าพ ชีวิ ต ผู้ มี
รายได้น้อยเพื่ อลกความ
เหล่ือมลํ้าทางสัคม 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  3  การ
พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการค้าการลงทุน  
ยุทธศาสตร์ ท่ี  4  การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  4  ก า ร
พัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่อย่างยั่งยืน 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  6 
เสริมสร้ างการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  2  ก า ร
พัฒ นาด้านการส่งเสริม
คุณ ภ าพ ชี วิ ต แ ละ ก าร
บริหารบ้านเมืองท่ีดี 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  6  ก า ร
ส่งเสริมด้านการศาสนา 
วัฒธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

  3.1  การ วิ เคราะห์ กรอบการจัดท ายุท ธศาสต ร์ขอ งองค์ก รปกครองส่ วนท้ อ ง ถ่ิน 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  
ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis ปัจจัย / สภาพแวดล้อมภายใน  (Internal  Fact ours)  ประกอบด้วย 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

1.  โครงสร้าง/การแบ่งส่วนราชการชัดเจนตามภารกิจ
แต่ละด้าน 

2. เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีสายการบังคับ
บัญชา 

3. มีแผนพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วม
คิด ร่วมทํา  

4. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํานักงานท่ี
ทันสมัยในการทํางาน การทํางานผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. บุคลาการมีความรู้ความสามารถตรงตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและเหมาะสมกับงาน 

6. ใช้ระเบี ยบกฎหมายรองรับอํ านาจหน้ าท่ีของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

7. เป็นองค์กรท่ีอยู่ในพื้นท่ี ใกล้ชิดชุมชน  

8. ผู้บริหารเป็นคนในพื้นท่ี รู้และเข้าใจสภาพปัญหา
เป็นอย่างดี 

1. ขาดแคลนบุคลากรในสายงานตามโครงสร้าง 

2. การส่ังงานตามลําดับข้ัน ทําให้การปฏิบัติล่าช้า 

3. การดําเนินงานไม่ตรง/ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

4. งบประมาณมีจํากัด ไม่สอดคล้องกับภารกิจ  

5. บุคลการมีไม่เพียงพอ และขาดการพัฒนาทักษะการ
ทํางาน และทํางานในภารกิจหลายด้านไม่ตรงตาม
ตําแหน่ง หรือความถนัด  

6. ระเบียบปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติกับหน่วยตรวจสอบ 
ไม่สอดคล้องกัน 

7. งบประมาณมีจํากัด ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลล่าช้า 

8. ขาดวัฒนธรรมองค์ท่ีดี  
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ปัจจัย /  สภาพแวดล้อมภายนอก  (External  Factors)  ประกอบด้วย 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค/ข้อขัดข้อง  (Threat) 

1  เป็นชุมชนน่าอยู่ ท่ีสงบและทรัพยากรธรรมชาติ
สมบูรณ์    

2. รัฐธรรมนูญกําหนดการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่น 

4. กฎหมายกําหนดให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน 
5. ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมชนเผ่า
ยังมีความเข้มแข็ง 

6. รัฐบาล หน่วยงานราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย   
อื่น ๆ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน 

7. ความเจริญก้าวหน้า/การพัฒนาของเทคโนโลยี 

8. ประชาชนมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

9. เป็นท่ีต้ังกังหันลมผลิตไฟฟ้า ท่ีใหญ่ ท่ีในในเอเชีย
แปซิฟิก 

1. ความผันผวน/การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

2. ปัญหาการเมือง  

3 .  น โ ย บ า ย แ ล ะ เส ถี ย ร ภ า พ ข อ ง รั ฐ บ า ล 
4. สภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ีตกต่ํา  

5. การคมนาคมในสายคมนาคมการเกษตร และการ
ติ ด ต่ อ ยั ง ไ ม่ ส ะ ด ว ก  แ ล ะ ล่ า ช้ า 
6. ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจในระเบียบ     
กฎหมาย ข้อบังคับ 

7.  การติดต่อส่ือสารทางโทรคมนาคมไม่สะดวก 

8. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน 

9. ประชาชนผูกติดระบบทุนนิยม ขาดจิตอาสา 

 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

  สภาพแวดล้อมภายนอก   เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาของเทศบาล  ซึ่งเป็นผลกระทบท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ในระยะส้ัน ๆ  อาทิ 

  1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors:S) ตําบลร่มเกล้าประกอบด้วยชนเผ่า
พื้นเมือง อาทิ เผ่าผู้ไทย เผ่าบูร (ข่า) และลาว ซึ่งมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะ เป็นต้นทุนทางสังคม ท่ีมีจุดขาย
สามารถพัฒนาขยายผลการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้  ประกอบกับพื้นท่ีตําบลร่มเกล้า เป็นสถาน
ท่ีต้ังวัด สํานักสงฆ์ท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากท่ัวประเทศหลายแห่ง  ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมได้ในอนาคต  

  2.  ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors: T) ตําบลร่มเกล้าเป็นสถานท่ีต้ังกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าพลังงานสะอาด คือ ทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม มีความโดยเด่น เป็นกังหันลมท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในเอเชีย
แปซิฟิก สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล จํานวน 13 ต้น  ซึ่งเป็นต้นทุนสําคัญหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
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แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีได้  อย่างไรก็ดีการจะพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวดังกล่าว ต้องมีการประสานความร่วมมือสาม
ฝ่าย อันได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวตําบลร่มเกล้า  จึงจะเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

  3.  ด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Factors  :  E)  รายได้ประชากรส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร 
ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมปลูกพืชเชิงเด่ียว อาทิ ยางพารา ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ฯลฯ  ซึ่งจากสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีตกต่ํา ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําตามสภาวเศรษฐกิจโลก  เกษตรกรในพื้นท่ี
ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ําดังกล่าว  เป็นส่วนผลักดันให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปลูกพืช
เชิงเดียว เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน ตามแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง และเกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือ กลุ่มผู้เล้ียงไก่งวง เป็นต้น  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ครัวเรือนได้ระดับ
หนึ่ง โดยยึดการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors:P) ได้แก่  ปัจจุบันเทศบาลตําบล
ร่มเกล้า ได้มีเทศบัญญัติบังคับใช้ในชุมชน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติ  เพื่อสร้างวินัย ปลูกจิตสํานึกตระหนัก รับรู้ ท้ังด้าน
บวก ด้านลบ กรณีเกิดการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติในเรื่อง ๆ ของคนในชุมชน ท้ังนี้เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุขของคนในชุมชนเป็นส่วนรวม 

  อย่างไรก็ตาม ภายในชุมชนยังมีปัญหาความขัดแย้งทางความคิดทางการเมือง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างผู้นําชุมชนกับประชาชนในปกครอง  ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยกระทบต่อ
การพัฒนาในพื้นท่ี 

ปัจจัยท้ัง 4 ด้านดังกล่าว  เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาพปัญหามีอิทธิพลต่อการพัฒนาเทศบาล ยัง 
มีปัจจัยภายนอกมากมายท่ีส่งกระทบต่อการพัฒนา  ซึ่งมากน้อยแตกต่างกัน  แต่ล้วนมีผลกระทบต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นท้ังส้ิน  ท่ีส่งผลให้การพัฒนาสะดุดหรือ ต้องยกเลิกไป   หากสภาพการปัญหามีความรุนแรง เพื่อลด
ผลกระทบด้านอื่น ๆ ของชุมชน   จึงจําเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ตลอดเวลา เพื่อให้ทันตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนท่ามกลางปัจจัยปัญหาผลกระทบจากภายนอก   แต่อย่างไรก็ดี หากองค์กรมีการวางแผนท่ีดี  
มียุทธศาสตร์  มีเป้าหมายท่ีชัดเจน  ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมุ่งมั่นต้ังใจพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารท้องถิ่นย่อม
สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาสูงสุด ความความผาสุกของประชาชนได้   
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ส่วนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปส่วนการปฏิบัติ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก สนับสนนุ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บร ิการช ุมชนและ
สังคม 

1.1)เคหะและ
ชุมชน 
 

กองช่าง กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 1.2)อุตสาหกรรม
และการโยธา 
1.3)การเกษตร 
1.4)การพาณิชย ์

กองช่าง กองคลัง 

2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การบริหารบ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป 2.1)บรหิารงาน
ทั่วไป 
2.2)การรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิการช ุมชนและ
สังคม 

2.3)การศึกษา 
2.4)สาธารณสุข 
2.5)สงัคม
สงเคราะห ์
2.6)เคหะและ
ชุมชน 
2.7)สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
2.8)การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 2.9)การเกษตร 
2.10)การพาณิชย ์

กองช่าง 
กองคลัง 

กองคลัง 
สำนักปลัด 

  การดำเนินงานอื่น 2.11)งบกลาง สำนักปลัด กองคลัง 
3 การจัดระเบียบชุมชนและ

สังคม 
บริหารทั่วไป 3.1)การรักษาความ

สงบภายใน 
สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิการช ุมชนและ
สังคม 

3.2)สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด กองคลัง 
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4 การวางแผนการลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป 4.1)บรหิารงาน
ทั่วไป 
 

สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิการช ุมชนและ
สังคม 

4.2)เคหะและ
ชุมชน 
4.3)การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 

5 ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

บร ิการช ุมชนและ
สังคม 

5.1)สาธารณสุข 
5.2)เคหะและ
ชุมชน 
 

สำนักปลัด กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 5.3)การเกษตร สำนักปลัด กองคลัง 
6 การส่งเสริมด้านการศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

บริหารทั่วไป 6.1)บรหิารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิการช ุมชนและ
สังคม 

6.2)การศึกษา 
6.3)การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

 
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.การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

            

แผนงาน             

1.1 เคหะและ
ชุมชน 

- - - - 98 29,043,000 105 30,987,000 85 23,813,000 288 83,843,000 

1.2 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - - - 3 15,000,000 4 20,000,000 1 5,000,000 8 40,000,000 

1.3 การเกษตร - -     5 1,000,000      42 10,560,000      43 14,200,000       40 10,000,000 130 35,760,000 

1.4 พาณิชย์ - -     - -     5 1,650,000     16 2,550,000      13 1,450,000 34 5,650,000 

รวม   5 1,000,000 148 56,253,000 168 67,737,000 139 40,263,000 460 165,253,000 

 

 

 

 

 

          

 

 

แบบ ผ.01 
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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) 

2. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

            

แผนงาน             

2.1 บริหารงาน
ทั่วไป 

- - 6 605,000 8 1,000,000 7 980,000 8 1,030,000 29 3,615,000 

2.2 การศึกษา 8 2,770,000 27 3,540,000 37 5,100,000 37 5,100,000 35 4,950,000 144 21,460,000 

2.3 สาธารณสุข 3 200,000 13 940,000 24 2,650,000 24 2,650,000 24 2,650,000 88 9,090,000 

2.4 สังคม
สงเคราะห์ 

3 4,720,000 3 4,720,000 3 4,820,000 3 4,920,000 3 5,020,000 15 24,200,000 

2.5 เคหะและ
ชุมชน 

- - - - 8 220,000 8 220,000 8 220,000 24 660,000 

2.6 สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

- - 8 770,000 29 3,050,000 29 3,050,000 29 3,050,000 95 9,920,000 

2.7 การเกษตร - - 1 100,000 4 400,000 4 400,000 4 400,000 13 1,300,000 

2.8 การพาณิชย์ - - 1 350,000 2 400,000 2 850,000 2 850,000 7 2,450,000 

รวม 14 7,690,000 59 11,025,000 115 17,640,000 114 18,170,000 113 18,170,000 415 72,695,000 
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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. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

            

แผนงาน             

3.1 การรักษาความ
สงบภายใน 

- - 6 1,250,000 7 1,400,000 7 1,400,000 7 1,400,000 27 5,450,000 

3.2 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- -       5 320,000      18 2,060,000       20 2,060,000      21 2,290,000 64 6,730,000 

รวม   11 1,570,000 25 3,460,000 24 3,460,000 25 3,690,000 85 12,180,000 
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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) 

4. การวางแผนการ

ลงทุนและการ

ท่องเที่ยว 

            

แผนงาน             

4.1 บริหารงานทั่วไป 2 140,000 2 140,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 10 790,000 

4.2 เคหะและชุมชน - - 1 500,000 5 1,580,000 6 2,330,000 3 930,000 15 5,340,000 

4.3 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - 4 500,000 4 500,000 4 500,000 12 1,500,000 

รวม 2 140,000 3 640,000 12 2,250,000 13 3,000,000 10 1,600,000 27 7,630,000 
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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) 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

            

แผนงาน             

5.1 สาธารณสุข - - 2 180,000 6 870,000 6 870,000 6 870,000 20 2,790,000 

5.2 เคหะและชุมชน - -      2 100,000      4 200,000      4 200,000      4 200,000 14 700,000 

5.3 การเกษตร - -     - -      5 130,000      5 130,000      5 130,000 15 390,000 

รวม   4 280,000 15 1,200,000 15 1,200,000 15 1,200,000 49 3,880,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | 100 
 

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) 

6. การส่งเสริมด้าน

การศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

            

แผนงาน             

6.1 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- -     11 800,000       20 2,899,000      17 2,490,000      16 1,990,000 64 8,179,000 

รวม   11 800,000 20 2,899,000 17 2,490,000 16 1,990,000 64 8,179,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 
5 สาย ม.5 เชื่อม ม.3  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 
5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

- - 450,000 450,000 - ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

2 
 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 
3 สายเชื่อม ม.3 เชื่อม ม.
5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 
5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร 

- - 560,000 560,000 - ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เชื่อม ม.1-ม.3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 
5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร 

- - 560,000 560,000 - ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ 2 สาย
โคก  

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 
5 เมตร ยาว 500 

เมตร  

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรด้วย
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายหนอง
เม็ก หมู่ที่ 1 
 
 

-  เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 
5 เมตร ยาว 200 

เมตร  

- - 500,000 500,000 
 

500,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) เขตสำนักงาน
เทศบาล   

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 
5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  

- - 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคอนเสริม
เหล็ก(คสล.) ชุมชนสันติสุข 
หมู่ที่ 1  

-  เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 
5 เมตร ยาว 500 

เมตร 

- - 300,000 300,000 
 

300,000 
 
 

ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

- ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

- กองช่าง 
 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ 2 สาย
ม่วงไข่ -วัดภูหล่มขุม 

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร  

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ 2 สาย
ห้วยม่วงไข่  

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 
5 เมตร ยาว 100 

เมตร  

- - 200,000 - - ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรด้วย
ความสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ 2 สายวัด
ร่มเกล้าอุปถัมภ์  

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวก 

ถนน คสล. - - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายคำสาน  
ม.6 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. - - 300,000 300,000 300,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายรอบ  ม.5 
6 7 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. - - 500,000 - - ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)สายเข้าเมรุ
สำนักสงฆ์วนาสุ  

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 80 

เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรนาย
นาหินตั้ง-นาเหล่าตาเลย 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาว
ถนน/ผิว
จราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ 4 สาย 
ร.ร.บ้านหนองนกเขียน-ภู
หล่มขุม  

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. -  - 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)สายนาถ้ำบิ้ง 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 200 

เมตร  

-  - 455,000 455,000 455,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)สายเข้าบ่อ
ขยะ หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย 

ถนน คสล. -  - 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ฝาย
ใหญ่ หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนน คสล. -  - 400,000 400,000 400,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) สายทาง
ลงสนามไก่ หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 100

เมตร  

-  - - 244,000 244,000 ความถนนยาว/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบ้านนาง
ภิญโญ   ห้วยทราย หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนน คสล. - - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายโรงสี
ชุมชน หมู่ 5  

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.กว้าง 
4 เมตร ยาว 200 

เมตร 

- - 455,000 455,000 - ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 7 (สาย
คำนางโอก-หนองเลิง 

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. - - 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายรอบป่า
ช้าพร้อมลาน คสล. หมู่ที่ 5  

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 150 

เมตร  

- - 336,000 336,000 - ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายห้วยพยุง หมู่ที่ 1  

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง 3.5 
เมตร ยาว 1,500 

เมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

25 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองป่าแซง ม.4  

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังกว้าง 
3.5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายหนองอ้อย 
หมู่ที่ 1  

-สัญจร และขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน/
เกษตรกรขนส่ง
ผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 ปรับปรุงงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายห้วยพันลำหมู่ที่2 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง - - 85,000 85,000 85,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

 28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายภูโล้น หมูที่ 2 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง กว้าง 
3 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาว/ผิว
จราจร 

ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

29 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายโคก หมูที่ 2 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง กว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร พร้อมท่อ
ขาด 0.40 เมตร 

5 ท่อน    

- - 50,000 50,000 50,000 ความยาว/ผิว
จราจร 

ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายชุมชนสันติสุข 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง - - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรสัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 3 
สายห้วยคำสาน 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตได้สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 3 สาย ที่
พักสงฆ์ร่มธรรมบรรพต 
(ถ้ำป่องลม) 

 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจร 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่
ที่ 3  

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง - - 300,000 300,000 300,000 ความยาว
ถนน/ผิว
จราจร 

-ประชาชน
สัญจรอย่าง
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองแก่นคูน 
หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก  

ถนนลูกรัง กว้าง 
3.5 เมตร ยาว 
600 เมตร  

- - 150,000 150,000 150,000 ความยาว
ถนน/ผิว
จราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

35 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายถ้ำหมอบ 
หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก  

ถนนลูกรัง กว้าง 
3.5 เมตร ยาว 
1,400 เมตร  

- - 500,000 500,000 500,000 ความยาว
ถนน/ผิว
จราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

36 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายวัดถ้ำกะพุง-วัด
ถ้ำปู่จารย์ หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง - - 300,000 300,000 300,000 ความยาว
ถนน/ผิว
จราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

-กองช่าง 

37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายถ้ำปู่จารย์-
นาโคก หมูที่ 5 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาว
ถนน/ผิว
จราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

-กองช่าง 

38 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายคำเม็ก หมู่
ที่ 5 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาว
ถนน/ผิว
จราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

-กองช่าง 

39 ขยายผิวจราจร ถนน คสล. 
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ผิวจราจร คสล. 
ยาว 800 เมตร  

- - 300,000 - - ความจาว/
พื้นที่ก่อสร้าง 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายนาเหล่าตา
เลย หมูที่ 5 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

41 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนาพะคะวำ หมู่
ที่ 6 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง - - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรรวดเร็ว
ขึ้น 

-กองช่าง 

42 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
หนองมะแหน่ง-คำนางโอก 
หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาว
ถนน/ผิว
จราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายนาน้อย 
หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิตได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิตสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

44 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายถนนใหญ่-
ห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิตได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิตสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

45 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายหนองเลิง-
วัดตากแดด หมู่ 6 

-เพื่อให้เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิตได้สะดวก
รวดเร็ว 
 
 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิต สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรคู่ขนาน ห้วย
กระเบียน-ห้วยนาหลวง
หมู่ 7  

-เพื่อให้ประชาชน/
เกษตรกรสัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ความยาว
ถนน/ผิว
จราจร 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

-กองช่าง 

47 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายหนองแข้-
นาโคก หมู่ที่ 7  

-เพื่อให้ประชาชน/
เกษตรกรสัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิต สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

48 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเข้าประปาหอ
ถังสูงคำน้อย หมู่ที่ 6  

-เพื่อให้ประชาชน/
เกษตรกรสัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง กว้าง 
3.5 เมตร ยาว 

800 เมตร  

- - 260,000 260,000 260,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิต สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

49 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
สายนาคำนางโอก (จาก
ประปาหอถังสูงคำน้อย
เชื่อมต่อนิคมร่มเกล้า หมู่
ที่ 1) หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขึ้นคันดินลงลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร  

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิต สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร (จากบ้านนาย
คำลงหนองบวมเชื่อม
เส้นทางนาน้อย) หมูที่ 6 

 

-เพื่อให้เกษตรการ
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขึ้นคันดินลงลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  

- - 285,000 285,000 - ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิต สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมฝาย
ใหญ-่ห้วยทราย ม.4   

-เพื่อให้น้ำไหลผ่าน
ได้สะดวก 
แก้ปัญหาน้ำกัด
เซาะถนน 

ท่อเหลี่ยม - - 300,000 300,000 300,000 ความยาวท่อ -มีทางน้ำไหล   
การสัญจร
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

52 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6       -เพื่อให้น้ำไหลผ่าน
ได้สะดวก 
แก้ปัญหาน้ำกัด
เซาะผิวถนน 

ท่อเหลี่ยม  - - 200,000 200,000 200,000 ความยาวท่อ -น้ำไหลได้
สะดวกขึ้น 
- สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

53 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 1 

(บริเวณหน้าบ้านนาย
เหลี่ยม  บุญปากดี) 

-เพื่อให้น้ำไหลผ่าน
ได้สะดวก  
-แก้ไขปัญหาน้ำกัด
เซาะผิวถนน 

ท่อเหลี่ยม - - 200,000 200,000 200,000 อัตราการไหล
ของน้ำ/นาที 

-น้ำไหลได้
สะดวกวขึ้น 
-สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

54 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายห้วยเลิง หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง - - 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชนมี
สัญจรสะดวก
มากขึ้น 

-กองช่าง 

55 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
ห้วยน้ำบ่อ หมู่ที่ 3   

-เพื่อให้ประชาชน/
เกษตรกรสัญจรได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง - - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

56 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ชุมชนสันติสุข  หมู่ที่ 
1  

-เพื่อให้มีทางน้ำ
ไหล 

รางระบายน้ำ - - 300,000 300,000 300,000 ความยาวราง -แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วม/กัดเซาะ
ผิวถนน 

-กองช่าง 

57 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. หมู่ที่. 1  

-เพื่อให้มีรางระบาย
น้ำแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ
พร้อมฝา  

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวราง -แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังใน
ชุมชน 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายถ้ำ
หมอบ หมู่ที่ 2  

-เพื่อให้น้ำไหลผ่าน
ได้สะดวก –แก้ไข
ปัญหาน้ำกัดเซาะ
ผิวถนน 

ท่อเหลี่ยม ขนาด 
1.5x1.5 เมตร 
แบบ 1 ช่อง 
จำนวน 2 จุด 

- - 300,000 300,000 - ความยาวท่อ -น้ำไหลได้
สะดวกขึ้น 
- สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

59 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายภู
โล้น หมู่ที่ 2  

-เพื่อให้น้ำไหลผ่าน
ได้สะดวก  

ท่อเหลี่ยม ขนาด 
1.5x1.5 เมตร 
แบบ 1 ช่อง  

- - - 150,000 150,000 ความยาวท่อ -น้ำไหลได้
สะดวกขึ้น 
- สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

60 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายดานสะแบง 
หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้ประชาชน/
เกษตรกรสัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - - 350,000 350,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

61 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายภูผาแดง 
หมู่ 4 

-เพื่อให้เกษตรการ
สัญจรได้สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรการ
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

62 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม สาย
ดานนกแตดแต้ หมู่ที่ 4  

-เพื่อให้น้ำไหลผ่าน
ได้สะดวก –แก้ไข
ปัญหาน้ำกัดเซาะ
ผิวถนน 

ท่อเหลี่ยม - - 150,000 150,000 150,000 ความยาวท่อ -น้ำไหลได้
สะดวกขึ้น 
- สัญจรได้
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

63 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายนาหินกะ
ป่อง หมู่ที่ 4  

-เพื่อให้เกษตรการ
สัญจรได้สะดวก 
 

ถนนเพื่อ
การเกษตรกว้าง 
3 เมตร ยาว 400 

เมตร 
 

- - 110,000 110,000 110,000 ความยาวถนน -เกษตรการ
สัญจรได้สะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายบ้านนาย
สุพรรณ-ฝายน้ำล้นห้วย
ทราย หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรการ
สัญจรได้สะดวก 
 

ถนนเพื่อ
การเกษตรกว้าง 
3 เมตร ยาว 300 

เมตร 

- - 110,000 110,000 110,000 ความยาวถนน -เกษตรการ
สัญจรได้สะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

65 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายบ้านนาย
สุพรรณ-วัดภูหล่มขุม หมู่
ที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรการ
สัญจรได้สะดวก 
 

ถนนเพื่อ
การเกษตรกว้าง 
3.5 เมตร ยาว 
1,100 เมตร 

- - 335000 335,000 335,000 ความยาวถนน -เกษตรการ
สัญจรได้สะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

 66 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายดานน้อย 
หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้สัญจร ขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนน กว้าง 3 
เมตร ยาว 700 

เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน เกษตรกรสัญจร 
ขนถ่ายผลผลิต
ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่
ที่ 2  

-เพื่อให้มีทางน้ำ
ไหลได้สะดวก 

รางระบายน้ำ
พร้อมท่อ 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวราง -มีทางน้ำไหล 
ลดการกัดเซาะ
ผิวถนน 

-กองช่าง 

68 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบตัวยู พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 4 

-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝา 
ยาว 200 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ความยาวราง -มีทางน้ำไหล 
หมดปัญหาน้ำ
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 5 
สายคำป้อม  

 

-เพื่อให้น้ำไหลผ่าน
ได้สะดวก –แก้ไข
ปัญหาน้ำกัดเซาะ
ผิวถนน 

ท่อเหลี่ยม - - 150,000 150,000 150,000 ขนาดท่อ -น้ำไหลได้
สะดวกขึ้น 
- สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 5 
สายกอไผ่  

-เพื่อให้น้ำไหลผ่าน
ได้สะดวก –แก้ไข
ปัญหาน้ำกัดเซาะ
ผิวถนน 

ท่อเหลี่ยม - - 150,000 150,000 150,000 ขนาดท่อ -น้ำไหลได้
สะดวกขึ้น 
-สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

71 ซ่อมแซมรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 7 

-เพื่อบำรุงรักษาราง
ระบายน้ำให้มีความ
ม่ันคงแข็งแรง 

รางระบายน้ำ - - 100,000 100,000 100,000 ความยาวราง -รางระบายน้ำ
มีสะภาพดีขึ้น 

-กองช่าง 

72 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.แบบตัวยู พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 7  

-เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

รางระบายน้ำ - - 250,000 250,000 250,000 ความยาวราง -ไม่มีปัญหาน้ำ
ท่วมขังใน
ชุมชน 

-กองช่าง 

73 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  
สายห้วยสาน หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้น้ำไหลผ่าน
ได้สะดวก –แก้ไข
ปัญหาน้ำกัดเซาะ
ผิวถนน 

ท่อเหลี่ยม ขนาด 
1.5 x 1.5 เมตร 
จำนวน 1 ช่อง  

- - 150,000 150,000 150,000 ความยาวท่อ -น้ำไหลได้
สะดวกขึ้น 
-สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

74 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายนานายทอง
ดา หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

-กองช่าง 

75 ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายหนองยาง 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกร
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

76 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
เพื่อการเกษตร สายนา
อ่าง หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
ห้วยน้ำคำ หมู่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน/ผิว
จราจร 

-เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

78 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายป่าไผ่ หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง - - 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

79 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายถ้ำเสือ หมู่
ที่ 2 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

-กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายภูผาแดง 
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 500,000 500,000 - ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

-กองช่าง 

81 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายนาบ้านฮ้าง 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร กว้าง 

3 เมตร ยาว 
1,100 เมตร  

- - 310,000 310,000 310,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

-กองช่าง 

82 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
ป่าไร่ หมูที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

-กองช่าง 

83 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สาย หมู่ที่  3-ภูยางเดี่ยว 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 800 

เมตร 

- - 304,000 304,000 304,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนาโคก-อ่างเม็ก 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง - - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

-กองช่าง 

85 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายห้วยกก
แคน หมูที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

-กองช่าง 

86 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนานายสขุ หมู่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง - - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกวขึ้น 

-กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตรสายนานาย
เพยีว  หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนเพื่อ
การเกษตร กว้าง 
3 เมตร ยาว 800 

เมตร 

- - 228,000 228,000 - ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

-กองช่าง 

88 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายทุ่งใหญ่ หมูที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง - - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

-กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) สาย
ห้วยป่าแซง หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 
3.5 เมตร ยาว 

200 เมตร 

- - - 200,000 200,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร รอบห้วยม่วง
ไข่ ม. 2 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

- - - 500,000 500,000 ความยาวถนน -เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองเครือจาน 
หมูที่ 4 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง กว้าง 
4 เมตร ยาว 500 

เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

92 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายหมู่ที่ 5 เชื่อม 
หมู่ที่ 3  

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง - - 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึ้น 

-กองช่าง 

93 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สาย หมู่ที่ 1 เชื่อม 
หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 - ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

94 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สาย ห้วยคำพะยูง  

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 - ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

95 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร สายร่มเกล้า-ภู
ยางเดี่ยว 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 - ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

96 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สาย หมู่ที่ 3 เชื่อม 
หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 - ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

97 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สาย หมู่ที่ 5 เชื่อม 
หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 - ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สายวัดร่มเกล้า
อุปถัมภ์ หมู่ 2 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - 500,000 500,000 - ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

99 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรพร้อมหม้อแปลง 
สายโคก หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - - 300,000 - ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

100 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
สายบ้านสุริโย-นิคมร่ม
เกล้า  

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช่อย่าง
เพียงพอ 

ไฟฟ้าแรงต่ำ - - 300,000 300,000 - ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ  

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

101 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรพร้อมหม้อ
แปลงสายป่าช้า หมู่ที่ 5  

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช่อย่าง
เพียงพอ 

ไฟฟ้าแรงต่ำ - - 300,000 300,000 - ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ  

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

102 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สายหนองแก่นคูน  
หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

103 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สายห้วยภูผาแดง 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - - 300,000 300,000 ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

104 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สายฝายใหญ่-นา
บ้านฮ้าง หมู่ที่ .4 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 - ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สายสี่แยก-ห้วยทราย 
หมู่ที่ .4 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - - 300,000 300,000 ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

106 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สายโคกหินกอง หมู่
ที่ .4 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - - 300,000 300,000 ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

107 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สายโรงเรียน-สำนัก
สงฆ์วนาสุ 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- -  300,000 300,000 ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

108 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลงสายหนองอ้อย ม.1 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

- - 300,000 300,000 - ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง,การ
ไฟฟ้า 

รวม     108     โครงการ - - 29,278,000 31,772,000 24,598,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย มอ
ลมหนาว หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

 - 1,500,000 1,500,000 - ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

-กองช่าง 

2 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
สุริโย-ร่มเกล้า 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลาดยาง ผิว
จราจรกว้าง 6 

เมตร ยาว 4,000 
เมตร 

- - 7,200,000 7,200,000 - ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ร่มเกล้า-ภูยางเดี่ยว 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลาดยาง ผิว
จราจรกว้าง 6 

เมตร ยาว 3,500 
เมตร 

- - 6,300,000 6,300,000 - ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

4 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
อเนกประสงค์ 

-เพื่อรองรับการ
ให้บริการประชาชน 

อาคาร
อเนกประสงค์ 2 

ช้ัน 

- - - 5,000,000 5,000,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

-มีอาคาร
รองรับและ
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-กองช่าง 

รวม         8         โครงการ - - 15,000,000 20,000,000 5,000,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.3 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งพลังงานแสงอาทิต
เพื่อการเกษตร ห้วยม่วงไข่ 
หมู่ที่ 2 

-เพื่อสูบน้ำทำ
การเกษตร 

แผงโซลาร์เซลล์ 
จำนวน 4 แผง 
ซัมเมิร์สโซลาร์
เซลล์ ขนาด 

1,200 w จำนวน 
1 ตัว แผงควบคุม 

1 ชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เพาะปลูก 

เกษตรการมีน้ำ
ทำการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 

-เพื่อสูบน้ำทำ
การเกษตร 

แผงโซลาร์เซลล์ 
จำนวน 4 แผง 
ซัมเมิร์สโซลาร์
เซลล์ ขนาด 

1,200 w จำนวน 
1 ตัว แผงควบคุม 

1 ชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เพาะปลูก 

เกษตรการมีน้ำ
ทำการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 

-เพื่อสูบน้ำทำ
การเกษตร 

แผงโซลาร์เซลล์ 
จำนวน 4 แผง 
ซัมเมิร์สโซลาร์
เซลล์ ขนาด 

1,200 w จำนวน 
1 ตัว แผงควบคุม 

1 ชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เพาะปลูก 

เกษตรการมีน้ำ
ทำการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 

-เพื่อสูบน้ำทำ
การเกษตร 

แผงโซลาร์เซลล์ 
จำนวน 4 แผง 
ซัมเมิร์สโซลาร์
เซลล์ ขนาด 

1,200 w จำนวน 
1 ตัว แผงควบคุม 

1 ชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เพาะปลูก 

เกษตรการมีน้ำ
ทำการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 

-เพื่อสูบน้ำทำ
การเกษตร 

แผงโซลาร์เซลล์ 
จำนวน 4 แผง 
ซัมเมิร์สโซลาร์
เซลล์ ขนาด 

1,200 w จำนวน 
1 ตัว แผงควบคุม 

1 ชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เพาะปลูก 

เกษตรการมีน้ำ
ทำการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างฝายน้ำล้นสายป่า
ไผ่ หมู่ที่ 4 

- เพื่อชะลอและกัก
เก็บน้ำ 

ฝายน้ำล้น 
 

- 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

- มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

-กองช่าง 

7 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย
กระเบียน หมู่ที่ 6 

- เพื่อชะลอและกัก
เก็บน้ำ 

ฝายน้ำล้น 
 

- 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

- มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

-กองช่าง 

8 ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยม่วง
ไข่ หมู่ที่.2 

- เพื่อชะลอและกัก
เก็บน้ำ 

ฝายน้ำล้น 
 

- 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

- มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย
พันลำ ตอนบน หมู่ที่ 2 
 

- เพื่อชะลอและกัก
เก็บน้ำ 

ฝายน้ำล้น 2 แห่ง 
 

- - 
 

400,000 400,000 400,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

- มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

-กองช่าง 

10 ก่อสร้างคันดินห้วยพันลำ
ตอนบน หมู่ที่ 2 

-เพื่อกักเก็บน้ำ คันดินกว้าง 3 
เมตร ยาว 50 
เมตร สูง 1.5 

เมตร  

- - 60,000 - - ปริมาตรดิน สามารถกักเก็บ
น้ำเพื่อ
การเกษตรได้
มากขึ้น 

กองช่าง 

11 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร ม.2 

-เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล - 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

- มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

-กองช่าง 

12 ก่อสร้างฝายแม้วห้วยป่า
บาก ม.1 

-เพื่อกักเก็บน้ำ ฝายแม้ว - 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

-กองช่าง 

13 ขุดลอกห้วยป่าบาก ม.1 เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

ห้วยป่าบาก - - 200,000 200,000 200,000 ปริมาตรกัก
เก็บน้ำ 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

-กองช่าง 

14 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้นห้วยทราย หมู่ที่ 4 

-เพื่อบำรุงรักษา
ฝายให้สามารถกัก
เก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝายน้ำล้น - - 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

- มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

-กองช่าง 

15 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย
กระเบียน หมู่ที่ 5 (บริเวณ
นานายสำราญ  หม่ืนสุข) 

- เพื่อชะลอและกัก
เก็บน้ำ 

ฝายน้ำล้น 
 

- - 
 

200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

- มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรพียง
พอและทั่วถึง 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้นนาหินตั้ง หมู่ที่ 5 
 

-เพื่อบำรุงรักษา
ฝายให้สามารถกัก
เก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝายน้ำล้น - - 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

- มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

-กองช่าง 

17 ปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำ
ล้น ห้วยคำสาน หมู่ 7 
 

-เพื่อบำรุงรักษา
ฝายให้สามารถกัก
เก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝายน้ำล้น - - 200,000 200,000 200,000 ปริมาตรน้ำที่
กักเก็บ 
 

- มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

-กองช่าง 

18 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไม้
เหี้ย หมู่ 1 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่อการเกษตร 

ฝายน้ำล้น - - 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

-ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

-กองช่าง 

19 ขุดลอกหนองบอนเบี้ยว-คำ
ป่าบาก หมู่ที่ 1 
 

-เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 
-ประชาชนมีแหล่ง
น้ำใช้เพียงพอ 

หนองบอนเบี้ยว - - 300,000 300,000 300,000 ปริมาตรน้ำที่
กักเก็บ 

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

20 ขุดลอกห้วยพันลำ หมู่ที่ 2 -เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 
-ประชาชนมีแหล่ง
น้ำใช้เพียงพอ 

ห้วยพันลำ - - 300,000 300,000 300,000 ปริมาตรน้ำที่
กักเก็บ 

-มีน้ำทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

21 ขุดลอกห้วยทราย หมู่ที่ 4 
 

-เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 
-ประชาชนมีแหล่ง
น้ำใช้เพียงพอ 
 
 

ห้วยทราย - - 300,000 300,000 300,000 ปริมาตรกักเก็บ
น้ำ 
 

-มีน้ำทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ขุดลอกห้วยม่วงไข่ หมู่ที่ 2 -เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 
-ประชาชนมีแหล่ง
น้ำใช้เพียงพอ 

ห้วยม่วงไข่ - - 300,000 300,000 300,000 ความยาว/พื้นที่ -มีน้ำทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

23 ขุดลอกอ่างกระยัง หมู่ที่ 3 -เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 
-ประชาชนมีแหล่ง
น้ำใช้เพียงพอ 

อ่างกระยัง - - 300,000 300,000 300,000 ความยาว/พื้นที่ -มีน้ำทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

24 ขุดลอกห้วยคำสาน หมู่ที่ 3 -เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 
-ประชาชนมีแหล่ง
น้ำใช้เพียงพอ 

ห้วยคำสาน - - 300,000 300,000 300,000 ความยาว/พื้นที่ -มีน้ำทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

25 ขุดลอกห้วยกกแคน ม.4 -เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

กกแคน - - 300,000 300,000 300,000 ความยาว/พื้นที่ -เกษตรกรมีน้ำ
ทำการเกษตร
ได้อย่างเพียง 
พอตลอดปี 

-กองช่าง 

26 ขุดลอกคลองส่งน้ำสาย
หนองบอน-นาบ้าน หมู่ที่ 5 

-เพื่อบำรุงรักษา
คลองส่งน้ำ 
 

คลองส่งน้ำ - - 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

-เกษตรกรมีน้ำ
เพื่อทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

27 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเลิง 
หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่อการเกษตร 

ฝายน้ำล้น - - 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

-ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 
 
 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ก่อสร้างฝายน้ำล้นนาหลวง 
หมู่ที่ 7 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่อการเกษตร 

ฝายน้ำล้น - - 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

-ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

-กองช่าง 

29 ขุดลอกห้วยคำปันหมู-ภูถ้ำ
ปลวก หมู่ที่ 7 

-เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 
-ประชาชนมีแหล่ง
น้ำใช้เพียงพอ 

ห้วยคำปันหมู - - 200,000 200,000 200,000 ความยาว/พื้นที่ -เกษตรกรมีน้ำ
เพื่อทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

30 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยช้าง 
หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่อการเกษตร 

ฝายน้ำล้น - - 200,000 200,000 200,000 ปริมาตรน้ำกัก
เก็บ 

-ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

-กองช่าง 

31 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้มีน้ำทำ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล - - 200,000 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เกษตร 

-มีน้ำทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

32 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย
กระเบียน (รถว่ิงผ่าน) หมูที่  
7 

-เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำทำการเกษตรได้
ตลอดปี 

ฝายน้ำล้น กว้าง 
4 เมตร ยาว 20 
เมตร สูง 2 เมตร  

- - 400,000 400,000 - จำนวนพื้นที่
เกษตร 

-ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

-กองช่าง 

33 ขุดลอกห้วยกระเบียน ม.5-
7 

-เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

ห้วยกระเบียน - - 300,000 300,000 300,000 ความยาว/พื้นที่ -มีน้ำทำ
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

-กองช่าง 

34 ขุดลอกห้วยคำสาน หมู่ที่ 5 -เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

ห้วยคำสาน - - 300,000 300,000 300,000 ปริมาตรพื้นที่ -มีน้ำทำ
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 
 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ขุดลอกห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 5 -เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

ห้วยถ้ำเต่า - - 300,000 300,000 300,000 ความยาว/พื้นที่ -มีน้ำทำ
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

-กองช่าง 

36 ขุดลอกห้วยถ้ำบิ้ง ตอนบน 
หมูที่ 4 

-เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

ปากกว้าง 15 
เมตร ยาว 160 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3

เมตร 

- - 400,000 400,000 - ความยาว/พื้นที่ -มีน้ำทำ
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

37 ขุดลอกห้วยถ้ำบิ้ง ตอนล่าง 
หมูที่ 4 

-เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

ปากกว้าง 15 
เมตร ยาว 160 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3

เมตร 

- - - 400,000 400,000 ความยาว/พื้นที่ -มีน้ำทำ
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

38 ขุดลอกหนองเลิง หมูที่ 6 -เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

หนองเลิง - - 300,000 300,000 300,000 ความยาว/พื้นที่ -มีน้ำทำ
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

39 ขุดลอกหนองโบม ม.6 -เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

หนองโบม - - 300,000 300,000 300,000 ความยาว/พื้นที่ -มีน้ำทำ
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

40 ขุดลอกหนองคำน้อย หมู่ที่ 
6 

-เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

หนองคำน้อย - - 300,000 300,000 300,000 ความยาว/พื้นที่ -มีน้ำทำ
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

41 ขุดลอกห้วยกกแคน ม.4 -เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

ห้วยกกแคน - - 300,000 300,000 300,000 ความยาว/พื้นที่ -มีน้ำทำ
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 
 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 ขุดลอกหนองบอน ม.6 -เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

หนองบอน - - 300,000 300,000 300,000 ปริมาตรดินที่
ขุดลอก 

-มีน้ำทำ
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

43 ก่อสร้างฝายเก็บน้ำขนาด
เล็ก ห้วยคำบุ้น หมู่ที่ 3 

-เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 15 
เมตร สูง 1.5 

เมตร 

- - - 300,000 300,000 ความยาวฝาย/
พื้นที่ 

มีน้ำเพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย
ทราย (รถว่ิงผ่าน) หมูที่  4 

-เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำทำการเกษตรได้
ตลอดปี 

ฝายน้ำล้น กว้าง 
4 เมตร ยาว 20 
เมตร สูง 2 เมตร  

- - 400,000 400,000 - จำนวนพื้นที่
เกษตร 

-ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

-กองช่าง 

            

รวม          130       โครงการ - 400,000 10,560,000 11,200,000 10,000,000 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.4 แผนงาน การพาณิชย์ 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
แชมเปญ หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปา
มาตรฐานใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ระบบประปาหอ
ถัง แชมเปญ 

- 500,000 500,000 500,000 - จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมี
น้ำประปา
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

-กองช่าง 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
น้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา
ภูเขา 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ -ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

-กองช่าง 

3 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภูเขา หมู่ที่ 1 

-เพื่อบำรุงรักษา
ระบบประปาภูเขา
ให้อยู่ในสภาพดี 

ระบบประปา
ภูเขา 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ -มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

-กองช่าง 

4 ก่อสร้างถังเก็บน้ำ พร้อม
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ
ประปาภูเขา หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประปาภูเขา - - 250,000 250,000 250,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ -ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

-กองช่าง 

5 ซ่อมแซมระบบประปา
หนองบวม หมู่ที่ 6 

-เพื่อบำรุงรักษา
ระบบประปาใช้ใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ประปาหนองบวม - - 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ -ประชาชนมี
น้ำประปา
มาตรฐานใช้
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อม
ปรับปรุงระบบน้ำประปา 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้มีน้ำประปา
สะอาด เป็น
มาตรฐาน 
-เพื่อลดต้นทุนค่า
กระแสไฟฟ้า 

ถังกรอง
น้ำประปาขนาด
ใหญ่ จำนวน 1 
ถัง แผงโซลาร์
เซลล์ จำนวน 4 

แผง 

- - - 100,000 100,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมี
น้ำประปา
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมูที่ 2 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ถังกรอง
น้ำประปา 1 ถัง 

- - - 50,000 50,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมี
น้ำประปา
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมูที่ 3 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ถังกรอง
น้ำประปา 1 ถัง 
ข้อต่อ วาล์วเปิด
ปิดน้ำ 

- - - 50,000 50,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมี
น้ำประปา
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมูที่ 4 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ถังกรอง
น้ำประปา 1 ถัง 
ข้อต่อ วาล์วเปิด
ปิดน้ำ 

- - - 50,000 50,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมี
น้ำประปา
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมูที่ 5 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ถังกรอง
น้ำประปา 1 ถัง 
ข้อต่อ วาล์วเปิด
ปิดน้ำ 

- - - 50,000 50,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมี
น้ำประปา
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถังกักเก็บ
น้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้มีน้ำ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ถังเก็บน้ำทรง
กลม ขนาดบรรจุ 

20,000 ลิตร 

- - - 150,000 150,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมูที่ 6 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ถังกรอง
น้ำประปา 1 ถัง 
ข้อต่อ วาล์วเปิด
ปิดน้ำ 

- - - 50,000 50,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมี
น้ำประปา
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อม
ปรับปรุงระบบน้ำประปา 
หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้มีน้ำประปา
สะอาด เป็น
มาตรฐาน 
-เพื่อลดต้นทุนค่า
กระแสไฟฟ้า 

ถังกรอง
น้ำประปาขนาด
ใหญ่  1 ถัง แผง
โซลาร์เซลล์ 
จำนวน 4 แผง 

- - - 100,000 100,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมี
น้ำประปา
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถัง
เก็บน้ำ หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ประ
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

หอถังสูง พร้อม
ถังเก็บน้ำขนาด 

2,000 ลิตร 
จำนวน 4 ถัง 

- - - 200,000 200,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

15 เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค
บริโภค หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ประ
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล 
จำนวน 1 บ่อ 

- - - 100,000 - จำนวนผู้ใช้น้ำ มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
แชมเปญ หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาเพียงพอ 

ระบบประปาหอ
ถัง แชมเปญ 

- - 500,000 500,000 - จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

รวม        34       โครงการ - - 1,650,000 2,550,000 1,950,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รณรงค์การเลือกตั้งทุก
ระดับ 

-เพื่อสนับสนุนการ
เลือกตั้งท้องถิ่น
,ส.ส.,และ ส.ว. 

รณรงค์/
ประชาสัมพันธ์ 7 

หมู่บ้าน 

- 55,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้ไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง/
ครั้ง 

-ประชาชน
ออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

2 สำรวจจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน/ข้อมูลเศรษฐกิจ
ชุมชน เพื่อการวางแผน 

-เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
แท้จริงและเป็น
ปัจจุบัน 

7 หมู่บ้าน - 50,000 50,000 - 50,000 จำนวน
ครัวเรือน 

-ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วน
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

สำนักปลัด 

3 แผนที่ภาษี -เพื่อพัฒนาวาง
ระบบจัดเก็บภาษี
ให้มีประสิทธิภาพ 

7 หมู่บ้าน - 200,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของการ
จัดเก็บภาษีที่
เพิ่มขึ้น 

จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

4 เทศบาลสัญจร -เพื่อเสริมสร้างการ
ทำงานเชิงรุกใน
พื้นที่ 

สัญจร 2 ครั้ง/ปี - - 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขอรับ
บริการจาก
เทศบาล 

สำนักปลัด 

5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

-เพื่อพัฒนาความรู้
โดยประสบการณ์
จริง 
-เพื่อนำความรู้ที่
ได้มาปรับใช้พัฒนา
ท้องถิ่น 

อบรม/ศึกษาดู
งาน 70 คน 

- 200,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการนำ
ประสบการณ์
ความรู้มาใช้
เป็นแนว
ทางการพัฒนา
ต่อยอดพื้นที่ 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศเทศบาลตำบล
ร่มเกล้า 

-เพื่อเป็นศูนย์
ฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝึกอบรม 1 รุ่น ๆ 
ละ 50 คน/ปี 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการ
อบรมนำความรู้
ไปใช้ในชีวิต 
ประจำวันได้ 

สำนักปลัด 

7 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารด้วย
ความสะดวก
รวดเร็ว 

ศูนย์ข้อมูลฯ - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้ใช้บริการ 

ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

8 ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต 

-เพื่อสร้างค่านิยม
องค์กรป้องกันการ
ทุจริต 

ฝึกอบบุคลากร
ฝ่ายริหาร สภาฯ 

ข้าราชการ 
พนักงาน และ
ลูกจ้างเทศบาล 

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

องค์กรมี
ค่านิยมร่วม
ป้องกันการ
ทุจริต 

สำนักปลัด 

รวม          29     โครงการ - 605,000 1,000,000 950,000 1,000,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.2 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อาหารกลางวันโรงเรียน -เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

ศพด.,โรงเรียนใน
เขตพื้นที่ ต.ร่ม
เกล้า 

1,500,000 1,500,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จำนวนเด็กเล็ก
,เด็กปฐมวัย 

เด็กเล็ก,เด็ก
นักเรียน
เจริญเติบโต
สมวัย 

สำนักปลัด 

2 อาหารเสริม (นม) -เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารจากการ
ดื่มนำ 

ศพด.,โรงเรียนใน
เขตพื้นที่ ต.ร่ม
เกล้า 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวนเด็กเล็ก
,เด็กปฐมวัย 

เด็กเล็ก,เด็ก
นักเรียน
เจริญเติบโต
สมวัย 

สำนักปลัด 

3 กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 4 ด้าน 

-เพื่อให้เด็กได้รับ
การพัฒนาสมวัย 

ศพด. 2 แห่ง 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนเด็กเล็ก เด็กได้รับการ
พัฒนาสมวัย 

สำนักปลัด 

4 เรียนรู้สู่โลกกว้าง -เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต 

เด็กเล็ก/
ผู้ปกครอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนเด็กและ
ผู้ปกครอง 

เด็กได้เรียนรู้
จาก
ประสบการณ์
จริง 

สำนักปลัด 

5 อบรมคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

-เพื่อพัฒนาความรู้
ผู้ปกครอง และ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ในเด็ก 

เด็ก/ผู้ปกครอง - 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวเด็กและ
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
พฤติกรรมและ
พัฒนาการเด็ก 
 
 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

-เพื่อเสริมสร้างวินัย 
การเรียนการเล่นที่
ถูกต้อง 

ศพด. 2 แห่ง - 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนเด็กเล็ก เด็กมีวินัย 
รักษาความ
สะอาด เรียน
เล่นปลอดภัย  

สำนักปลัด 

7 กิจกรรมสายสัมพันธ์งาน
วิชาการประจำปี 

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ผดด. และ
สร้างภาคีเครือข่าย 

ผดด. - 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน ผดด. ผดด.มีความรู้
วิชาการ และมี
ภาคีเครือข่าย
ในการทำงาน 

สำนักปลัด 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนการสอน 

ศพด. 2 แห่ง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวน ศพด. สพด.มี
สภาพแวดล้อม
ที่ดี เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 

สำนักปลัด 

9 ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคำนางโอก 

-เพื่อเป็นแนวเขต
และสร้างความ
ปลอดภัย 

รั้ว - 100,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวรั้ว มีแนวเขตชัด
เจด และ ศพด.
มีความลอดภัย 

สำนักปลัด 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองนกเขียน 

-เพื่อปรับปรุงให้น้ำ
ให้มีสภาพดีพร้อม
ใช้งาน 
-เพื่อให้เด็กใช้
ห้องน้ำได้สะดวก
ปลอดภัย 

ห้องน้ำ ศพด.
หนองนกเขียน 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวนเด็กทีท
ใช้ห้องน้ำ 

ห้องน้ำสะอาด 
มีมาตรฐาน 
เด็กเล็กสามารถ
ใช้ห้องน้ำได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย
ขึ้น 
 
 
 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
คำนางโอก 

-เพื่อปรับปรุงให้น้ำ
ให้มีสภาพดีพร้อม
ใช้งาน 
-เพื่อให้เด็กใช้
ห้องน้ำได้สะดวก
ปลอดภัย 

ห้องน้ำ ศพด.
หนองนกเขียน 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวนเด็กทีท
ใช้ห้องน้ำ 

ห้องน้ำสะอาด 
มีมาตรฐาน 
เด็กเล็กสามารถ
ใช้ห้องน้ำได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย
ขึ้น 

สำนักปลัด 

12 จัดหาเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

-เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กเล็ก 

เครื่องเล่นสนาม - 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนเครื่อง
เล่น 

เด็กเล็กมีการ
พัฒนาร่างกาย
สมวัย 

สำนักปลัด 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก 

ผดด. - 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน ผดด. ผดด.นำองค์
ความรู้ใช้
พัฒนาเด็กได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

14 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์งาน
วิชาการประจำปี 
 

เพื่อสนับสนุน สร้าง
ความสัมพันธ์
เครือข่าย 

ผดด. - 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน ผดด. ภาคีเครือข่าย 
ศพด.มีความ 
สัมพันธ์ที่ดี 

สำนักปลัด 

15 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน     
หนองนกเขียน  

-เพื่อบำรุงรักษา
อาคาร เพิ่มพื้นที่ใช
สอย 

ศพด. - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

-อาคารมีความ
ม่ันคง มีพื้นที่ใช้
สอยเพิ่มขึ้น 

-กองช่าง 

16 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนาง
โอก  

-เพื่อบำรุงรักษา
อาคาร เพิ่มพื้นที่ใช
สอย 

ศพด. - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

-อาคารมีความ
ม่ันคง มีพื้นที่ใช้
สอยเพิ่มขึ้น 
 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 จัดหาบอร์ดกระจำ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-เพื่อให้มีป้ายปิด
ประกาศ 
ประชาสัมพันธ์ 

ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนป้าย -มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

18 ส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเสริมสร้าง
อนามัยช่องปาก 

ศพด. - 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนเด็ก เด็กเล็กมี
อนามัยช่อง
ปากที่ดีครบ 
100% 

สำนักปลัด 

19 วันเด็กแห่งชาติ -เพื่อให้ความสำคัญ
กับเด็ก และให้เด็ก 
ๆ ได้กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

เด็กในเขตพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-เด็กได้
แสดงออก มี
ความรู้รัก
สามัคคี 

-สำนักปลัด 

20 ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่
แปรงฟัน 

เพื่อให้มีอ่างล้าง
หน้า แปรงฟันที่ถูก
สุขลักษณะ 

ศพด. - - 100,000 100,000 - จำนวนเด็กเล็ก มีพื้นที่ให้เด็ก
แปรงฟันที่ถูก
สุขลักษณะ 
อนามัย 

สำนักปลัด 

21 เทพื้นทางพื้นเข้าอาคาร 
ศพด.บ้านคำนางโอก 

เพื่อให้เด็กเล็กเดิน
ได้สะดวก 

พื้น คสล. - - 50,000 50,000 - ความยาวทาง มีทางเดิน
มาตรฐาน เด็ก
เดินได้สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

22 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร 
ศพด.บ้านคำนางโอก/หนอง
นกเขียน 

เพื่อความม่ันคง
แข็งแรงและความ
ปลอดภัยของเด็ก 
 

ศพด. - - 100,000 100,000 100,000 พื้นที่ซ่อมแซม อาคารม่ันคง
แข็งและ
ปลอดภัยแก่
เด็กเล็ก 

สำนักปลัด 

23 ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบ 
ศพด.บ้านหนองนกเขียน 

เพื่อให้น้ำระบายได้
สะดวก 

รางระบายน้ำ - - 200,000 200,000 200,000 ความยาวราง น้ำเสียน้ำทิ้ง
ไหลได้สะดวก 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา -เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

สนามเด็กเล่น 2 
แห่ง 

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวนสนาม
เด็กเล่น 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
เติบโตสมวัย 

สำนักปลัด 

25 ก่อสร้างที่เตรียม-ประกอบ
อาหาร ศพด.หนองนกเขียน 

เพื่อให้มีสถานที่
เตรียมอาหาร 

ที่เตรียมอาหาร - - 100,000 100,000 100,000 พื้นที่ใช้สอย มีสถานที่เตรียม
อาหารเด็กเล็ก
ที่ถูกสุขลักษณะ  

กองช่าง 

26 ห้องสมุดสดใส เพื่อให้มีห้องสมุด 
ส่งเสริมการอ่าน
ของเด็กเล็ก 
 

ห้องสมุด - - 200,000 200,000 200,000 จำนวนห้อง เด็กเล็กรักการ
อ่าน 

สำนักปลัด 

27 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเตอร์เน็ตตำบล (ITC 
ตำบล) 

-เพื่อให้ประชามี
แหล่งศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล 

ศูนย์เทคโนโลยีฯ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้ใช้ 
บริการ 

-ประชาชนมี
แหล่งสืบค้น 
ค้นคว้าข้อมูล 
และรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

-สำนักปลัด 

28 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ภาษา ศิลปวัฒนธรรม
เยาวชนอาเซียน 

-เพื่อศึกษาเรียนรู้
ภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

70 คน 

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

-กลุ่มเป้าหมาย
เรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรม
ในประเทศกลุ่ม
อาเซียน 

-สำนักปลัด 

29  Play and Learn เพลิน
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ร.ร.บ้านนิคมร่ม
เกล้า 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวน นร. นักเรียนมีผล
การเรียน
ภาษาอังกฤษดี
ขึ้น 
 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 จัดทำแหล่งเรียนรู้และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ 

ร.ร.บ้านหนอง
นกเขียน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ มีทักษะ 
พัฒนาตนเองดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

31 ทำแก๊สชีวภาพจากเศษขยะ เพื่อนำเศษอาหาร
มาสร้างประโยชน์ 

ร.ร.บ้านหนอง
นกเขียน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ร.ร.ลด
ค่าใช้จ่าย เป็น
แหล่งเรียนรู้
ชุมชน 

สำนักปลัด 

32 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ 
และปฏิบัติตาม
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร.ร.บ้านคำนาง
โอก 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

นักเรียนเข้าใจ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักปลัด 

33 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาแก่ผู้เรียน 

ร.ร.บ้านคำนาง
โอก 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะภาษ
อังกฤษดีขึ้น 

สำนักปลัด 

34 ค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาแก่ผู้เรียน 

ร.ร.บ้านคำนาง
โอก 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

35 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่ไข
ในโรงเรียน 

เพื่อสร้างเสริม
ประสบการชีวิต 

ร.ร.บ้านหนองนก
เขียน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน นร. นร.มีทักษะ
อาชีพ และ
อาหารกลางวัน 

สำนักปลัด 

36 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ 
นร. 
 
 

ร.ร.ร่มเกล้าพิทยา
สรรค์ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน นร. นร.พัฒนาตน
มากขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการ ICT แค้มป ์ เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้นอก
โรงเรียน 

ร.ร.ร่มเกล้าพิทยา
สรรค์ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน นร. นร.พัฒนาตน
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

รวม          141       โครงการ 2,170,000 2,750,000 5,090,000 5,090,000 4,4940,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.3 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รณรงค์ป้องกันโรคระบาด
สัตว์เลี้ยง 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ เฝ้า
ระวังการระบาด
ของโรค 

รณรงค์ให้ความรู้ 
7 หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนหมู่บ้าน ทุกชุมชน
หมู่บ้านปลอด
โรคระบาดใน
สัตว์ 

สำนักปลัด 

2 สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 

-เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนสุนัข-
แมว 7 หมู่บ้าน 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวนสุนัข
และแมว  

ชุมชนปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 

สำนักปลัด 

3 สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ 

-เพื่อให้ได้ข้อมูล
สัตว์เลี้ยงที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

สุนัข-แมว 7 
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนสุนัข
และแมว 

มีข้อมูลสุนัข
และแมวที่ทุก
ต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

สำนักปลัด 

4 พัฒนาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชนของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

-เพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะในโรงเรียน
และชุมชน 

อุดหนุน 
กรรมการหมู่บ้าน 

7 หมู่บ้าน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน ร.ร./
หมู่บ้าน 

ร.ร.และหมู่บ้าน
มีระบบสุข
ภาวะที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

-เพื่อให้แม่และเด็ก
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

อุดหนุน 
กรรมการหมู่บ้าน 

7 หมู่บ้าน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 หญิงมีครรภ์ 
แม่และเด็กอ่อน 

แม่และเด็ก
ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

สำนักปลัด 

6 ธนาคารสุขภาพ -เพื่อสร้างวินัยให้
ประชาชนใส่ใจ
สุขภาพ 

ผู้ป่วยโรคความ
ดัน-เบาหวาน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ป่วย ผู้ป่วยปฏิบัติตัว 
ดูแลสุขภาพ 
ควบคุม ลด
ความเสี่ยงจาก
โรค 

สำนักปลัด 

7 การแข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติดและโรคเอดส์
ประจำปี 

-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขัน
กีฬาภายในตำบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน มี
สุขภาพสมบูรณ์
แข่งแรง ไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพ
ติด 

สำนักปลัด 

8 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์และเพศสัมพันธ์แก่
เยาวชนในโรงเรียน 

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
โรคติดต่อจาก
เพศสัมพันธ์ 

นักเรียนในตำบล
ร่มเกล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนนักเรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจ และรู้จัก
ป้องตนเองจาก
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยา
เสพติด 

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
พิษภัยของยาเสพ
ติด 

อบรมเด็ก
นักเรียน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในชมชน 
ผู้เสพรายใหม่
น้อยลง 

สำนักปลัด 

10 อาหารปลอดภัย ไร้สารพิษ
ตกค้าง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพดีจากการ
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

อุดหนุน รพ.สต. - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละกลุ่ม
ตัวอย่างอาหาร 
 

-ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์ 
อาหาร
ปลอดภัย 

-สำนักปลัด, 
รพ.สต.บ้าน
สุริโย 

11 ฝึกอบรมนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 

3 รุ่น 50 คน - - 50,000 50,000 50,000 จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

-ประชาชนมี
ความรู้ ดูและ
สุขภาพ โดยภูมิ
ปัญญาไทย 

-สำนักปลัด 

12 ตรวจหาสารพิษตกค้างใน
ร่างกายของเกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยง 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
สุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ 

อุดหนุน รพ.สต. - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

-ประชาชนมี
สุขภาพร่างการ
แข็งแรง 
ปราศจาก
สารพิษใน
ร่างกาย 

-สำนักปลัด 

13 ศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.) แบบบูรณาการ 

-เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนชั้น 
ม.1-6 จำนวน 80 

คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมาย 

-กลุ่มเป้าหมาย
ไม่ยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติด 100 
% 

-สำนักปลัด, 
สภ.อ.นิคมคำ
สร้อย,ร.ร.ร่ม
เกล้าพิทยา
สรรค์ 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมูที่ 1 

-เพื่อให้มีลานกีฬา
สำหรับออกกำลัง
กายและเล่นกีฬา 

ลานกีฬา
อเนกประสงค์ 

 - 200,000 200,000 200,000 ขนาดพื้นที่ 
 
 

-ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างสวนสุขภาพดอนปู่
ตา หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้มีสวน
สุขภาพชุมชน 

สวนสุขภาพ  - 300,000 300,000 300,000 พื้นที่ใช้สอย -ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมูที่ 2 

-เพื่อบำรุงรักษา
ลานกีฬาให้มีสภาพ
ดี  

ลานกีฬา  - 100,000 100,000 100,000 ขนาดพื้นที่ -ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองช่าง 

17 ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมูที่ 3 

-เพื่อบำรุงรักษา
ลานกีฬาให้มีสภาพ
ดี  

ลานกีฬา  - 100,000 100,000 100,000 ขนาดพื้นที่ -ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมูที่ 4 

-เพื่อให้มีลานกีฬา
สำหรับออกกำลัง
กายและเล่นกีฬา 

ลานกีฬา
อเนกประสงค์ 

 - 200,000 200,000 200,000 ขนาดพื้นที่ -ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์กลาง หมูที่ 
5,6 และ 7 

-เพื่อให้มีลานกีฬา
สำหรับออกกำลัง
กายและเล่นกีฬา 

ลานกีฬา
อเนกประสงค์ 

 - 500,000 500,000 500,000 จำนวนพื้นที่
สนาม 

-ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองช่าง 

20 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแบบบูรณาการ  

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก 

อุดหนุน รพ.สต.  300,000 300,000 300,000 300,000 อัตราการ
ระบาดลดลง 

ชุมชนปลอด
โรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลัด 

21 พัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

-เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงาน อสม 

อุดหนุน อสม. 7 
หมู่บ้าน 

 80,000 80,000 80,000 80,000 จำนวน อสม. อสม.สามารถ
ให้บริการ
เป็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ลดเสี่ยง ลดโรค (อุดหนุน 
รพ.สต.) 

-เพื่อให้ความรู้และ
ปรับพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยง 

อุดหนุน รพ.สต. - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
เป้าหมาย 

-ลดดจำนวน
กลุ่มเสี่ยงเกิด
โรคได้มากขึ้น 

-สำนักปลัด 

23 เดิน/ว่ิง เพื่อสุขภาพ -เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 

ประชาชนทุกภาค
ส่วน 7 หมู่บ้าน  

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรแข็งแรง 

สำนักปลัด 

24 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

-เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพป้องกันโรค
คอพอก 

อุดหนุนคณะ
กรรมหมู่บ้าน 7 

หมู่บ้าน  

- - 140,000 140,000 140,000 จำนวนคณะ
กรรมหมู่บ้าน 7 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพสมูบูรณ์
แข็งแรง ลด
ความเสียงเป็น
โรคคอพอก 

สำนักปลัด 

รวม         88      โครงการ 200,000 940,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย -เพื่อส่งเคราะห์
ช่วยเหลือสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 7 
หมู่บ้าน 

3,200,000 3,200,000 3,300,000 3,300,000 3,400,000 จำนวนผู้สูงอายุ 
(คน) 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ -เพื่อส่งเคราะห์
ช่วยเหลือสวัสดิการ
ผู้พิการ 

ผู้พิการ 7 
หมู่บ้าน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,600,000 1,600,000 จำนวนผู้พิการ 
(คน) 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือสวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้ป่วย
เอดส์ (คน) 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

รวม           15      โครงการ 4,720,000 4,720,000 4,820,00 4,920,000 5,020,000 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.5 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟส่องทาง ม.1 เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ไฟส่องทาง  - 20,000 20,000 20,000 จำนวนชุดโคม
ไฟ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 ติดตั้งไฟส่องทาง ม.2 เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ไฟส่องทาง  - 20,000 20,000 20,000 จำนวนชุดโคม
ไฟ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 ติดตั้งไฟส่องทาง ม.3 เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ไฟส่องทาง  - 20,000 20,000 20,000 จำนวนชุดโคม
ไฟ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

4 ติดตั้งไฟส่องทาง ม.4 เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ไฟส่องทาง  - 20,000 20,000 20,000 จำนวนชุดโคม
ไฟ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 ติดตั้งไฟส่องทาง ม.5 เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

ไฟส่องทาง  - 20,000 20,000 20,000 จำนวนชุดโคม
ไฟ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ติดตั้งไฟส่องทาง ม.6 เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ไฟส่องทาง  - 20,000 20,000 20,000 จำนวนชุดโคม
ไฟ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 ติดตั้งไฟส่องทาง ม.7 เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ไฟส่องทาง  - 20,000 20,000 20,000 จำนวนชุดโคม
ไฟ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

8 ติดตั้งไฟสัญญาณเตือน จุด
เสี่ยงทางแยกทางร่วม 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

ติดตั้ง
ไฟสัญญาณ/ไฟ

กระพริบ 7 
หมู่บ้าน 

- - 80,000 80,000 80,000 จำนวนชุดไฟ
สัญญา 

ลดอัตราย/ลด
อุบัติเหตุจาการ
ใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 

รวม         24         โครงการ - - 220,000 220,000 220,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมประชาคมทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ประชาคม
เก่ียวกับการจัดทำ
แผนพัฒนา  
-เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน 

อบรม/ประชาคม - 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท้องถิ่นมี
แผนพัฒนาที่ดี
โดย
กระบวนการมี
ส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

สำนักปลัด 

2 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม
ผู้ผลิต/ทอผ้าฝ้าย 

-  เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 

กลุ่มผู้ผลิตฝ้าย - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนสมาชิก -  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
-  มีอาชีพที่
ม่ันคงพึงพา
ตนเองได้ 

-  สำนักปลัด 

3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ทำ
ไส้กรอกสมุนไพร-ขนม
นางเล็ด หมูที่ 6 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้
เพิ่ม 

กลุ่มทำไส้กรอก-
ขนมนางเล็ด 

- - 20,000 20,000 20,000 จำนวนสมาชิก สมาชิกมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

4 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้
เลี้ยงโค กระบือ 

-เพื่อประชาชนมี
อาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ 

กลุ่มผู้เลี้ยงโคก-
กระบือ หมู่ 1-7 

-  70,000 70,000 70,000 จำนวนสมาชิก
กลุ่ม 

สมาชิกมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

-  สำนักปลัด 

5 ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่ม
เลี้ยงไก่พันธ์ุพื้นเมือง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
เสริม 

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่
พันธ์ุพื้นเมือง 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนสมาชิก -ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

-สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
กลุ่มสตรี/แม่บ้าน 

-  เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 

ฝึกอบรม
ประชาชนทั่วไป 
ปีละ 1 รุ่น ๆ ละ 

70 คน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าอบรม/คน -  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
-  มีอาชีพที่
ม่ันคงพึงพา
ตนเองได้ 

-  สำนักปลัด 

7 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
สำหรับเด็กและเยาวชน 

-เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
จำนวน 70 คน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกลุ่มเป้า 
หมาย 

-ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม
สามารถนำ
ความไป
ประกอบอาชีพ
และมีรายได้
เลี้ยงชีพ 

-สำนักปลัด 

8 ฝึกอบรมอาชีพอาชีพระยะ
สั้นสำหรับผู้พิการ 

-เพื่อพัฒนาสร้าง
อาชีพและรายได้
ให้กับผู้พิการ 

ผู้พิการ จำนวน 
50 คน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกลุ่มเป้า 
หมาย 

-ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม
สามารถนำ
ความไป
ประกอบอาชีพ
และมีรายได้
เลี้ยงชีพ 

-สำนักปลัด 

9 ฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง
,เห็ดกระด้าง 
 

-  เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 
 

   อบรม 70 คน 
 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้า
อบรม 

-  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
-  มีอาชีพที่
ม่ันคงพึงพา
ตนเองได้ 
 

-  สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ผสมผสานตามแนว
พระราชดำริ 

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใชป้ระกอบ
อาชีพ 

ประชาชนทั่วไป/
เกษตรกร 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกลุ่ม 
เป้าหมาย 

-ประชาชน
ทั่วไป/
เกษตรกรนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในการประกอบ
อาชีพเพิ่มขึ้น 

-สำนักปลัด 

11 เศรษฐกิจพอเพียง ผักสวน
ครัว รั้วผักหวาน 

-เพื่อประชาชนใช้
พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์ 

ประชาชน หมู่ที่ 
1-7 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือน 

- ประชาชนมี
อาหารและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

-  สำนักปลัด 

12 อบรมการตัดเย็บเสื้อผ้า, 
ทอผ้าเย็บมือ 
 

-  เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 

ฝึกอบรม
ประชาชนทั่วไป 
ปีละ 1 รุ่น ๆ ละ 

70 คน 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้า
อบรม 

-  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
-  มีอาชีพที่
ม่ันคงพึงพา
ตนเองได้ 

-  สำนักปลัด 

13 
 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยง
ไก่ไข่ 

-เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข - - 30,000 30,000 30,000 จำนวนกลุ่ม - สร้างอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

-สำนักปลัด 

14 จัดอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ   -  เพื่อส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการ
ทำการเกษตร 
- เพื่อลดการใช้
สารเคมี 
 

ฝึกอบรม
ประชาชนทั่วไป 
ปีละ 1 รุ่น ๆ ละ 

70 คน 

- - 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าอบรม/คน -  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
-  มีอาชีพที่
ม่ันคงพึงพา
ตนเองได้ 

-  สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มผู้
เลี้ยงไก่งวง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
เสริม 

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง
หมู่ที่ 4 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนสมาชิก -ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

-สำนักปลัด 

16 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพผู้ผลิตอิฐประสาน หมู่
ที่ 7 

-เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพ มีรายได้
เสริม 

กลุ่มผู้ผลิตอิฐ
ประสาน 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวนสมาชิก -สมาชิกมีอาชีพ
เสริม และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

17 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หรือศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรอินทร์ 
เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ศูนย์ศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ หรือศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การ เกษตรอินทรีย์ 

ศูนย์เรียนรู้  - - 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้ใช้ 
บริการศูนย์ฯ 

-เกษตรกรมี
แหล่งเรียนรู้  
ศูนย์ศึกษา 
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตร
อินทรีย์  

-สำนักปลัด 
- กองช่าง 

18 ฝึกอบรมสิทธิหน้าที่
พลเมืองภายใต้รัฐธรรมนูน
การปกครองอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจ
กฎหมาย สิทธิและ
หน้าที่พลเมือง 

ฝึกอบรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ เจ้าหน้าที่ 
และผู้นำท้องที่ 

- - 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้เข้า
อบรม 

-กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ตาม
กฎหมายฯ 

-สำนักปลัด 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ศาลา
ประชาคมมีความ
แข็งแรง รองรับ
ประชาชนได้เพิ่มขึ้น 

ศาลาประชาคม  - - 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

 

-ชาวบ้านมี
ศาลาประชาคม 
รองรับกิจกรรม
ได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

20 สนับสนุนก่อตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

-เพื่อให้มีกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ประชาชน หมู่ที่ 
1-7  

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนสมาชิก -ประชาชนมี
สวัสดิการที่ดี  

-สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ก่อสร้างห้องน้ำศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้มีห้องน้ำ
มาตราฐานบริการ
ประชาชน 

ห้องน้ำ - - 200,000 200,000 200,000 จำนวนห้องน้ำ -ประชาชน/
ชุมชน มี
สุขอนามัยที่ดี 

-กองช่าง 

22 จัดทำ/ติดตั้งป้ายจราจร/
ป้ายบอกทาง ไปสถานที่
สำคัญ ๆ 

-  เพื่อความเป็น
ระเบียบ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

  ป้ายจราจร/
ป้ายบอกทาง 

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวน ป้าย -  ชุมชนเป็น
ระเบียบ  

- กองช่าง 

23 สนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อให้การ
สนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล
ร่มเกล้า 

อุดหนุนกิจการ
สภาเด็กฯ 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่ม
เป้า หมาย 

ลด ปัญหาเด็ก
และเยาวชน 

-สำนักปลัด 

24 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ/
ไฟเตือนจุดเสี่ยงทางแยก
ทางร่วม 

-เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ไฟกระพริบ/ไฟ
เตือน 

- - 300,000 300,000 300,000 สถิติอุบัติเหตุ
ลดลง 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

-กองช่าง 

25 สร้างทัศนคติแลจิตสำนึกใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

-เพื่อสร้างความรัก
สามัคคีของคนใน
ชุมชน 

ฝึกอบรม
ประชาชนทั่วไป 
1 รุ่น จำนวน 

100  

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ชุมชนเข้มแข็ง 
รักสามัคคี 

-สำนักปลัด 

26 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

-เพื่อให้ประชาชนมี
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน สามารถ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน
ได้ 
 
 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

- - 120,000 120,000 120,000 จำนวนสมาชิก -ประชาชนมี
สวัสดิการ
ช่วยเหลือดูแล
ซ่ึงกันและกันได้ 

-สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โรงเรียนผู้สูงอายุ -เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เสิรมสร้าง
สุขภาพกาย 
สุขภาพใจ 

ผู้สูงอายุในตำบล
ร่มเกล้า  

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
สภาพร่างกาย 
จิตใจสมบูรณ์ 
ทำกิจกรรม
สร้างสรรค์
ร่วมกัน 

สำนักปลัด 

28 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชน-ชุมชนผู้ดำรงวิถี
ชีวิตตามตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจประชาชน
หรือชุมชนที่น้อมนำ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ประชาชนทั่วไป/
ชุมชน 7 หมู่บ้าน 

- - 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ประชาชน/

ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย
ยึดม่ันดำรงชีพ
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง มี
ความเข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

29 กิจกรรมเชิดชู ยกย่อง
ประชาชนจิตอาสา-จิต
สาธารณะผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมส่วน
ร่วม 

-เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจประชาชน
จิตอาสามีกำลังใจ
หม่ันทำความดี 

ประชาชนทั่วไป/
ชุมชน 7 หมู่บ้าน 

- - 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ประชาชน/

ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมายมี
กำลังใจทำ
ความดี สร้าง
ชุมชนน่าอยู่ 

สำนักปลัด 

รวม          95        โครงการ - 770,000 3,050,000 3,050,000 3,050,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.7 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริม สนับสนุนหมู่บ้าน 
นวัตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อให้ประชนน้อม
นำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
แนวทางดำเนินชีวิต 

7 หมู่บ้าน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
หมู่บ้าน 

เป็นหมู่บ้าน/
ตำบล
เศรษฐกิจ
พอเพียงที่
เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

2 สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด  
 

-เพื่อให้ประชาชน
ผลิตและใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี 

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย - - 100,000 100,000 100,000 สมาชิกกลุ่ม ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-สำนักปลัด 

3 ส่งเสริมสนับสนุนการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

-เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร
แปรรูป 

- - 100,000 100,000 100,000 สมาชิกกลุ่ม -เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

4 ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 

-เพื่อพัฒนาส่งเสริม
ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
บ้านหนองนก

เขียน 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวนพื้นที่ เกษตรกรมีศูนย์
เรียนรู้ต้นแบบ 

สำนักปลัด 

รวม          13       โครงการ - 100,000 400,000 400,000 400,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า, ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.8 แผนงาน การพาณิชย์ 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างศูนย์แสดงและ
จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง 
สิ้นค้าการเกษตร (ตลาด
ชุมชน) 

-เพื่อให้มีศูนย์
จำหน่ายสินค้า 

อาคารศูนย์แสดง
และจำหน่าย
สินค้า 1 หลัง 

- 350,000 350,000 800,000 800,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

ประชาชนมีที่
จำหน่ายสินค้า 
เพิ่มรายได้ 

กองช่าง 

2 อบรมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

-เพื่อส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิต 

จัดอบรม ปีละ 1 
รุ่น ๆ ละ 50 คน  

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้า
อบรม  

เกษตรกรมี
ทักษะพัฒนา
ฝีมือ สร้าง
รายได้เพิ่ม 

สำนักปลัด 

รวม       7     โครงการ - 350,000 400,000 850,000 850,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
  3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้
ได้รับความเดือดร้อนจากสา
ธารณภัยต่าง ๆ  

-เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 
หรือได้รับ
ผลกระทบจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

ผู้ประสบภัยทั้ง 7 
หมู่บ้าน 

- 550,000 550,000 550,000 550,000 ผู้ประสบ    ภัย
ที่ได้รับ  การ
ช่วย  เหลือ 

-ประชาชนผู้
ประผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน
หรือประสบภัย
ธรรมชาติได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว 

-สำนักปลัด 

2 การอบรม ทบทวน
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย 

-เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ
เจ้าหน้าที่ อพปร. 
ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จนท.หน่วยกู้ชีพ/
อปพร. 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มเป้า 
หมาย 

-เจ้าหน้าที่/
อพปร.ปฏิบัติ
หน้าที่เผชิญ
เหตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-สำนักปลัด 

3 โครงการบูรณาการฝึกซ้อม
แผนป้องกันอัคคีภัย
ประจำปี 

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมการรับมือ 
ป้องกันอัคคีภัย
ให้แก่ประชาชน
และพนักงาน
เทศบาล 
 

ปีละ 1 ครั้ง - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
หน่วยงาน /
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

-การระงับ
อัคคีภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์กู้ชีพ
กู้ภัยเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือกู้ภัยที่เป็น
มาตรฐานและ
เพียงพอ 

อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย - 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนอุปกรณ์ -ลดความ
สูญเสีย และ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-สำนักปลัด 

5 การบูรณาการฝึกซ้อมแผน
อพยพหนีภัยผู้ประสบภัย
น้ำท่วม/แผ่นดินถล่ม    

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือ การ
อพยพหนีภัยของ
ประชาชนที่ประสบ
ภัยน้ำท่วมแผ่นดิน
ถล่ม 

ฝึกซ้อมปีละ 1 
ครั้ง 

- - 150,000 150,000 150,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม 

-ประชาชนมี
ความรู้
สามารถอพยพ
หนีภัยได้อย่าง
ถูกวิธีและ
ปลอดภัย  

-สำนักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย
สำหรับประชาชน 

-เพื่อผู้นำชุมชนและ
ประชาชนรู้และ
เข้าใจหลักกฎหมาย 
สิทธิ และหน้าที่
พลเมือง 

ผู้นำชุมชน/ผู้นำ
กลุ่ม/ประชาชน
ทั่วไป จำนวน 70 

คน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่ม
เป้า หมาย 

-ประชาชนมี
ความรู้และ
เข้าใจ
กฎหมาย  

-สำนักปลัด 

7 ปรับปรุงศูนย์รักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน 

-เพื่อให้มีศูนย์
ปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย
หมู่บ้าน 

ศูนย์รักาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน 

7 แห่ง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนศูนย์ฯ 7 
แห่ง 

-ปัญหา
อาชญากรรมใน
ชุมชนลดลง 

สำนั 

รวม         27         โครงการ - 1,250,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
  3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมประชาคมทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ประชาคม
เก่ียวกับการจัดทำ
แผนพัฒนา  
-เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน 

อบรม/ประชาคม - 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท้องถิ่นมี
แผนพัฒนาที่ดี
โดย
กระบวนการมี
ส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

สำนักปลัด 

2 ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อพปร.)ประจำตำบล 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สมาชิก อปพร. 
ต.ร่มเกล้า 100 

คน 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน อพปร. -ผู้ผ่านการ
อบรมสามารถ
เข้าระงับเหตุ/
ป้องกันภัยได้
อย่ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

-สำนักปลัด 

3 อบรมเยาวชนส่งเสริมวินัย
จราจร 
 

-เพื่อให้เยาวชนมี
วินัย จราจร ขับขี่
จักรยายนต์อย่าง
ปลอดภัย 

ฝึกอบรมเด็ก 
เยาวชน 1 รุ่น 

จำนวน 100 คน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

-เยาวชนมี
ความรู้
กฎหมาย
จราจร ขับขี่
รถอย่างมีวินัย
มากขึ้น 

-สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อบรมอาสาสมัครผู้ประสาน
พลังแผนดินต้านยาเสพติด 

-เพื่อเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด
และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

อาสาสมัคร 7 
หมู่บ้าน จำนวน 

70 คน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกลุ่มเป้า 
หมาย 

-ชุมชน
เข้มแข็ง
ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด 

-สำนักปลัด 

5 ติดตั้งไฟส่องทางชุมชน
สันติสุข หมู่ที่ 1 

-เพี่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ชุดโคมไฟส่อง
ทาง 

- - 100,000 20,000 20,000 ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-กองช่าง 

6 ติดตั้งไฟส่องทางสาธารณะ 
หมู่ 3 

-เพี่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ชุดโคมไฟส่อง
ทาง 

- - 100,000 20,000 20,000 ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-กองช่าง 

7 ติดตั้งไฟส่องทาง
สาธารณะสาย คำพะยูง 
หมู่ที่ 1 
 

-เพี่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ชุดโคมไฟส่อง
ทาง 

- - 100,000 20,000 20,000 ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-กองช่าง 

8 ติดตั้งไฟส่องทางชุมชน
สันติสุข หมู่ที่ 1 

-เพี่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ชุดโคมไฟส่อง
ทาง 

- - 100,000 20,000 20,000 ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-กองช่าง 

9 ติดตั้งไฟส่องทางสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 

-เพี่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ชุดโคมไฟส่อง
ทาง 

- - 100,000 20,000 20,000 ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ติดตั้งไฟส่องทาง
สาธารณะในหมู่บ้านและ 
สายทุ่ง  หมู่ที่ 4 

-เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ชุดโคมไฟส่อง
ทาง 

- - 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนผู้ใช้
ไฟ 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-กองช่าง 

11 ก่อสร้างศูนย์ อปพร.ประจำ
เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อให้มีศูนย์ อป
พร. ประจำเทศบาล
ตำบลร่มเกล้า 

ศูนย์ อปพร. 1 
แห่ง 

- - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ใช้สอย -อปพร.มี
สถานที่ 
เตรียมความ
พร้อมปฏิบัติ
หน้าที่ ติดต่อ
ประสานงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-สำนักปลัด 

12 รณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ
จากการจราจรในช่วง
วันหยุดเทศกาล (7 วัน
อันตราย) 

-เพื่อให้ประชาชนมี
วินัยจราจร ขับขี่
อย่างปลอดภัย 

จุดบริการ
ประชาชน ช่วง
เทศบาล 1 จุด 

- - 50,000 50,000 50,000 สถิติการเกิด
อุบัติเหตุ 

-ประชาชนมี
วินัยจราจร ใช้
รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

-สำนักปลัด 

13 ก่อสร้างรั้วสำนักงาน
เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อให้มีรั้วแนวเขต 
และความปลอดภัย
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

รั้วสำนักงาน
ล้อมรอบ ยาว 
1,000 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ความยาวรั้ว -มีแนวรั้วเขต
สำนักงาน
เทศบาล
ชัดเจน และ
ป้องกันรักษา
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมชุมชนสันติสุข 5 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อบำรังรักษา
ศาลาประชาคมให้มี
ความม่ันคงแข็งแรง 
ปลอดภัย 

ศาลาประชาคม  - - - - 50,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

ชุมชนมีศาลา
ประชาคม/จัด
กิจกรรมได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม หมูที่ 3 

-เพื่อบำรุงรักษา
ศาลาประชาคมให้มี
ความม่ันคงแข็งแรง 
ปลอดภัย และเพิ่ม
พื้นที่ใช้สอย 

ศาลาประชาคม 
หมูที่ 3 

- - - 80,000 80,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

ชุมชนมีศาลา
ประชาคม/จัด
กิจกรรมได้
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) ตำบล
ร่มเกล้า  

-เพื่อให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

อุดหนุน
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 7 
หมู่บ้าน  

- 20,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนคณะ
กรรมหมู่บ้าน 
7 หมู่บ้าน 

เยาวชนใช้
เวลาว่างอย่าง
สร้างสรรค์  

สำนักปลัด 

17 ก่อสร้างศาลาศูนย์เรียนรู้
อเนกประสงค์ชุมชน  

-เพื่อให้มีศูนย์
เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 
5,6,7 

ศาลาศูนย์ฯ 
อเนกประสงค์ 1 

หลัง 

- - - 500,000 500,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

ชุมชนมีศูนย์
เรียนรู้และ
ถ่ายทอด
ความรู้ชุมชน 

กองช่าง 

18 สร้างทัศนคติและจิตสำนึก
ที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

-เพื่อสร้างความรัก
สามัคคีในชุมชน 

ฝึกอบรม
ประชาชนทั่วไป 
1 รุ่น 70 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนเข้มแข็ง 
รู้รักสามัคคี  

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 จิตอาสาพัฒนาชุมชน -เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมการเสียสละ 
พัฒนาชุมชนด้วย
จิตอาสาร 

รณรงค์ปลูกจิต
อาสา 7 หมู่บ้าน 

- - 20,000 20,000 20,000 จำนวนชุมชน/
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีจิต
อาสา ร่วม
พัฒนาชุมชน 

สำนักปลัด 

20 ฝึกอบรมกฎหมาย
ประชาชน 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ
กฎหมายกับชีวิต
ประจำประวัน 

อบรมประชาชน
ทั่วไป 1 รุ่น 

จำนวน 70 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้
กฎหมาย 
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

สำนักปลัด 

21 พลังท้องถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพ
ติด 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

รณรงค์-อบรม 
ประชาชนทั่วไป 

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพ
ติด 

สำนักปลัด 

รวม       64     โครงการ      - 320,000 2,060,000 2,060,000 2,290,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า, ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว, ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร้างการผลิตและการจัดการ
อาหารปลอดภัย 

4. ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว  
  4.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 หมู่บ้าน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวนหมู่บ้าน ชมชนหมู่บ้าน 
มีความสุข มี
ความ
เข้มแข็งยั่ง
ยั่งยืน 

สำนักปลัด 

2 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 

-เพื่อสนับสนุนการร
รวมกลุ่มดำเนิน
กิจการของชุมชน 

7 หมู่บ้าน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวนกลุ่ม/
สมาชิกกลุ่ม 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

3 อบรมมักคุเทศก์น้อย  -เพื่อพัฒนาความรู้
เด็กเยาวชน 

อบรมเด็ก
นักเรียน 1รุ่น ๆ

ละ 100 คน  

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และ
ถ่ายทอดแก่
นักท่องเที่ยวได้ 

สำนักปลัด 

รวม        10      โครงการ  140,000 140,000 170,000 170,000 170,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่, ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

4. ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว  
  4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟส่องทางถนนสาย 
สุริโย-ร่มเกล้า 

-เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 
-เพื่อปรับภูมิทัศน์
ถนนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เสาไฟ ชุดโคมไฟ 
หลอดไฟ จำนวน 
90 ชุด 

- - - 750,000 750,000 จำนวนชุด ถนนสวยด้วย
ไฟส่องทาง 
ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงภูมิท้ศน์ถนนสวย
สายสุริโยร่มเกล้า 

-เพื่อให้เป็นถนน
สะอาดสวยงาม 
-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงพื้นที่ 2
ข้างถนน ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ 

1,000 ต้น ตลอด
สาย ระยะทาง 
2,500 เมตร 

- - 80,000 80,000 80,000 จำนวนพื้นที่/
ต้น 

ภูมิทัศน์ข้าง
ถนนสวยงาม 
ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

สำนักปลัด 

3 ปรับปรุงลานจอดรถ    
(ลงหินคลุก) เทศบาล
ตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อเป็นจุดจอดรถ
บริการนักท่องเที่ยว 

ลานจอดรถ (หิน
คลุก) ขนาด 
4,400 ตร.ม.  

- 500,000 500,000 500,000 - จำนวนพื้นที่
ก่อสร้าง 

มีลานจอดรถ
รองรับ
นักท่องเที่ยว
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ -เพื่อให้มีห้องน้ำ
มาตรฐานเพียงพอ
รองรับนักท่องเที่ยว 

ห้องน้ำมาตรฐาน 
ขนาด 5 ห้อง 
จำนวน 2 หลัง 

- - 400,000 400,000 - จำนวนห้อง/
อาคาร 

มีห้องน้ำ
มาตรฐาน
รองรับ
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 

-เพื่อให้มีศูนย์ 
บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยว 

อาคารศูนย์ 1 
หลัง 

- - 500,000 500,000 - - มีศูนย์รองรับ
และให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 สร้างจุดชมวิว-ซุ้มต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 

-เพื่อสร้างความ
ประทับใจให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้
มาเยือน 

จุดชุมวิวและซุ้ม
ตอนรัก

นักท่องเที่ยว 1 
แห่ง 

- - 100,000 100,000 100,000 สถิติ
นักท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยว
หรือผู้มาเยือนมี
ความสุข 
ประทับใจ 

สำนักปลัด 

รวม      15       โครงการ - 500,000 1,580,000 2,330,000 930,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

4. ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว  
  4.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โฮมสเตย์ บ้านพักเรียนรู้
วัฒนธรรมวิถีชุมชน 

-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 
5 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ครัวเรือนที่ร่วม
โครงการ 

เกิดการและ
เปลี่ยนรู้
วัฒนธรรม และ
ชุมชนมีรายได้ 

สำนักปลัด 

2 ส่งเสริมหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวนวัตวิถี 

-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

หมู่ที่ 1-2 - - 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ครัวเรือนที่ร่วม
โครงการ 

เกิดการและ
เปลี่ยนรู้
วัฒนธรรม และ
ชุมชนมีรายได้ 

สำนักปลัด 

3 ร่มเกล้ามินิมาราธอน -เพิ่มส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
-เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพอนามัย 

นักว่ิง นักกีฬา 
และประชาชน
ทั่วไป 500 คน 

- - 300,000 300,000 300,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กระตุ้น
เศรษฐกิจ สร้าง
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
ประชาชนมี
สุขภาพร่างการ
สมบูรณ์แขง
แรง 
 
 
 
 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปั่นขึ้นภูดูทุ่งกังหัน -เพิ่มส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
-เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพอนามัย 

นักกีฬา นักปั่น
จักรยาน

ประชาชนทั่วไป 
จำนวน จำนวน 

200 คน 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กระตุ้น
เศรษฐกิจ สร้าง
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
ประชาชนมี
สุขภาพร่างการ
สมบูรณ์แขง
แรง 

สำนักปลัด 

รวม          12       โครงการ - - 500,000 500,000 500,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม  
  5.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการร่มเกล้าน่าอยู่น่า
มอง  

-  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนดูและ
รักษาความสะอาด
บ้านเรือนและ
ชุมชน 

7 หมู่บ้าน - 80,000 80,000 80,000 80,000 จำนวนหมู่บ้าน -  ชุมชนมี
สภาพแวดล้อม
ที่ดีและน่าอยู่ 

-  สำนักปลัด 

2 โครงการบ้านสวย เมือง
สะอาด 

-เพื่อให้ประชาชนมี
วินัยรักษาความ
สะอาด 

7 หมู่บ้าน - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนถังขยะ -ชุมชนมีสภาพ
แล้วล้อมที่ดี 
ชุมชนสะอาด
ปราศจากขยะ 

-สำนักปลัด 

3 โครงการธนาคารขยะตำบล
ร่มเกล้า 

-เพื่อให้ประชาชน 
สร้างรายได้จาก
ขยะ 
-เพื่อให้ประชาชนมี
วินัยรักษาความ
สะอาด 

ธนาคารขยะ - - 500,000 500,000 500,000 ปริมาณขยะที่
ลดลง 

-ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม 
-สภาพแวดล้อม
ของชุมชน
สะอาดสวยงาม 

-สำนักปลัด 

4 อบรม/รณรงค์ การคัดแยก
ขยะ การแปรรูปและการ
สร้างมูลค่าขยะ 

-เพื่อปลูกจิตสำนัก 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้
ประชาชนคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง และ
การสร้างมูลค่าจาก
ขยะ 

7 หมู่บ้าน - - 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะ
ลดลง 

-ชุมชนสะอาด
ปราศจากขยะ 

-สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการบ้านนายสะอาด 
น่าอยู่ 5 ส 3 เก็บ 

-เพื่อปลูกจิตสำนึก
ให้ประชาชนรักษา
ความสะอาดใน
ครัวเรือน 

ทุกครัวเรือน 7 
หมู่บ้าน 

- - 70,000 70,000 70,000 จำนวน
ครัวเรือน 

-ประชาชน
ร่วมกันรักษา
ความสะอาดใน
ครัวเรือนของ
ตนเอง 

สำนักปลัด 

6 โครงการจังหวัดสะอาด
ภายใต้หลักการ 3Rs และ
หลักประชารัฐ 

-เพื่อรณรงค์ปลูก
จิตสำนึกสร้างวินัย
ให้ประชารักษา
ความสะอาด 

ทุกครัวเรือน 7 
หมู่บ้าน 

- - 70,000 70,000 70,000 จำนวน
ครัวเรือน 

-ประชาชน
ร่วมกันรักษา
ความสะอาดใน
ครัวเรือนของ
ตนเอง 

สำนักปลัด 

รวม         20      โครงการ  - 180,000 870,000 870,000 870,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม  
  5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีภูมิทัศน์
สวยงาม เสริมสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนเด็กเล็ก -ศพด.มีภูมิ
ทัศน์สวยงาม 

-งาน
การศึกษา 
สำนักปลัด 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล
ตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมที่
ทำงานสะอาด 
สวยงาม 

เทศบาลตำบลร่ม
เกล้า 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความพึง
พอใจ 

-ศูนย์เด็กมี
สภาพแวดล้อม
ที่ดี เอ้ือต่อ
พัฒนาการของ
เด็ก   

-กองช่าง 

3 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยบ้าน 
หมู่ 4 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ห้วยบ้าน - - 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

-ชุมชนมี
สภาพแวดล้อม
ที่ดี  มีแหล่ง
พักผ่อน 

-กองช่าง 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์/
สวนสาธารณะ หมู่ที่ 7 
 

-เพื่อให้มีสถานที่
พักผ่อนของ
ประชาชน 

สวนสาธารณะ-
ศาลาประชาคม 

หมู่ 7 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

-ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

-กองช่าง 

รวม          14        โครงการ - 100,000 200,000 200,000 200,000 
   

 
 



ห น ้ า  | 170 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม  
  5.3 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รณรงค์ลด ละ เลิก เผา
อ้อยในฤดูเก็บเก่ียว 

-เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน 

รณรงค์พื้นที่ 7 
หมู่บ้าน  

- - 20,000 20,000 20,000 สถิติการเผา
อ้อยในฤดูเก็บ
เก่ียวลดลง 

-เกษตรผู้ปลูก
อ้อยให้ความ
ร่วมมือลดการ
เผาอ้อย 
-คุณภาพ
อากาศดีขึ้น 

สำนักปลัด 

2 รณรงค์ไถ่กลบตอซังข้าว
แทนการเผา 

-เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน 
-เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
เกษตรกรให้เลิกเผา
ตอซังข้าว รักษา
หน้าดิน 

รณรงค์พื้นที่ 7 
หมู่บ้าน 

- - 20,000 20,000 20,000 จำนวนพื้นที่ที่
ถูกเผาตอซัง
ข้าว 

สภาพอากาศดี
ขึ้น ดินมี
คุณภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

3 บูรณาการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรต ิ

-เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
-เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

ป่าชุมชน/ภูยาง
เดียว 

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวนต้นกล้า/
จำนวนพื้นที่ 

มีป่าที่อุดม
สมบูรณ์  
ประชาชนได้ส
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

สำนักปลัด 

4 ธนาคารต้นไม้ -เพื่ออนุรักษ์และ
ขยายพันธ์ุไม้ 

ต้นกล้าไม้ - - 30,000 30,000 30,000 จำนวนต้นกล้า
ไม้ 

สามารถเพิ่มไม้
เศรษฐกิจและ
หรือไม้หวงห้าม 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 มองป่า-มองชุมชน -เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน
โดยชุมชน 

ป่าชุมชน - - 30,000 30,000 30,000 จำนวนพื้นที่ป่า มีป่าชุมชนที่
อุดมสมบูรณ์ 
ชมชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

สำนักปลัด 

รวม          15       โครงการ - - 130,000 130,000 130,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม 12 ประการ 

เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมและ
ค่านิยม 

ศพด. - 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนเด็กเล็ก เด็กมีระเบียบ
วินัย ยึดถือ
ปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมอันดี 

สำนักปลัด 

2 ประเพณีวันลอยกระทง -เพื่อให้ประชาชน
ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวันลอย
กระทง 

ประชาชนทั่วไป - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ร่วม -ประชาชนได้
ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

-สำนักปลัด 

3 วันแม่แห่งชาติ  -เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
และการแสดงความ
กตัญญูต่อแม่ 

วันแม่แห่งชาติ - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

-ประชาชน
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน, ลูกมี
ความกตัญญูต่อ
แม่ผู้ให้กำเนิน 

-สำนักปลัด 

4 สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีวันสงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุและวันครอบครัว 

-เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ฯ 

ผู้สูงอายุและ
ครอบครัว 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

-บุตรหลานร่วม
สงกรานต์ รด
น้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ 

-สำนักปลัด 

5 งานย้อนรอยประเพณีเผ่า
ข่า  

-เพื่อร่วมสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กิจกรรม/
โครงการ  

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ร่วม -ประชาชนได้
อนุรักษ์งานบุญ
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

-สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อุดหนุนประเพณีบุญเดือน
สาม  

-เพื่อร่วมสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

7 หมู่บ้าน  - - 70,000 70,000 70,000 จำนวนผู้ร่วม -ประชาชนได้
อนุรักษ์งานบุญ
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

-สำนักปลัด 

7 โครงการทำบุญวัน
อาสาฬหบูชา ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

-เพื่อทำนุบำรุง
ศาสนา สืบทอด
ประเพณ๊อันดีงาม 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม 

-ชุมชนสงบสุข
ตามหลักธรรม
คำสั่งสอน 

สำนักปลัด 

8 โครงการส่งเสริม
สัมพันธภาพครอบครัวโดย
กิจกรรมพัฒนา 3Q ด้วย
คุณธรรม หลักสูตร “รัก
เหนือรัก” ในระดับศีล 5บน
พื้นฐานค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
 

-เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ครอบครัวด้วยหลัก
ศีล 5 

กิจกรรม/
โครงการ 

- - 70,000 70,000 70,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

-เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปมี
คุณธรรม 
จริยธรรม  

-สำนักปลัด 

9 โครงการพระราชพิธี รัฐพิธี 
และพิธีสำคัญของสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อดำเนินกิจกรรม
อันเน่ืองมาพิธี
สำคัญ ๆ ของชาติ 
เสริมสร้างความรัก 
สามัคคีของ
ประชาชน ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและชิดชู
สถาบัน 

กิจกรรม/
โครงการ 

- - 300,000 200,000 200,000 จำนวน
กิจกรรม/
ผู้เข้าร่วม 

-ข้าราชการ 
พนักงาน และ
ประชาชนทั่วไป
ทุกหมู่เหล่า 
ร่วมกิจกรรม
ด้วยความตระ
หนังต่อ
ความสำคัญ
ของสถาบัน
หลักของชาติ 

-สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่รั้วโรงเรียน  

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ร.ร.บ้านหนองนก
เขียน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรมได้รับ
การสืบทอด 

สำนักปลัด 

11 โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 12 
ประการ 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม และ
ค่านิยมอันดีงาม 

ร.ร.บ้านหนอง
นกเขียน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม  

สำนักปลัด 

12 โครงการค่ายพุทธธรรม เพื่อสนับสนุน
โครงการ 

ร.ร.ร่มเกล้า
พิทยาสรรค์ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

นักเรียน
ประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรม 

สำนักปลัด 

13 โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
พื้นบ้าน 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ
พื้นพื้น 

ร.ร.ร่มเกล้า
พิทยาสรรค์ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

นักเรียนร่วม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

สำนักปลัด 

14 โครงการสายสัมพันธ์ บ้าน 
วัด โรงเรียน (บวร) 

เพื่อสนับสนุนการ
ทำกิจกรรมร่วม 

ร.ร.ร่มเกล้า
พิทยาสรรค์ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร.ร.ร่มเกล้า
พิทยาสรรค์ 

บ้าน วัด 
โรงเรียน มีสาย
สัมพันธ์อันดี 

สำนักปลัด 

15 อุดหนุน สภาวัฒนาธรรม
ตำบล 

เพื่อสนับสนุนการ
ทำงานของสภา
วัฒนธรรมตำบล 

สภาตำบลร่ม
เกล้า 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
งบประมาณ 

สภาวัฒนธรรม
ตำบลมีความ
เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

16 ก่อสร้างเมรุวัดร่มเกล้า
อุปถัมภ์ หมูที่ 2 

-เพื่อให้มีฌาปนกิจ
สถานที่เป็น
มาตรฐาน 

เมรุมาตรฐาน 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 6 เมตร  

- - 500,000 500,000 - จำนวนเมรุเผา
ศพ 

มีเมรุมาตรฐาน
ประกอบ
ฌาปนกิจ 

สำนักปลัด 

17 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเมรุ หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้การ
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

ลานคอนกรีต 
ขนาด 900 ตร.ม.  

- - 255,000 - - จำนวนพื้นที่
ก่อสร้าง 

ประกอบพิธี
ฌาปนกิจได้
สะดวกขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนลูกรังรอบป่า
ช้า หมูที่ 1 

-เพื่ออำนวยความ
สะดวกประชาชนที่
เข้าร่วมประกอบ
ฌาปนกิจ 

ถนนลูกรัง กว้าง 
4 เมตร  ยาว  
800เมตร  

- - 330,000 -  ความยาวถนน ประชาชนร่วม
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจได้
สะดวกขึ้น 

สำนักปลัด 

19 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเมรุ หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้การ
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

ลานคอนกรีต 
ขนาด 800 ตร.ม.  

- - 224,000 - - จำนวนพื้นที่
ก่อสร้าง 

ประกอบพิธี
ฌาปนกิจได้
สะดวกขึ้น 

สำนักปลัด 

20 ก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้ง
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

-เพื่อน้อมสำนึก 
เทิดทูนสถาบันฯ 

ฐานประดิษฐ์
พร้อมซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ 1 
องค์ 

- - 300,000 - - จำนวนซุ้ม ประชนรัก 
เทิดทูนต่อ
สถาบันฯ 

สำนักปลัด 

21 ก่อสร้างลานวัฒนธรรม
ตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อให้มีศูนย์
แสดง/ถ่ายทอด
วัฒนธรรม 

เวที-ลาน
วัฒนธรรม  

- - - 800,000 800,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

มีลานแสดง-
ถ่ายทอด
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

รวม          64        โครงการ - 800,000 2,899,000 2,490,000 1,990,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
สุริโย-ร่มเกล้า 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลาดยาง ผิว
จราจรกว้าง 6 

เมตร ยาว 4,000 
เมตร 

- - 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ร่มเกล้า-ภูยางเดี่ยว 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลาดยาง ผิว
จราจรกว้าง 6 

เมตร ยาว 3,500 
เมตร 

- - 6,300,000 6,300,000 6,300,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย มอ
ลมหนาว หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 1 
เชื่อม หมู่ที่ 3 (ผัง2-ผัง4) 

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 
6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

- - 800,000 800,000 800,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายหมูที่ 5 
เชื่อม หมูที่ 3 

-เพื่อให้ประชาช
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 
6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  

- - 600,000 600,000 600,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

รวม          15    โครงการ 
 

- - 16,400,000 16,400,000 16,400,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.2 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำภูยาง
เดี่ยว  

-เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
อุปโภค บริโภค 
และแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร 

อ่างเก็บน้ำ ขนาด
บรรจุ 200,000 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 จำนวนพื้นที่ 
(ไร่) 

ประชาชมีแหล่ง
น้ำอุปโภค 
บริโภค และทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม           3       โครงการ - - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสนามกีฬากลาง 
(สนามฟุตบอล) 

-เพื่อให้มีสนามกีฬา
มาตรฐาน 
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก
กำลังกาย เล่นกีฬา 

-สนามฟุตบอล
มาตรฐาน 1 
สนาม 
-อัฒจันทร์กลาง 
1 หลัง 
-ไฟส่องสนาม 4 
จุด 
-ลาน/ลู่ว่ิง 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จำนวนพื้นที่
ก่อสร้าง ตาม
รูปแบบ 

มีสนามกีฬา
ฟุตบอล
มาตรฐาน 
ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงจาก
การออกกำลัง
กาย/เล่นกีฬา  

กองช่าง 

2 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์มาตรฐาน 
(คสล.) 

-เพื่อให้มีสนามกีฬา
มาตรฐาน 
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก
กำลังกาย เล่นกีฬา 

-สนามฟุตบอล 7 
คน 1 สนาม 
-สนาม
วอลเล่ย์บอล 1 
สนาม 
-สนามบาสเก็ต
บอล 1 สนาม 
-สนามนะกร้อ 2 
สนาม  
-เครื่องสนาม/
อุปกรณ์กีฬา 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จำนวนพื้นที่
ก่อสร้าง 

มีสนามกีฬา
ฟุตบอล
มาตรฐาน 
ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงจาก
การออกกำลัง
กาย/เล่นกีฬา 

กองช่าง 

รวม           6      โครงการ - - 11,500,000 11,500,000 11,500,00    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า, ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว, ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร้างการผลิตและการจัดการ
อาหารปลอดภัย 

3. ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว  
  3.1 บริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่ง
กังหันลม 

-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 
-เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจสร้าง
รายได้ชุมชน 

-อาคารบริการ
นักท่องเที่ยว  
-ห้องน้ำมาตรฐาน 
1 หลัง 
ลานจอดรถ 1 
แห่ง 
-รถบริการ
นักท่องเที่ยว -
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ จุดชมวิว 
ฯลฯ 

- - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จำนวนพื้นที่
โครงการ/
จำนวน
นักท่องเที่ยว 

มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์  
-ประชาชนใน
พื้นที่มีอาชีพ
เสริม รายได้
เพิ่มอย่างยั่งยืน
จากการ
ท่องเที่ยว 

สำนักปลัด 

2 พัฒนาชุมชนนวัตวิถีวัต
ธรรมชนเผ่าเพื่อการ
ท่องเที่ยว หมูที่ 4 และหมู
ที่ 5 

-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 
-เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจสร้าง
รายได้ชุมชน 

-ศูนย์แสดง
สินค้า/ศูนย์
สาธิต/ศูนย์ศึกษา
นวัตวิถี 1 แห่ง 
-ห้องน้ำ/ห้องส้วม
มาตรฐาน 1 หลัง 

- - - 2,000,000 2,000,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย/จำนวน
นักท่องเที่ยว 

-ประชาชนใน
พื้นที่มีอาชีพ
เสริม รายได้
เพิ่มอย่างยั่งยืน
จากการ
ท่องเที่ยว 

สำนักปลัด 

รวม            5      โครงการ - - 6,000,000 8,000,000 8,000,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

3. ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว  
  3.2 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสนามกีฬากลาง 
(สนามฟุตบอล) 

-เพื่อให้มีสนามกีฬา
มาตรฐาน 
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก
กำลังกาย เล่นกีฬา 

-สนามฟุตบอล
มาตรฐาน 1 
สนาม 
-อัฒจันทร์กลาง 
1 หลัง 
-ไฟส่องสนาม 4 
จุด 
-ลาน/ลู่ว่ิง 

- - - 10,000,000 10,000,000 จำนวนพื้นที่
ก่อสร้าง ตาม
รูปแบบ 

มีสนามกีฬา
ฟุตบอล
มาตรฐาน 
ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงจาก
การออกกำลัง
กาย/เล่นกีฬา  

กองช่าง 

2 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์มาตรฐาน 
(คสล.) 

-เพื่อให้มีสนามกีฬา
มาตรฐาน 
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก
กำลังกาย เล่นกีฬา 

-สนามฟุตบอล 7 
คน 1 สนาม 
-สนาม
วอลเล่ย์บอล 1 
สนาม 
-สนามบาสเก็ต
บอล 1 สนาม 
-สนามนะกร้อ 2 
สนาม  
-เครื่องสนาม/
อุปกรณ์ตาม
สนามกีฬา 
 

- - - 1,500,000 1,500,000 จำนวนพื้นที่
ก่อสร้าง 

มีสนามกีฬา
ฟุตบอล
มาตรฐาน 
ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงจาก
การออกกำลัง
กาย/เล่นกีฬา 

กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาธรรม
ตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อให้มีศูนย์
วัฒนธรรมตำบลร่ม
เกล้าครบวงจร 
-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

-อาคารหอ
วัฒนธรรม
อเนกประสงค์ 
พร้อมเวทีและ
ลานแสดง
กิจกรรม/
วัฒนธรรม 1 หลัง 

- - - 3,000,000 3,000,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

มีอาคารหอ
วัฒนธรรม
มาตรฐาน 
สำหรับจัด
กิจกรรม 
เผยแพร่
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

รวม           6       โครงการ - - - 14,500,000 14,500,000    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
 
ท่ี 

แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 การบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ประตู    
จำนวน 4 ตู้ 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สำนักปลัด 

    ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4  ฟุต จำนวน 4 ตู้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลัด 

    ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบ 40 ช่อง         
จำนวน 4 ตู้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลัด 

    เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 
บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 

- - 182,000 182,000 182,000 สำนักปลัด 

    เครื่องปรับแบบแยกส่วน ระบบ 
Inverter ขนาด 48,000 บีทียู
จำนวน 3 เครื่อง 

- - - 188,100 188,100 สำนักปลัด 

    เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้า
เดียว จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 48,000 48,000 สำนักปลัด 

    โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด - 8,500 8,500 8,500 8,500 สำนักปลัด 
    โต๊ะทำงาน - - 50,000 50,000 50,000 สำนักปลัด 
    เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 24 ตัว - - 72,000 72,000 72,000 สำนักปลัด 
    เก้าอ้ีบุนวม จำนวน 60 ตัว - - - 45,000 45,000 สำนักปลัด 
    เก้าอ้ีแถวน่ังคอย แบบ 5 ที่น่ัง 

จำนวน 3 ชุด 
  22,500 22,500 22,500 สำนักปลัด 

    โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 
60x150 ซ.ม. 
 

- - 45,000 45,000 45,000 สำนักปลัด 

แบบ ผ.03 
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ท่ี 
แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

    พัดลมไอเย็น จำนวน 3 เครื่อง - - 15,000 15,000 15,000 สำนักปลัด 
    พัดลมอุตสาหกรรม แบบปรับ

ระดับ ขนาด 20 น้ิว จำนวน 5 ตัว 
- - 17,500 17,500 17,500 สำนักปลัด 

    พัดลมตั้งพื้นปรับระดับ 5 ตัว - - 15,000 15,000 15,000 สำนักปลัด 
   ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ 
จอรับภาพชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า 
ขนาด 180 น้ิว 

- - 35,200 35,200 32,200 สำนักปลัด 

    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI 
Lumens 

- - 62,500 62,500 62,500 สำนักปลัด 

    กล้องบันทึกวีดีโอ 4K         
จำนวน 1 ตัว 

 - - 35,500 35,000 สำนักปลัด 

    กล้องดิจิตอล แบบเปลี่ยนเลนส์ได้ 
จำนวน 1 ตัว  

- - 45,000 45,000 45,000 สำนักปลัด 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์
กลางแจ้ง  จำนวน 1 ชุด 

- - 160,000 160,000 160,000 สำนักปลัด 

    เครื่องกำเนินไฟฟ้า ขนาด 15
กิโลวัตต์ 1 เครื่อง 

- - 150,000 150,000 150,000 สำนักปลัด 

    เครื่องรับส่งระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง 

- - 120,000 120,000 120,000 สำนักปลัด 

    เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ 
ขาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 

- - 30,000 30,000 30,000 สำนักปลัด 

    โทรโข่ง แบบสะพายไหล่ ขนาด 
30 วัตต์ จำนวน 3 ตัว 

- - 20,700 20,700 20,700 สำนักปลัด 

    ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ ขนาดดอก 
15 น้ิว ชาร์จไฟในตัว จำนวน 1 
ชุด  

- - 18,000 18,000 18,000 สำนักปลัด 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ 
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(ผลผลิต) 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

   ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

จำนวน 1 คัน 

- - 868,000 - 868,000 สำนักปลัด 

    รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  
จำนวน 1 คัน 

- - - 1,288,000 1,288,000 สำนักปลัด 

   ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

- - 23,000 23,000 23,000 สำนักปลัด 

    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับ
ประมวลผล 1 เครื่อง 

- - 22,000 22,000 22,000 สำนักปลัด 

    เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง 

- - - 8,000 8,000 สำนักปลัด 

    เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 5,800 5,800 สำนักปลัด 

    เครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 
เครื่อง 

- 15,000 18,000 18,000 18,000 สำนักปลัด 

    เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ขนาด 2 
ก๊อก 

- - 25,000 25,000 25,000 สำนักปลัด 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์ตรวจการณ์ (เครื่องยนต์
ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ1 คัน 

- - - - 1,290,000 สำนักปลัด 

    เครื่องรับส่งระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 10 
เครื่อง 

- - 120,000 120,000 120,000 สำนักปลัด 

    เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ 
ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 

- - 30,000 30,000 30,000 สำนักปลัด 
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ท่ี 
แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

  ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 2 
ระบบ แบบโปร่ง จำนวน 2 ป้าย  

- - 40,000 40,000 40,000 สำนักปลัด 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

- - 23,000 23,000 23,000 สำนักปลัด 

    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับ
ประมวลผล 1 เครื่อง 

- - 22,000 22,000 22,000 สำนักปลัด 

    เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง 

- - - 8,000 8,000 สำนักปลัด 

    เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 5,800 5,800 สำนักปลัด 

   ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ประตู    
จำนวน 4 ตู้ 

- - 22,000 22,000 22,000 สำนักปลัด 

    ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4  ฟุต จำนวน 4 ตู้ 

- - 20,000 20,000 20,000 สำนักปลัด 

   ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง - - - 200,000 200,000 สำนักปลัด 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  
จำนวน 1 คัน 

- - 1,000,000 1,000,000 - สำนักปลัด 

    รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน - - - - 2,000,000 สำนักปลัด 
   ครุภัณฑ์

การเกษตร 
เครื่องพ่นหมอกควัน - - - 118,000 118,000 สำนักปลัด 

   ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง 

- - 23,000 23,000 23,000 สำนักปลัด 
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ท่ี 
แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

   ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ประตู    
จำนวน 4 ตู้ 

- - 22,000 22,000 22,000 สำนักปลัด 

5 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

- - 23,000 23,000 23,000 สำนักปลัด 

    ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4  ฟุต จำนวน 4 ตู้ 

- - 20,000 20,000 20,000 สำนักปลัด 

    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับ
ประมวลผล 1 เครื่อง 

- - 22,000 22,000 22,000 สำนักปลัด 

    คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

- - 23,000 23,000 23,000 สำนักปลัด 

    เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง 

- - - 8,000 8,000 สำนักปลัด 

    เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 5,800 5,800 สำนักปลัด 

    อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จำนวน 3  

- - 2,100 2,100 2,100 สำนักปลัด 

    เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4x8 
เมตร จำนวน 10 หลัง 

  200,000 200,000 200,000 สำนักปลัด 

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ประตู    
จำนวน 4 ตู้ 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

    ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4  ฟุต จำนวน 4 ตู้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง 

  ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

 

- - 23,000 23,000 23,000 กองคลัง 
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ท่ี 
แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับ
ประมวลผล 1 เครื่อง 

- - 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

    เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 1 เครื่อง 

- - 23,000 23,000 23,000 กองช่าง 

    เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 5,800 5,800 สำนักปลัด 

    อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 1 

- - 5,400 5,400 - กองช่าง 

   ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำ
กว่า 3,000 ซีซี จำนวน 1 คัน 

- - - 1,075,000 1,075,000 กองช่าง 

   ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จำนวน 3 เครื่อง 

- - - 28,500 28,500 กองช่าง 

    เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 
จำนวน 3 เครื่อง 

- - 32,700 32,700 32,700 กองช่าง 

    เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 
จำนวน 2 เครื่อง 

- - - 24,000 24,000 กองช่าง 

   ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถกระเช้าบรรทุกอเนกประสงค์
เครนไฮดรอริค ขนาด 150 แรงม้า 
แบบ 6 ล้อ  

- - - 2,600,000 2,600,000 กองช่าง 

7 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ จำนวน 1 ตัว - - 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 

    ล้อวัดระยะ จำนวน 1 ตัว - - 1,800 1,800 - กองช่าง 
    เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 1 เครื่อง 

- - 23,000 23,000 23,000 กองช่าง 
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ท่ี 
แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

   ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction พิมพ์
ขนาด A3 แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

- - 23,000 23,000 - กองช่าง 

   ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 
1 เครื่อง 

  8,500 8,500 8,500 กองช่าง 

    เครื่องกรองน้ำ   25,000 25,000 25,000 กองช่าง 
   ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องอัดลม/ปั๊มลม จำนวน 1 

เครื่อง 
- - 18,000 18,000 18,000 กองช่าง 

8 การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายบริหาร
กล้ามเน้ือส่วนต่าง ๆ (กลางแจ้ง) 

- - - 200,000 200,000 สำนักปลัด 

รวม 104,000 127,500 3,968,400 8,856,700 12,122,000  
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ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผล สอดคล้องกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
ข้อ 13 วรรคสอง “(5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนไนท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสบิหา้วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมนิผลดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี”   
  การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเปน็การติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินร่วมประชุมเพื่อกำหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี ดังนี ้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้ งนี้
ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสทิธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประ เมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ขั้นตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถ่ินดำเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัดได้ 

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบท่ีสำคัญ 3 
ประการ คือ 
  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถ่ินที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินน้ันๆ  
  2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้
กำหนดข้ึนซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ความจำเป็นสำคัญในการนำมาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบ
ตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถ่ินน้ันๆ  
  3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างต่างๆ  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
กำหนดวิธีการเช่นน้ีต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกำหนดองค์กรที่ 
รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม 
และประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก   จำนวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก  จำนวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก  จำนวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จำนวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก    จำนวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี ้

 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ ยังได้กำหนดไว้ในระเบียบฯ  ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้หน่วยงานหรือบคุคลภายนอก
ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี ้

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

 (2) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล  

รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถ่ิน 

 (5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ โดยทั่วกัน และ 
และข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสม 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาและโครงการพัฒนาตามแผนพฒันา โดยการ
กำหนดรปูแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพือ่ตรวจสอบว่า การดำเนินกจิกรรมตามโครงการอยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณทีก่ำหนดไว้หรอืไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วาง
ไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากคาดใช้แบบรายงานแบบที่ 1  แบบตาม
รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกำหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่  1   การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2    แบบตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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คำชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   เทศบาลตำบลร่มเกล้า 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดำเนินงาน 

ไม่ม ี
การดำเนนิงาน 

ส่วนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนท่ี  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถ่ินมาจัดทำฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
การวัด และการนำเสนอผล 

- ความถ่ีในการวัด   :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจัดทำแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็น 
                          ทางการ 

- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การดำเนินการนั้น

แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10 
 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
25 
 

3. ยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 
65 
 

3.1 วิสยัทัศน ์
(5) 
 

3.2 พนัธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเด็นยทุธศาสตร ์
(10) 

 

3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์
(5) 
 

3.5 ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์
(15) 

 

3.6 กลยทุธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์
(15) 

 

3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

รวม 
100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง
พื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่
สำคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
-  การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรปุผลการดำเนินงานที่ผ่านมา(เพื่อดูการ
ดำเนินงานในแต่ละปีทีผ่่านมามีการดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพฒันามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

10 
3 

 
 

3 
 

2 
 

2 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสำคัญดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรยีบเทียบข้อมูลท่ีสำคญัเพ่ือชี้ให้เห็น
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องกา 
○ การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรอืเปรียบทียบข้อมูลที่สำคัญ 

ของจังหวัดและแสดงใหเ้ห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญัหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมลูสังคม   

 -  ครอบคลมุการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมลูทีส่ำคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญัหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมลูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมลูทีสำคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 
 
5 

(3) 

 
(2) 
 
 
5 

(2) 
 

(3) 
 

 

19 
 
 
 

4 
 
2 
2 
 
 
2 
 
2 
 
- 
 
 
5 
 
2 
 
3 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
    -  การวิเคราะห์ตอ้งสอดคล้องกบัการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน 
  -  มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปจัจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 
○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพ้ืนท่ี 
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นที่โดนช้ีใหเ้ห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาความร้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นทีห่รอื
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดทำแผนพฒันา 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 
6 
 

(2) 

 
(2) 
 

(2) 
 

5 
 
3 
 
2 
 
3 
 
 
- 
 
1 
 
2 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 วิสัยทัศน ์

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอยา่งชัดเจน สอดคล้องกบัโอกาสและ
ศักยภาพทีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่
นำเสนอ 
   -   มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่
 

65 
 
 
5 
(3) 
(2) 

62 
 
 
5 
3 
2 

3.2 พันธกิจ     
-   แสดงถึงภารกจิที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรอืเชิงปรมิาณ 
 

5 
(3) 
 

(2) 

5 
3 

 
2 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไข
เฉพาะของพ้ืนท่ี 
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพฒันา 
   -   ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ปญัหา ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรฐับาล แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

10 
 
4 
4 
 
4 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
3.4 เป้าประสงค ์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์

   -   มีความสอดคล้องและสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเป็นรปูธรรมแสดงใหเ้ห็นว่ามีความ
ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ป ี

5 
(3) 
(2) 

5 
3 
2 

3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค์และสะทอ้น
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทำได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(3) 

(3) 

14 
9 
5 
 
4 
5 
 
3 
2 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

○ มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี
สอดรับและสนับสนนุการบรรลุผลตามเปา้ประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนท่ี 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพฒันาเช่ือมโยงสอดคลอ้งกัน
และมีการบรูณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสูก่าร
บรรลเุป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

12 
 

 
 

6 
 
 
6 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเปา้ประสงค ์
   - โครงการฯ มสีาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและนำไปสู้ผลสำเรจ็ของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทัง้ 3 ป(ีในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 

11 
6 
1 
 
3 
2 

 
5 
3 
 
2 

หมายเหตุ:  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
    2.คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนำประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์      
       ไปเป็นกรอบในการจัดทำแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีได ้  
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    4.2 การติดตามและประเมินโครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา   สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. 
2548  ข้อ 28 ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน (2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่
ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารทอ้งถ่ินคัดเลอืกจำนวนสอง
คน (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก
จำนวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีหนึ่งคนทำหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 

           แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 39 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้   ดังนี้ 

1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา

ท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผน 
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จำเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ 
ดังนัน้ในข้ันต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตาม (Evaluation) 

  การตดิตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่
จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดำเนินการ
ในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผล
การดำเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
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การประเมินผล (Evaluation) 

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ 
ตัวช้ีวัด(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ  ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมิน
โครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement)  
เป็นการประเมินความสำเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่นำ 

นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผลใน
ภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอและมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดำเนินงานประจำปี
สัมฤทธิผลรวมถึงการดำเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัวช้ีวัดที่สำคัญ 2 
ประการ คือ 
         1.1  ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ       
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร     ในสายตา
ของสมาชิกขององค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร 
(Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดย 
พิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกำลังคน ระดับ
การบริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่
ก่ อ ให้ เกิ ดผ ลตอบแทน  (Non – performing loan) คุณ ภาพของผ ลผลิ ตและบ ริ ก ารส าธารณ ะ     
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ  

(1) การเข้าถึง เน้นความสำคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน 
สังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ 

(2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ 
ประชาชน 

(3) การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผล  
ตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม 

(4) ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้ 
รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
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3. เกณฑ์ความสามรถและคุณภาพในการให้บริการ 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ 

(1) สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตัวช้ีขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

(2)  ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความ 
ครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 

(3) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวช้ีวัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความ 
สม่ำเสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 

(4) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการช้ีวัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการ 
ที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการบริการไว้
เป็นแนวทาง 

   4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ  
(1) พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวช้ีวัที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้ 

จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวช้ีวัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่ม    

เป้าหมาย 
(3) การให้หลักประกันความเสี่ยง เป็นตัวช้ีวัดที่มีความสำคัญเพื่อให้หลักประกันว่า 

ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวช้ีถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและ       
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการ
ปฏิบัติงาน  

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ 

(1) การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการ  
และมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ 

(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวช้ีถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 

(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวช้ีวัดถึงความพร้อมในการแก้ 
ปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับ
ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวช้ีวัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้ 
ความสำคัญและการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา 

6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 2 ประการ คือ 

(1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวช้ีวัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้อง 
กับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
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(2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวช้ีวัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วย 
งานซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 

     7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  
   ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สำคัญ  2 ประการ คือ 
    (1) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวช้ีวัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหาย

จากการดำเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดข้ึน เช่น การ
ก่อสร้างถนนขวางทางน้ำหลากทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ 
               (2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวช้ีวัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายในฟื้นฟู 
บูรณะความเสียหายที่เกิดข้ึน 

เกณฑ์และตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and  
indicators) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการ
ดำเนินงานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับระดับการบรรลุผล และ
การสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สำหรับค่าตัวแปร (Attributes) อาจแตกต่าง
กันไปข้ึนอยูก่ับลักษณะกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1. สมัฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

• ผลผลิต 
• ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

• การเข้าถึง 
• การจัดสรรทรัพยากร 
• การกระจายผลประโยชน ์
• ความเสมอภาค  

- ปรมิาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุม่เป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติทีเ่ป็นคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบ้ริการ 

• สมรรถนะของหน่วยงาน 
• ความทั่วถึงและเพียงพอ 
• ความถ่ีในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พื้นที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม    
เป้าหมายทีร่ับบริการ 
- จำนวนครั้งในการใหบ้ริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกบัปจัจัยนำเข้า 

4. ความรับผิดชอบชอง
หน่วยงาน 

• พันธกิจต่อสงัคม 
• ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
• การใหห้ลกัประกันความเสี่ยง 
• การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดลำดับความสำคัญ 
- ภารกิจหลกัและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจทีส่ะทอ้นความ
รับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน 

• การกำหนดประเด็นปัญหา 
• การรบัฟังความคิดเห็น 

- ระดบัการมสี่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การสำรวจความต้องการ 
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• มาตรการ/กลยุทธในการแก้ไขปัญหา 
• ความรวดเร็วในการแก้ไขปญัหา 

6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

• ระดับความพงึพอใจ 
• การยอมรบั/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไมพ่อใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสงัคม • ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและ
ทางลบ) 

• ต้นทุนทางสงัคม 
  

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสงัคม 

 
 

เกณฑม์าตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมนิผลโครงการ 
          การประเมินผลโครงการ จำเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวช้ีวัดเพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผน การ 

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด       
4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต  
(Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได ้จำนวนแหลง่น้ำ
ขนาดย่อยเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กำหนด 

(2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ    
มากมาย จึงจำเป็นต้องมีตัวช้ีวัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการไปแลว้ ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็น
สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 
      (3) ทรัพยากรท่ีใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – 
day) หรือ คน เดือน (Man – month) 
                 (4) ระยะเวลาท่ีใช้ไป เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเทา่ใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสรจ็ โดยจะสามารถใช้เปน็เกณฑ์ประเมนิและควบคุมกจิกรรมใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ 

ดำเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาที่ใช้ไปในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
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  (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  (2) ผลิตภาพต่อกำลังคน เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ 
ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวช้ีถึงประสิทธิภาพแล้วการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบคุคลในการดำเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนิน
กิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
  (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวน     
ครัวเรือนทีไ่ด้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบรหิารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การตัด
ทอนข้ันตอนการปฏิบัติซึ่ งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่า
สาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยด ู

จากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
  (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเปา้หมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปรมิาณและคุณภาพ
ของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวช้ีวัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมิติการมีส่วนร่วม 
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมาก
น้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก 
จำนวนประชากร ความถ่ีระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
  (3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงาน 

ในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบทีไ่ม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 
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  (1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดำรงชีพ 
  (2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
  (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของ
ครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติมาก
ยิ่งข้ึน การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากข้ึน และลดละ
พฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ 
ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึน ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความ
เร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 
  (2) มาตรการหรือกลยุทธใ์นการแก้ไขปัญหา เปน็ตัวช้ีวัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งเป็นมาตรการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ นำมาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
  (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่ มเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อ
สนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ หรือได้รับ
ความเสียหายจากการดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวช้ีความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ     

กิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณ
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หรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวน และขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ
ของโครงการ 
  (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของหน่วยงาน
ในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชากรกลุม่เป้าหมายในกระบวนการตัดสนิใจ การวางแผนงานและบรหิารโครงการ และการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ 
  (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวช้ีวัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พึ่งตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยายกำลัง
ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  
 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเปน็ธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ 

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 
  (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวช้ีวัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่ม
ย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหา
ตำแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวช้ีวัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนนิโครงการให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณา
เรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 
  (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวช้ีวัดทีเ่น้นความเป็น
ธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับ
กระทบจากการตัดสินและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน 
 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันวา การดำเนินโครงการจะไม่ 

ก่อให้เกิดความเสียหายหรอืผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการ
ดำเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทยีบผลที่เกิดข้ึนจริงกบัการศึกษาผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทำโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ
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และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ 
  (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรฐกิจที่เกิด
จากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้าง 
ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสีย
ไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเข่ือน 
  (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนิน
โครงการและส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ความเช่ือ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนด้ังเดิม 
 เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกลา่วข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวช้ีวัด 
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เปน็พลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครงการ เพื่อวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่ งในทางปฏิบัติจำเป็นตอ้ง
นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวช้ีวัดรวม 
(Composite indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 
 จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สามารถแสดงให้เห็นถึงความเปน็ระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ 2 ระดับใหญ่ คือ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)    ซึ่งจะเป็น M&E 
Unit ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งจะมีหน่วยติดตามและประเมิน
ด้วยตนเอง   Self-Assessment Unit เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับ M&E Unit ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะต้องเป็นบทบาทหลัก 3 บทบาท คือ 
บทบาทในการเป็นผู้  รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Data Base) 2 บทบาทเป็นนักวิเคราะห์โครงการ (Project 
Analyst) และ 3 บทบาท   การเป็นผู้เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Linkage) 
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แผนภาพแสดงความเป็นระบบ Systematic ของการรายงาน 
ในระบบการติดตามจากทอ้งถ่ินสู่ M&E Unit ระดบัจงัหวัด 

 

หน้าท่ีของหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E Unit) 
 จะเห็นว่า หน่วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E Unit มี 2 ระดับ คือ ระดับบนหรือ ระดับจังหวัด 
และระดับล่าง หรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งนี้หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหนา้ที่หลักๆ ด้วยกัน 
3 ประการ คือ  
 1. หน้าท่ีในการจัดทำฐานข้อมูล (Data Base) ซึ่งเป็นหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ โดย 
  - ในระดับล่าง ซึ่งได้แก่ อบต. หน่วยติดตามและประเมินผลควรมีหน้าที่โดยตรงในการเก็บ
และรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการดำเนินงานของโครงการต่างๆ และการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้มีการ
ระบุเอาไว้ ตามแบบรายงานที่กำหนด แล้วจัดทำเป็นรายงาน เพื่อให้องค์กรของตนเองได้รับรู้ รับทราบถึง
ระดับความสำเร็จของแผนงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น หน่วยติดตามและประเมินผล 
ในระดับนี้ก็ควรจะมีหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบน เพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไปด้วย 

M&E Unit 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   

ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระบบการประเมินตนเอง 
เทศบาล 

ระบบการประเมินตนเอง 
เทศบาล 

ระบบการประเมินตนเอง 
เทศบาล 

ระบบการ
ประเมินตนเอง  

อบต. 

ระบบการ
ประเมินตนเอง  

อบต. 

รายงาน รายงาน 

รายงาน รายงาน 
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  - ในระดับบน คือ อบจ. หน่วยติดตามและประเมินผล จะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วย
ติดตามและประเมินผลในระดับล่างเข้าไว้ด้วยกน และจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่รวมศนูย์ ณ จุดๆ เดียว นอกจากนั้น    
ก็ควรจะทำเป็นรายงานข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัด เพื่อแจกจ่ายทั้ง
หน่วยงานภายในและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับล่างลงไป เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต 
 2. หน้าท่ีในการวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง (Project Analysis and 
Validation) เมื่อได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นหน้าที่ต่อมาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ 
โดย 
  - ในระดับล่าง หน่วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของโครงการและการดำเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินงานตามแผนงาน
ทิศทางของโครงการว่าไดด้ำเนินการไปตามเปา้หมายหรอืแผนงานทีไ่ด้ระบไุว้หรือไม่แล้วจัดทำเป็นรายงานเพื่อ
การรับรู้เป็นการภายใน นอกจากนั้นยังจัดส่งรายงานฉบับดังกล่าวไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลใน
ระดับบนด้วย 
  - ในระดับบน หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ตนเองและรวบรวม
รายงานการวิเคราะห์โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่าง เพื่อวิเคราะห์ถึงความเช่ือมโยง
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานทั้งหมดในระดับยุทธศาสตร์ภาพรวมทำ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์ของหนว่ยติดตามและประเมินผลในระดับล่าง 
โดยติดตามและประเมินผลในระดับบนควรมีการออกพื้นที่ไปตรวจสอบหรือเลือกตรวจสอบหน่วยติดตามและ
ประเมินในระดับบนควรมีการออกพื้นที่ไปตรวจสอบหรือเลือกตรวจสอบหน่วยติดตามและประเมินในระดับ
ล่างเป็นจุดๆ นอกนากนี้ หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำหน่วยติดตามและ
ประเมินผลในระดับล่างที่อาจจะยังไม่มีความสามารถในการทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
มากนัก 
 3. หน้าท่ีในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ (Strategic Linkage) ลักษณะหน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นการ
ประสานกันทั้งในระดับล่างและระดับบนจะเกี่ยวข้องกับการประสานงาน และการจัดการประชุมของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์ และความเป็นไปของโครงการและการดำเนินงานตามแผนงานว่า 
ควรจะมีการแก้ไขและควรดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใด นอกจากนั้น หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทบทวน 
งานที่ได้ทำมาในช่วงก่อนหน้าที่โดยการจัดทำในรูปของรายงานประจำปี 
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ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามประเมินผล 
 1 ระเบียบ  
       (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
       (2) พระราชบญัญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 
       (3) พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
       (4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
       (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3 ) พ.ศ.2560 
        (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบัเงิน การเบกิจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
 2 วิธีการ 
  วิธีการ การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลทุติยภูม ิ
    1.1  โดยศึกษาจากคู่มือ การติดตามและประเมินผลและจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน  (แบบรายงานติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน) 

จัดทำฐานข้อมูล 
(Database) 

การวิเคราะห์โครงการ 
(Project Analysis) 

การเช่ือมโยงกลยุทธ ์
(Strategic linkage) 

หน้าที่หลักของหน่วย 
ติดตามและประเมินผล 

(M&E Unit) 

แผนภาพแสดงหน้าที่หลักของหน่วยติดตามและประเมินผล 
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2. ข้อมูลปฐมภูม ิ
    2.1  ข้อมูลไดจ้ากการสมัภาษณ์ คณะทำงานการติดตามและประเมินผลแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ เพือ่ทราบข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องกบัผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรม่เกล้าในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ และรับแบบสอบถามกลบัมาคิดเป็นจำนวน  100  เปอร์เซ็นต์เตม็ 
    2.2  นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถ้วนของแบบสอบถาม โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงานด้านการจัดทำแผน เพือ่นำไปตรวจสอบและ
ลงรหสัเพือ่วิเคราะห์ข้อมลูต่อไป 
 
 ระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผล 
 ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม ของป ี
 

4.2.3 เครื่องมือบงท่ีใช้ในการติดตามประเมินแผล 
  1. เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล คือใช้แบบสอบถาม  จำนวน  3  แบบ  ดังนี้ 
   1.1 แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแยกตามยุทธศาสตร์ 
   1.2 แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแบบภาพรวม 
   1.3 แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแบบภาพรวม 
 
สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้ สถิติ (Descriptive Statistics) โดยใช้โปรแกรม SPSS PC+ (Windows 
Version 10.00) เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมลูกลุม่ตัวอย่าง โดยมรีะดับคะแนนความ
พึงพอใจ ดังนี ้

 
ระดับคะแนนสูงสุด – ระดับคะแนนต่ำสุด 

ช่วงชั้นของระดับคะแนน 
 

    ระดับคะแนน  0.00 – 3.33  หมายถึง      พอใจมาก 
    ระดับคะแนน  3.44 – 6.67  หมายถึง      พอใจ 
    ระดับคะแนน  6.68 – 10.00  หมายถึง      ไม่พอใจ 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

คำชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการายงานปลีะ 1 ครัง้ หลงัจาก
สิ้นสุดปี    งบประมาณ 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  เทศบาลตำบลรม่เกล้า 
2.  วัน/เดอืน/ปีทีร่ายงาน ………………………………………………….. 
 
ส่วนท่ี 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี …………………. 
3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่ 
ปรากฏในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ยภายใน   
4. ด้านการบริหารจัดการและการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
5. ด้านการบรหิาร   
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน   
ส่วนท่ี 3  ผลการดำเนินงาน 
4.  ความพงึพอใจตอ่ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม    
2) มีการประชาคมสมัพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กจิกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน    
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    
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ส่วนท่ี 4  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
5. ผลการดำเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที ่...................................................................................................... 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม  
2) มีการประชาคมสมัพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กจิกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัด หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อน 

ดำเนินการ 
(จำนวน) 

หลัง 
ดำเนินการ 
(จำนวน) 

เพ่ิม / ลด 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
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แบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

คำชี้แจง :  แบบที่ 3/2  เป็นแบบสำรวจความพงึพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง                     
                 ส่วนท้องถ่ินในภาพรวม โดยกำหนดใหม้ีการเก็บข้อมลูปลีะ 1 ครัง้ หลักจากทีส่ิ้นสุด
ปงีบประมาณ 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  เพศ (   ) ชาย (   ) หญิง  
2.  อายุ (   ) ต่ำกว่า 20 ป ี (   ) 20 – 30 ป ี (   ) 31 – 40 ป ี
 (   ) 41 - 50 ป ี (   ) 51 – 60 ป ี (   ) มากกว่า 60 ป ี
3.  การศึกษา (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า (   ) อนปุรญิญาหรือ
เทียบเท่า 
 (   ) ปริญญาตร ี (   ) สูงกว่าปริญญาตร ี (   ) อื่น ๆ 
4.  อาชีพหลกั (   ) รับราชการ (   ) เอกชน / รฐัวิสาหกิจ (   ) ค้าขาย ธุรกิจ
ส่วนตัว 
 (   ) รับจ้าง (   ) นักเรียนนกัศึกษา (   ) เกษตรกร 
 (   ) อื่น ๆ ………………………………………………….. 
 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม    
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กจิกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน    
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชนท์ีป่ระชาชนได้รับการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    
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แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

คำชี้แจง :  แบบที่ 3/3  เป็นแบบสำรวจความพงึพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง                     
                 ส่วนท้องถ่ินในภาพรวม โดยกำหนดใหม้ีการเก็บข้อมลูปลีะ 1 ครัง้ หลักจากทีส่ิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………………………………….. 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  เพศ (   ) ชาย (   ) หญิง  
2.  อายุ (   ) ต่ำกว่า 20 ป ี (   ) 20 – 30 ป ี (   ) 31 – 40 ป ี
 (   ) 41 - 50 ป ี (   ) 51 – 60 ป ี (   ) มากกว่า 60 ป ี
3.  การศึกษา (   ) ประถมศกึษา (   ) มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า (   ) อนปุรญิญาหรือ
เทียบเท่า 
 (   ) ปริญญาตร ี (   ) สูงกว่าปริญญาตร ี (   ) อื่น ๆ 
4.  อาชีพหลกั (   ) รับราชการ (   ) เอกชน / รฐัวิสาหกิจ (   ) ค้าขาย ธุจกิจ
สว่นตัว 
 (   ) รับจ้าง (   ) นักเรียนนกัศึกษา (   ) เกษตรกร 
 (   ) อื่น ๆ ………………………………………………….. 
 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  หากใหท้่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพฒันา
ด้าน…………………………………………………………………………………………โดยให้คะแนนเตม็ 10 ท่านจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาคมสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
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แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลรม่เกลา้ ในภาพรวม 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ :    ชาย    จำนวน.........คน  คิดเป็นร้อยละ................   
    หญงิ    จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ................   
 
2. อายุ :   ต่ำกว่า  20  ปี    จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ................ 
    20 – 30 ปี   จำนวน...........คน  คิดเป็นร้อยละ................ 
    31 – 40 ปี   จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ................ 
    41 – 50 ปี   จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ................ 
    51 – 60 ปี   จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
    มากกว่า 60 ปี   จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
 
3. การศึกษา : ประถมศึกษา   จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
    อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า  จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
    ปริญญาตร ี   จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
    สูงกว่าปริญญาตร ี  จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
    อื่น ๆ      จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
 
4. อาชีพหลัก : รับราชการ   จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
    เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  จำนวน..........คน  คิดเปน็ร้อยละ............... 
    ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ................ 
    รับจ้าง    จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
    นักเรียน นักศึกษา  จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
    เกษตรกร   จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ................  
    อื่น ๆ     จำนวน..........คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
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แบบ 3/2  ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลร่มเกลา้ 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม    
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กจิกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

   

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    
 
แบบ 3/3  ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่มเกลา้ 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา  โดยให้คะแนนเต็ม 10 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความ 
พึงพอใจเฉลี่ย 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม  
2) มีการประชาคมสมัพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กจิกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.3.1 ผลการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่มเกล้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การวางแผน 
                    เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
                          เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร ์
2560 2561 2562 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
จำนว

น 
งบประมาณ 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

93 158,780,000.00 158 174,030,000.00 124 165,450,000.0
0 

ด้านการสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิต และการ
บรหิารบ้านเมืองที่ด ี

70 20,565,000.00 76 23,190,000.00 70 22,090,050.00 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

12 2,030,000.00 14 2,330,000.00 14 2,600,000.00 

ด้านการวางแผนการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

1 20,000.00 8 1,170,000.00 8 1,170,000.00 

ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

8 1,180,000.00 11 1,500,000.00 10 1,200,000.00 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

17 2,250,000.00 28 4,470,000.00 23 2,400,000.00 

รวม 201 184,825,000.00 295 206,690,000.00 249 194,910,050.00 
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รายงานโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ ปี 2560 

เทศบาลตำบลร่มเกล้า  

เทศบาลตำบลร่มเกล้า  หนว่ยงานที่รบัผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/   เทศ
บัญญัต ิ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายเทศบาล-ภูยางเดี่ยว 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ 2 สายหนองแก่นคูน-
โชคชัย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมูท่ี่ 3 (สายเช่ือมหมูท่ี่ 3-
หมู่ที่ 5) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ 5 สายเช่ือมหมู่ที่ 5-หมู่
ที่ 3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมูท่ี่ 5 สายทางเข้าป่าช้า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป  100,000.00 

6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟสัท์ 
สายสรุิโย-ร่มเกล้า หมู่ที่ 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมูท่ี่ 7 สายหน้าศาลา
ประชาคม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

8. ก่อสร้างขยายผิวสะพานข้าห้วย
ป้าลิ หมูท่ี่ 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
จากหมู่ที่ 6 ถึงประปาหอถังสงูนา
คำ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 
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10. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากศูนย์ 
อปพร. หมู่ที่ 1 ถึงบ่อบาดาลคำไม้
ยูง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

11. อุดหนนุการไฟฟ้าฯ โครงการ
เพิ่มขยายกำลังส่งกระแสไฟฟ้า สาย
สุริโย-นิคมร่มเกล้า จาก 2 เฟส เป็น 
3 เฟส 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,200,000.00 

12. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถัง
แชมเปญ สงู 22 เมตร ขนาดบรรจุ 
22,000 ลิตร หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 

13. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถัง
แชมเปญ สงู 22 เมตร ขนาดบรรจุ 
22,000 ลิตร หมู่ที่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 

14. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถัง
แชมเปญ สงู 22 เมตร ขนาดบรรจุ 
22,000 ลิตร หมู่ที่ 3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 

15. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังซบั
เมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

16. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังซบั
เมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ที่ 2 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

17. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังซบั
เมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ที่ 3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนนุทั่วไป 150,000.00 

18. วางท่อส่งน้ำประปา (ท่อเมน) 
หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 

19. วางท่อส่งน้ำประปา (ท่อเมน) 
หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 

ด้านการสง่เสรมิคุณภาพชีวิต และการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
20. ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กลุ่ม
สตรี/แมบ่้าน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

20,000.00 

21. จัดอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

40,000.00 
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22. ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรบั
ผู้พิการ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

20,000.00 

23. ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรบั
เด็กและเยาวชน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

20,000.00 

24. เศรษฐกิจพอิพียง เกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชดำร ิ

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

40,000.00 

25. จัดซือ้รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 

26. โครงการจัดหาเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 

27. โครงการเยาชนรุ่นใหม่ห่างไกล
ยาเสพติด 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

20,000.00 

28. โครงการเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

29. วันเด็กแหง่ชาติ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

30,000.00 

30. ค่ายการ์ตูนเยาวชนสร้างสรรค์
ค่านิยมหลกั 12 ประการ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 

31. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนก
เขียน โครงการทัศนศึกษาแแหลง่
เรียนรู้ ช้ันอนุบาล1-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

32. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนก
เขียน โครงการจัดทำแหลง่เรียนรู้
และปรับปรงุภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 
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33. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนก
เขียน โครงการทำแกส๊ชีวภาพจาก
เศษอาหาร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

34. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำนาง
โอก โครงการจราจรน้อย 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 

35. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำนาง
โอก โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษ
พืช 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

36. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำนาง
โอก โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา (ค่ายบูรณาการวิชาการสู่
ศตวรรษที่ 21) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 

37. อุดหนุนโรงเรียนร่มเกล้าพิทยา
สรรค์ โครงการยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนฯ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

40,000.00 

38. อุดหนุนโรงเรียนร่มเกล้าพิทยา
สรรค์ โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

40,000.00 

39. อุดหนุนโรงเรียนร่มเกล้าพิทยา
สรรค์ โครงการค่ายพุทธธรรม 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 

40. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนิคมรม่
เกล้าโครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

41. อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,608,000.00 
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42. อุดหนุนอหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 650,000.00 

43. เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ส่วนสวัสดิการสงัคม, กอง
สวัสดิการสงัคม, สำนักสวัสดิการ
สังคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 3,152,400.00 

44. เบี้ยยังชีพคนพิการ ส่วนสวัสดิการสงัคม, กอง
สวัสดิการสงัคม, สำนักสวัสดิการ
สังคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,344,000.00 

45. เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส ์ ส่วนสวัสดิการสงัคม, กอง
สวัสดิการสงัคม, สำนักสวัสดิการ
สังคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

46. อุดหนุน รพ.สต.บ้านสุริโย 
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแบบบูรณาการ 

ส่วนสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสง่เสรมิคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 

47. โครงการบูรณาการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรค
ระบาดในสัตว์อื่น 

ส่วนสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสง่เสรมิคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

20,000.00 

48. แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
และโรคเอดส ์

ส่วนสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสง่เสรมิคุณภาพชีวิต, 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

100,000.00 

49. จัดซือ้เครือ่งพ่นหมอกควัน ส่วนสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสง่เสรมิคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, สำนักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทั่วไป 118,000.00 

50. อุดหนุนค่าดำเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานใน
พื้นที่ตำบลร่มเกล้า 

ส่วนสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสง่เสรมิคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

51. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์และเพศสมัพันธ์แก่
เยาวชนในโรงเรียน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

30,000.00 

52. อุดหนุนอำเภอนิคมคำสร้อย สำนักปลัด อบจ., สำนัก เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 
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เพื่อสนบัสนุนการรับบรจิาคโลหิต ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 
53. แข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์
ประจำป ี

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

30,000.00 

54. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
กลาง หมู่ที่ 5,6 และ 7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

55. โครงการศึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถ่ินและผู้นำทอ้งที่ เทศบาล
ตำบลรม่เกล้า 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

100,000.00 

56. โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูล
ความจำเป็นพื้นฐานเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนา 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

20,000.00 

57. อุดหนุนโครงการพฒันา
ประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

58. ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

59. โครงการฝึกอบรมเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2542 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเกบ็และจัดสรรให ้

30,000.00 

60. โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 136,000.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสงัคม 
61. โครงการเวทีประชาคมเพือ่
จัดทำแผนพฒันาสามปรีะดับ
หมู่บ้าน เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให ้

10,000.00 

62. โครงการจัดเวทปีระชาคมเพื่อ
บูรณาการจัดทำแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนพัฒนา
อำเภอ 

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให ้

10,000.00 

63. โครงการเวทีประชาคมเพือ่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล เงินอุดหนุนจาก 20,000.00 
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จัดทำแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ระดบัตำบล เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า 

, สำนักงานปลัด อบต. รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให ้

64. โครงการร่มเกล้า ร่มเย็น รูร้ัก
สามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให ้

30,000.00 

65. โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณ
ภัยต่าง ๆ  

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให ้

100,000.00 

66. อบรม ทบทวนเจ้าหน้าทีกู่้ชีพ
กู้ภัย 

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให ้

30,000.00 

67. โครงการรณรงค์ป้องกัน ลด
อุบัติเหตุจากการจราจรช่วงวันหยุด
เทศกาล (7 วันอันตราย) 

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให ้

100,000.00 

ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
68. ก่อสร้างเมรุเผาศพวัดวนาสุ 
(ป่าช้า) บ้านหนองนกเขียน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 

69. โครงการทำบุญวัน
อาสาฬหบูชา ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให ้

50,000.00 

70. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล 
ร่มเกล้า 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

71. อุดหนุนงานรัฐพิธี ราชพิธี 
และศาสนพิธี และกจิกรรมสำคัญ
อื่นอำเภอนิคมคำสร้อย 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 

72. โครงการส่งเสริมพันธภาพ
ครอบครัวโดยกจิกรรมพัฒนา 3Q 
ด้วยคุณธรรม  

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 
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73. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีวันสงกรานต์ วันผูสู้งอายุ 
และวันครอบครัว 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให ้

50,000.00 

74. โครงการสนับสนุนงานกาชาด
และงานประจำปจีังหวัดมุกดาหาร 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

75. โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให ้

50,000.00 

76. โครงการจัดกจิกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให ้

30,000.00 

77. โครงการจัดกจิกรรมวันแม่
แห่งชาติ 5 สิงหา มหาราชินี 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให ้

30,000.00 

78. งานยอ้ยรอยประเพณีเผ่าข่า
ประจำป ี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให ้

30,000.00 

รวม  17,623,400.00  
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 3 ป ี

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 3 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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 การจัดทำงบประมาณ 
                              ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันที่  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 78 โครงการ งบประมาณ 17,623,400.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี         

   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
19 7,050,000.00 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
41 9,463,400.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
7 300,000.00 

ด้านการวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 
- - 

ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- - 

ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

11 810,000.00 

รวม 
78 17,623,400.00 

 
        
 

                                              แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 
                                                              เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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                                           แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 

                                                           เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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รายงานโครงการโอนงบประมาณต้ังเป็นรายการจ่ายใหม่ ปี 2560 

เทศบาลตำบลร่มเกล้า  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบประมาณท่ีโอน 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. วางท่อ คสล. สายผาแดง หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองนกเขียน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

2. วางท่อ คสล. สายทุ่งใหญ่ จุดที่ 1 หมู่
ที่ 4 บ้านหนองนกเขียน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

3. วางท่อ คสล. สายนาบ้านฮ้าง หมู่ที่ 4 
บ้านหนองนกเขียน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 11,000.00 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายสุริโย–นิคมร่มเกล้า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 397,000.00 

5. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย หมู่ที่ 5 – หมู่
ที่ 3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 299,500.00 

6. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 298,000.00 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 5 สายทางเข้าป่าช้า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 99,500.00 

8. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 
3 บ้านร่มเกล้า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 68,000.00 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 7 สายหน้าศาลาประชาคม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองชา่ง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 237,900.00 

10. ปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังสาย
เทศบาล–ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

11. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดภูยาง
เดี่ยว หมู่ที่ 1 บ้านร่มเกล้า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 102,000.00 
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12. วางท่อ คสล. สายทุ่งใหญ่ จุดที่ 2 
หมู่ที่ 4 บ้านหนอนนกเขียน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 13,000.00 

13. ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง สายวัดภู
หล่มขุม หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองชา่ง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

14. ปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง สาย
ร่มเกล้า-หนองสระพัง หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 14,000.00 

15. ปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง สาย
หลังป่าช้า หมู่ที่ 5 บ้านคำนางโอก 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,900.00 

16. ปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง สาย
ปากถ้ำเสือ หมู่ที่ 2 บ้านร่มเกล้า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

17. ปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังสาย
ห้วยเลิง หมู่ที่ 7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

18. ปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง สาย
หนองแก่นคูน หมู่ที่ 2 บ้านร่มเกล้า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 3,800.00 

19. ปรับปรุงถนนดินสายห้วยพันลำ หมู่
ที่ 2 บ้านร่มเกล้า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 9,000.00 

20. ปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง สาย
นาบ้านฮ้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองนกเขียน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

21. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองปะแซง 
หมู่ที่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

22. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยสาน หมู่
ที่ 7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง,  

เงินอุดหนุนทั่วไป 99,500.00 

23. ซ่อมแซมคอสะพานห้วยเลิง หมู่ที่ 7 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

24. โครงการ “จังหวัดสะอาด” ภายใต้
หลักการ 3Rs และหลักการประชารัฐ 

สำนักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 48,200.00 

ด้านศิลปวัฒนธรรม ศานา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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25. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) เมรุเผาศพ ม.5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 99,500.00 

26. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ศาลาพักญาติ หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 99,500.00 

รวม 2,034,300.00 

 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

     

                     เทศบาลตำบลร่มเกล้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณและโครงการตั้ง
จ่ายใหม่  โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 67 โครงการ  จำนวนเงิน 10,825,053บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจำนวน 54 โครงการ จำนวนเงิน 9,701,253.00 ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 
1) ตารางการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ 
     

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 1,231,500.00 4 1,231,500.00 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

18 6,783,956.00 16 6,436,456.00 

ดา้นการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 3 36,810.00 3 36,810.00 

ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 68,981.00 5 68,981.00 

รวม 30 8,121,247.00 28 7,773,747.00 
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2) ตารางการดำเนินโครงการโอนต้ังงบประมาณขึ้นใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการโอน

ต้ังใหม่ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
100% 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 29 2,080,600.00 18 1,304,300.00  

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

2 17,706.00 2 17,706.00  

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 1 10,000.00 1 10,000.00  

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 101,500.00 2 101,500.00  

ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 494,000.00 3 494,000.00  

รวม 37 2,703,806.00 26 1,927,506.00  

3) ตารางการดำเนินงานรวมประจำปี 2560 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 33 3,312,100.00 22 2,535,800.00 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

20 6,801,662.00 18 6,454,162.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 4 46,810.00 4 46,810.00 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 101,500.00 2 101,500.00 

ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 562,981.00 8 562,981.00 

รวม 67 10,825,053.00 54 9,701,253.00 
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แผนภูมิแสดงการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ ปี  2560 
เปรียบเทียบวงเงินตามสัญญากับวงเงินเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.3.2  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    
            1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     ความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลร่มเกล้าดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การวางแผนการ
ลงทุนและการท่องเทีย่ว การบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  และการส่งเสริม
พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ซึ่งสอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

วงเงินตามสัญญา 2,615,600 6,801,662 46,810 0 101,500 562,981

วงเงินเบิกจ่าย 1,839,300 6,454,162 46,810 0 101,500 562,981
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (กลุ่มสนุก) ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัด
นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า 1) สร้างการเติมโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตร การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว  2) เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึงทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณ
ชายแดน และ 3) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน   ซึ่ง
เทศบาลตำบลร่มเกล้าได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าสอดคล้องเช่ือมโยงกันในประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
          2) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
      ความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจนนำไปสู่การกำหนด วิสัยทัศน์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ  
      เทศบาลตำบลร่มเกล้าได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภค
ครบครัน เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง”   ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถ่ินในด้านการเกษตร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอาชีพและรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  
ด้านการศึกษาและความเข้มแข็งของชุมชนในทุกมิติ  จะเห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เช่น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยกำหนดโครงการ/แนวทางการพัฒนา จำนวน 50 โครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปขีองเทศบาลตำบลร่มเกลา้ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และพบว่าจำนวน  18 
โครงการ  ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครบถ้วนในห้วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ หรือคิดเป็นร้อยละ 100  ของโครงการที่
ดำเนินการจริงทั้งหมด 
 
       3) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
          3.11 วิสัยทัศน์  
        “การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบครัน เศรษฐกิจดี การศึกษามี
คุณภาพชุมชนเข้มแข็ง”    
 
          3.2) ยุทธศาสตร์ 
            1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
              3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
              4 การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 
             5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
       
           3.3) เป้าประสงค์ 
             1 การคมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครันและครอบคลุม 
             2 ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
             3 ชุมชนมีความมั่นคง เข้มแข็ง มีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 
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              4 ยกระดับรายได้ครัวเรือน สร้างอาชีพที่สอง กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง 
              5 เป็นชุมชนสะอาด ปราศจากมลพิษ ประชาชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
              6 เป็นชุมชนแห่งความสุข “ร่มเกล้า ร่มเย็น ร่มธรรม” 
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  ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนา แสดงจำนวนโครงการตามแผนและโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร ์
(ของ ทต.รม่เกล้า) 

โครงการเพือ่การพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ตามแผน ดำเนินการจรงิ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ  โล
จิสติกส ์

การพัฒนาขีด
ความสามารถด้าน
การค้าการลงทุน 

การขยายระบบ
คมนาคมของ
จังหวัด 

การคมนาคมขนสง่สะดวก 
สาธารณูปโภคครบครันและ
ครอบคุลม 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

52 18 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์, 
ด้านการปรับสมดลและ
พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์

การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

การพัฒนาคน
และสงัคเพื่อ
ยกระดบั
คุณภาพชีวิตของ
จังหวัด 

การพัฒนาคนและสังคม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

การสง่เสรมิคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

50 13 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ด้านความมั่นคง การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

การเสรมิสร้าง
ความมั่นคง
ชายแดน 

เสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน 

การจัดระเบียบชุมชน
และสงัคม 

14 3 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและน
วัตกรร, การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกจิ 

การสง่เสรมิพัฒนา 
การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่ทาง
การเกษตร, การ
พัฒนา การทอ่งเที่ยว 
3 ธรรม (ธรรมะ 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนา
เกษตรกรรและ
อุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มมลูค่า 

เสริมสร้างเศรษฐกจิการ
ท่องเที่ยว เสริมสร้าง
การเกษตรใหม้ี
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 

การวางแผนการลงทุน
และการท่องเที่ยว 

1 - 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร ์
(ของ ทต.รม่เกล้า) 

โครงการเพือ่การพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ตามแผน ดำเนินการจรงิ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมินตกบัสิ่งแวดล้อม 

การเติมโตที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 3 ธรรม 
(ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) อย่าง
ยั่งยืน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่
เป็นฐานการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

เสริมสร้างประสทิธิภาพของ
การอนุรกัษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

5 2 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง, ด้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ 

ด้านความมั่นคง การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 3 ธรรม 
(ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) อย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนาคน
และสงัคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เสริมสร้างเศรษฐกจิและ
การท่องเที่ยว 

การสง่เสรมิด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

10 3 

 รวม 132 39 
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รายละเอียดโอครงการที่ดำเนินงานตามแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ด้ านก ารพั ฒ นาโคร งส ร้ า ง
พื้นฐาน 

- ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- ด้านเศรษฐกิจ 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
- แผนงานการเกษตร 

- กองช่าง - สำนักปลัด 
- กองคลัง 

18 5,605,500 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การบริหารบ้านเมืองที่ดี 

- ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- ด้านการดำเนินงานอื่น 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- สำนักปลัด - กองคลัง 
 

13 6,613,922 

การจัดระเบียบชุมชนและสังคม - ด้านบริหารทั่วไป 
- ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

- สำนักปลัด - กองคลัง 
- กองช่าง 

3 53,100 

การวางแผน การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

- ด้านเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
- แผนงานการเกษตร 

- สำนักปลัด - กองคลัง 
- กองช่าง 

- - 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย าก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- ด้านเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

- สำนักปลัด - กองคลัง 
- กองช่าง 

2 94,280 
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ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

การส่ งเสริมด้านการศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

- ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- สำนักปลัด - กองคลัง 
- กองช่าง 

3 377,555 

รวม 39  
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                แผนงานที่ดำเนินการ 
    1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 ก่อสร้างถนน คสล. เขตเทศบาล 
หมู่ท่ี 1 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 
120 ม. หนา 0.15 ม. 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 
120 ม. หนา 0.15 ม. 

343,000 340,000 100 99.12 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายโคก หมู่ท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 
127 ม. หนา 0.15 ม. 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 
127 ม. หนา 0.15 ม. 

357,000 350,000 100 98.03 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ (หน้าบา้น
นายชู-บ้านนายกระสิน) หมูท่ี 5 

รางกว้าง 0.5 ม. ยาว 279 
ม. ลึก 0.6 ม. 

รางกว้าง 0.5 ม. ยาว 279 
ม. ลึก 0.6 ม. 

437,000 437,000 100 100 

4 ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม หมูที ่4 (นา
นายประคอง) 

ขนาด 1.80x3.0x6.0 ม. 
จำนวน 2 ช่อง 

ขนาด 1.80x3.0x6.0 ม. 
จำนวน 2 ช่อง 

485,000 482,000 100 99.38 

5 ก่อสร้าง ถนน คสล.สายสุริโย-      
ร่มเกล้า หมูท่ี 6 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 ม. 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 ม. 

498,000 495,000 100 99.39 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ท่ี 7 รางกว้าง 0.60 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.60 ม. 

รางกว้าง 0.50 ม. ยาว 
220 ม. ลึก 0.60 ม.  

446,000 444,000 100 99.55 

7 ปรับปรุงถนนดินสายหนองอ้อย  
หมู่ท่ี 1 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 700 ม. 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 700 ม. 

239,000 236,000 100 98.74 

8 ก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อม หมูท่ี 
1 กับหมูที ่3 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 
50 ม. หนา 0.15 ม. 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 
50 ม. หนา 0.15 ม. 

143,000 142,000 100 99.30 

9 ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มสายห้วย
พันลำ หมูท่ี 2 

ขนาด 1.50x1.50 ม. 
จำนวน 1 ช่อง 

ขนาด 1.50x1.50 ม. 
จำนวน 1 ช่อง 

106,000 104,000 100 98.11 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) สายห้วยม่วงไข ่

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม 

ผิวจราจรกวา้ง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม 

454,000 450,000 100 99.11 

11 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าเมรุ
สำนักสงฆ์วนาส ุ

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 
50 ม. หนา 0.15 ม. 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 
50 ม. หนา 0.15 ม. 

116,000 115,000 100 99.13 

12 ปรับปรุงถนนดินสายภูหล่มขุม- ร.ร. 
บ้านหนองนกเขยีน หมูท่ี 4 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 
1,200 ม. 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 
1,200 ม. 

476,000 474,000 100 99.57 

13 ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร 
สายดานสะแบง หมู่ที ่5 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 
1,300 ม. 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 
1,300 ม. 

473,000 470,000 100 99.36 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บ้านนาย
จำลอง-บ้านนายโต) หมู่ท่ี 6 

รางกว้าง 0.50 ม. ยาว 
220 ม. ลึก 0.60 

รางกว้าง 0.50 ม. ยาว 
220 ม. ลึก 0.60 

352,000 349,500 100 99.28 

15 ปรับปรุงถนนดิน สายหนอง        
มะแหน่ง  หมูท่ี 6 

ผิวถนนกว้าง 3.50 ม.ยาว 
1,100 ม. 

ผิวถนนกว้าง 3.50 ม.ยาว 
1,100 ม. 

369,000 365,000 100 98.91 

16 ปรับปรุงถนนดินสายวดัถำ้ปู่จารย์ 
หมูท่ี 7 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 
600 ม.  

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 
600 ม.  

79,000 79,000 100 100 

17 ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม สายวดัถ้ำ  
ปู่จารย ์หมู่ท่ี 7 

ขนาด 1.50x1.50x5 ม. 
จำนวน 2 ช่อง 

ขนาด 1.50x1.50x5 ม. 
จำนวน 2 ช่อง 

196,000 195,000 100 99.48 

18 เสริมทำนบก้ันน้ำ สายนาบ้านฮ้าง  คันดินกว้าง 5 เมตร ยาว 
12 เมตร สูง 3 เมตร  

คันดินกว้าง 5 เมตร ยาว 
12 เมตร สูง 3 เมตร  

36,500 36,000 100 98.63 

รวม 5,605,500 5,563,500 100 99.17 
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  2 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 วันเด็กแหง่ชาต ิ -มีกจิกรรมต่าง ๆ ให้เด็ก
ได้ทำ 
-จัดใหม้ีการแสดงแต่ละ
โรงเรียน 

-มีกจิกรรมต่าง ๆ ให้เด็ก
ได้ทำ 
-จัดใหม้ีการแสดงแต่ละ
โรงเรียน 

50,000 30,000 100 60.00 

2 โครงการอาหารกลางวัน -จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง จำนวน 245 
วัน ๆ ละ 20 บาทต่อคน 

-จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง จำนวน 245 
วัน ๆ ละ 20 บาทต่อคน 

520,000 322,260 100 61.97 

3 โครงการอาหารเสริม (นม) -ค่าอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
จำนวน 260 วัน (จำนวน 
52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน 
เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) 
จำนวน 2 แห่ง 

-ค่าอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
จำนวน 260 วัน (จำนวน 
52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน 
เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) 
จำนวน 2 แห่ง 

200,000 116,683 100 58.34 

4 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน -ค่าโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขต
เทศบาล จำนวน 200 วัน 
ๆ ละ 20 บาทต่อคน 

-ค่าโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขต
เทศบาล จำนวน 200 วัน 
ๆ ละ 20 บาทต่อคน 

1,600,000 1,083,600 100 67.73 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

8 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน -ค่าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จำนวน 260 วัน 
(จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ 
ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ – 
อาทิตย์) จำนวน 3 แห่ง 

-ค่าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จำนวน 260 วัน 
(จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ 
ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ – 
อาทิตย์) จำนวน 3 แห่ง 

700,000 519,780 100 74.25 

รวม 3,070,000 2,072,323 100 67.50 
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    3 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

3 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยา
เสพตดิ 

-เยาวชนได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน 
-เยาวชนได้รับความรู้
เรื่องของภัยยาเสพติด 

-เยาวชนได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน 
-เยาวชนได้รับความรู้
เรื่องของภัยยาเสพติด 

50,000 20,000 100 40.00 

4 โครงการสตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารยเ์จ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

-สำรวจสุนัข แมวใน
พื้นที ่
-จัดซือ้วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
-ให้ อสม. ทีผ่่านการ
ฝึกอบรมแล้ว ออกพื้นที่
ฉีดวัคซีนให้สุนัขและ
แมว 

-สำรวจสุนัข แมวใน
พื้นที ่
-จัดซือ้วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
-ให้ อสม. ทีผ่่านการ
ฝึกอบรมแล้ว ออกพื้นที่
ฉีดวัคซีนให้สุนัขและ
แมว 

140,000 32,424 100 23.16 

รวม 190,000 52,424 100 27.59 
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  4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

5 โครงการเยีย่มบ้านผู้สงูอายุและ
คนพิการ 

-มีทมีเยี่ยมบ้านชุมชนออก
เยี่ยมบ้านผู้สงูอายุและผู้พกิาร
ที่มีภาวพึ่งพิงและยากลำบาก 
-ให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพและการออก
กำลังกาย 

-มีทมีเยี่ยมบ้านชุมชนออกเยี่ยม
บ้านผูสู้งอายุและผูพ้ิการที่มีภา
วพึ่งพิงและยากลำบาก 
-ให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพและการออก
กำลังกาย 

10,000 9,875 100 98.75 

รวม 10,000 9,875 100 98.75 
  
          5   แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการร่มเกลา้น่าอยู ่น่ามอง -สร้างจิตสำนึกประชาชนใน
การดูแลรักษาความสะอาด
บ้านเรอืนและชุมชน 
-บ้านเรือนและชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดีและน่า
อยู่อาศัย 

-สร้างจิตสำนึกประชาชนใน
การดูแลรักษาความสะอาด
บ้านเรอืนและชุมชน 
-บ้านเรือนและชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดีและน่า
อยู่อาศัย 

80,000 70,000 100 87.50 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

2 โครงการจงัหวดัสะอาดภายใต้
หลักการ 3Rs และหลักประชารัฐ 

-จัดทำประชาคมใน
ชุมชนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นและหาแนวทาง
รูปแบบในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
-จัดอบรมให้ความรู้
ประชาชนในการคัด
แยกขยะครัวเรือนและ
วิธีการทำธนาคารขยะ
ชุมชน วิธีการกำจัด
ขยะอินทรียห์รือขยะ
เปียก 
-จัดทำป้าย
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมตลาดนัดขยะ
รีไซเคิล 

-จัดทำประชาคมใน
ชุมชนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นและหาแนวทาง
รูปแบบในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
-จัดอบรมให้ความรู้
ประชาชนในการคัด
แยกขยะครัวเรือนและ
วิธีการทำธนาคารขยะ
ชุมชน วิธีการกำจัด
ขยะอินทรียห์รือขยะ
เปียก 
-จัดทำป้าย
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมตลาดนัดขยะ
รีไซเคิล 

30,000 24,280 100 80.93 

รวม 110,000 94,280 100 85.70 
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           6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการแขง่ขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติดและโรคเอดส์ประจำป ี

-จัดการแข่งขันกีฬาให้
ประชาชน 7 หมู่บ้าน
ได้เข้าร่วมแข่งขัน 
-ทำใหเ้กิดความ
สามัคคีในชุมชน 

-จัดการแข่งขันกีฬาให้
ประชาชน 7 หมู่บ้าน
ได้เข้าร่วมแข่งขัน 
-ทำใหเ้กิดความ
สามัคคีในชุมชน 

100,000 80,000 100 80.00 

2 โครงการฝึกอบรมการถักไม้กวาด -เทศบาลให้ประชาชน
แต่ละหมูบ่้านทีส่นใจ
ลงช่ือไว้ 
-เตรียมจัดหาวัน เวลา 
สถานที่ วิทยากร และ
เตรียมอปุกรณ์
ฝึกอบรม 
-ประชาชนมีความรู้ 
ทักษะในการถักไม้
กวาด เพื่อเป็นอาชีพ
เสริม 

-เทศบาลให้ประชาชน
แต่ละหมูบ่้านทีส่นใจ
ลงช่ือไว้ 
-เตรียมจัดหาวัน เวลา 
สถานที่ วิทยากร และ
เตรียมอปุกรณ์
ฝึกอบรม 
-ประชาชนมีความรู้ 
ทักษะในการถักไม้
กวาด เพื่อเป็นอาชีพ
เสริม 

20,000 20,000 100 100 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

3 เวทีประชาคมเพิ่มเติมเปลีย่นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-
2564) ฉบับที ่1 พ.ศ. 2560 

1.ลงพื้นที่ประชาคม 7 
หมู่บ้าน 
2. แจ้งผลการ
ดำเนินงานของ
เทศบาลในรอบปทีี่
ผ่านมา 
3. รับฟังข้อเสนอ 
ข้อคิดเห็น เสนอ
แนวทางการพฒันา
จากประชาชน 
4. ลงมติ/สรปุ
กิจกรรม/โครงการที่ได้
จากเวทปีระชาคม 

1.ลงพื้นที่ประชาคม 7 
หมู่บ้าน 
2. แจ้งผลการ
ดำเนินงานของ
เทศบาลในรอบปทีี่
ผ่านมา 
3. รับฟังข้อเสนอ 
ข้อคิดเห็น เสนอ
แนวทางการพฒันา
จากประชาชน 
4. ลงมติ/สรปุ
กิจกรรม/โครงการที่ได้
จากเวทปีระชาคม 

20,000 19,615 100 98.07 

รวม 140,000 119,615 100 85.43 
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                7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรและ
ความปลอดภยัทางถนน 

-ประชาชนผู้เข้าร่วม
อบรมได้ความรู้ด้าน
กฎหมายจราจร 
-ลดอบุัติเหตุทางถนน 

-ประชาชนผู้เข้าร่วม
อบรมได้ความรู้ด้าน
กฎหมายจราจร 
-ลดอบุัติเหตุทางถนน 

50,000 10,600 100 21.20 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบตัิเหตุ
จากการจราจรในช่วงวันหยุดเทศกาล 
(7 วันอันตราย) 

-ติดตั้งป้ายเตือนและ
ป้ายรณรงค์ในการใช้
รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 
-มีเจ้าหน้าที่ อพปร.
ประจำจุดตรวจในช่วง
เทศกาล รักษาความ
ปลอดภัย 

-ติดตั้งป้ายเตือนและ
ป้ายรณรงค์ในการใช้
รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 
-มีเจ้าหน้าที่ อพปร.
ประจำจุดตรวจในช่วง
เทศกาล รักษาความ
ปลอดภัย 

100,000 22,500 100 22.50 

รวม 150,000 33,100 100 22.06 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 251 
 

 

  8 แผนงานการส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการจดัพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมิูพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 

1. ประชาชน ต.ร่ม
เกล้า ร่วมประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน ์
2. จัดเตรียมสถานที่
ประกอบพระราชพิธีฯ 
3. ประชาชน ต.ร่ม
เกล้า ร่วมกิจกรรมสวด
พระอภิธรรม ทำบญุ
และบำเพ็ญกุศลถวาย
ฯ  
4. ประชาชนได้ร่วม
ถวายและเผา
ดอกไม้จันทน ์

1. ประชาชน ต.ร่ม
เกล้า ร่วมประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน ์
2. จัดเตรียมสถานที่
ประกอบพระราชพิธีฯ 
3. ประชาชน ต.ร่ม
เกล้า ร่วมกิจกรรมสวด
พระอภิธรรม ทำบญุ
และบำเพ็ญกุศลถวาย
ฯ  
4. ประชาชนได้ร่วม
ถวายและเผา
ดอกไม้จันทน ์

350,000 224,260 100 64.07 

2 โครงการทำบุญวันอาสาฬหบูชา 
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

-ถวายธูปเทียน ผ้าอาบ
น้ำฝน 
-ประชาชนนำหลักคำ
สอนทางศาสนาไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 

-ถวายธูปเทียน ผ้าอาบ
น้ำฝน 
-ประชาชนนำหลักคำ
สอนทางศาสนาไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 

100,000 720 100 0.72 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

3 โครงการสบืสานวันฒนธรรมไทย 
ประเพณีวันสงกรานต ์วันผู้สงูอายุ
และวันครอบครัว 

-ประชาชนร่วม
สงกรานต์ รดน้ำดำหัว
ผู้สงูอายุ 
-สานสัมพันธ์คนใน
ครอบครัวรักใคร่ ปอง
ดองมากยิง่ข้ึน 

-ประชาชนร่วม
สงกรานต์ รดน้ำดำหัว
ผู้สงูอายุ 
-สานสัมพันธ์คนใน
ครอบครัวรักใคร่ ปอง
ดองมากยิง่ข้ึน 

300,000 26,835 100 8.95 

รวม 750,000 251,815 100 33.57 
 

 
  9 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุ - สวัสดิการช่วยเหลือ
สงเคราะหผ์ูสู้งอายุ ต.
ร่มเกล้า 7 หมูบ่้าน 
จำนวน 386  คน      

- สวัสดิการช่วยเหลือ
สงเคราะหผ์ูสู้งอายุ ต.
ร่มเกล้า 7 หมูบ่้าน 
จำนวน 386  คน      

3,200,000 3,130,400 100 97.83 

 
 



ห น้ า  | 253 
 

 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละความคลาดเคลื่อน 
ของงบประมาณ (+/-) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ - สวัสดิการช่วยเหลือ
สงเคราะหผ์ู้พกิาร ต.
ร่มเกล้า 7 หมูบ่้าน 
จำนวน 128 คน 

- สวัสดิการช่วยเหลือ
สงเคราะหผ์ู้พกิาร ต.
ร่มเกล้า 7 หมูบ่้าน 
จำนวน 128 คน 

1,500,000 1,230,900 100 82.06 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ - สวัสดิการช่วยเหลือ
สงเคราะหผ์ูป้่วยเอดส์ 
ต.ร่มเกล้า 7 หมูบ่้าน 
จำนวน 3 คน 

- สวัสดิการช่วยเหลือ
สงเคราะหผ์ูป้่วยเอดส์ 
ต.ร่มเกล้า 7 หมูบ่้าน 
จำนวน 3 คน 

20,000 18,000 100 90.00 

รวม 4,720,000 4,379,300 100 92.78 
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  4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 
  1) พบว่าโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
และแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 18 โครงการ  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จครบทุกโครงการ สอดคล้องตาม
ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่  1,2 และ 3 ในห้วงเดือน มกราคม-กันยายน 2561 คิด
เป็นการดำเนินงานได้ 100 เปอร์เซ็น 
  2) พบว่าโครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนของจำนวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนา 
ตั้งไว้ 350,000 บาท  ดำเนินการจริง 224,260 บาท  ลดลงร้อยละ 64.07  ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนตามแผน 
บวก ลบ ควรไม่เกินร้อนละ 5 
  3) พบว่าโครงการตามแผนงานงบกลาง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณคลาดเคลื่อน 
จากแผนอยู่ 1.58 เปอร์เซ็น เบี้ยยังชีพผู้พิการ 4 เปอร์เซ็น  และผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณมีความคลาดเคลื่อน
เพิ่มข้ึนจากแผนที่ตั้งไว้ 50 เปอร์เซ็น 
  4) สำหรับกิจกรรมโครงการด้านอื่น ๆ ตามแผนงาน ยังไม่ปรากฎตามรายงานในห้วงของ
ปีงบประมาณ 
 
  4.4.1 ผลกกระทบนำไปสู่อนาคต 
     (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 2561 ที่อยู่ในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ) 
    1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
    จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เฉพาะปี 2561 มีโครงการรวม
ทุกยุทธศาสตร์จำนวน 132 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 88 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.70 ของโครงการรวมตามแผนทั้งหมด ซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ดังนี้   
  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการตามแผนจำนวน 52 โครงการ 
ดำเนินการจริง 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.62 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี โครงการตามแผน
จำนวน 50 โครงการ ดำเนินการจริง 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64  
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การจัดระเบียบชุมชมและสังคม โครงการตามแผนจำนวน 14 โครงการ 
ดำเนินการจริง 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 
  ยุทธศาสตร์ที่   4 การวางแผน การลงทุนและการท่องเที่ยว โครงการตามแผนจำนวน 1 
โครงการ ดำเนินการจริง 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการตามแผนจำนวน 5 
โครงการ ดำเนินการจริง 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 
  ยุทธศาสตร์ที่  6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โครงการตามแผนจำนวน 10 โครงการ ดำเนินการจริง 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 
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  จากข้อมูลข้างต้นพบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนโครงการตามแผน 
52 โครงการ แต่สามารถนำมาดำเนินการจริงได้เพียง 18 โครงการ ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยไม่สอดคล้องหรือ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรากฏตามแผน 1 โครงการ และไม่ได้รับอนุมัติโครงการ ทำให้
การจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ของแผน ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและ
สังคมมีโครงการตามแผน 14 โครงการ มีโครงการที่รับการอนุมัติโครงการ จำนวน 6 โครงการ หรือร้อยละ 
42.86  ของโครงการตามแผน ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็น  
  
    2 คุณภาพ (Quality)  
     ในรอบของปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
ต่างๆ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จากกิจกรรมแผนงาน โครงการต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลร่มเกล้าดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 23 โครงการ จาก 88 
โครงการ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการแล้ว
เสร็จจำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 5,608,500 บาท จากจำนวนโครงการที่รับอนุมัติโครงการทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๆ  ของโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 6,613,922 บาท  และในส่วนการเบิกจ่าย
งบประมาณสำหรับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 386 คน งบประมาณ 3,130,400 บาท เบี้ยผู้พิการจำนวน 
128 คน งบประมาณ 1,230,900 บาท เบี้ยผู้ป่วยเอดส์จำนวน 3 คน งบประมาณ 18,000 บาท เป็นไปตาม
เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ที่  3  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 53,100 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 94,280 บาท และในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 377,555 บาท  
 
    3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   ด้านค่าใช้จ่ายสำหรบัการดำเนินงาน กจิกรรมโครงการต่าง ๆ สามารถดำเนินการและใช้
งบประมาณตามค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริงและหรือใกลเ้คียงกบัจำนวนเงินงบประมาณตามแผน บวก ลบ ไม่เกิน 5 
เปอร์เซ็น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   
    4 เวลา (Time)  
    เทศบาลสามารถดำเนิน กจิกรรม โครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาทีร่ะบุไว้ในแต่
ละโครงการที่ได้รบัอนุมัต ิ  
    5 การได้รับประโยชน ์
    5.1  ประโยชน์ต่อประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประโยชน์โดยตรงและหรือสามารถเข้าใช้ประโยชนร์่วมกันได้อย่างทั่วถึง  และเกิดการสร้างงาน กระจายรายได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทกุหมู่บ้าน ด้วยความเสมอภาค 
    5.2  ประโยชน์ต่อองค์กร เทศบาลสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความพงึพอใจและได้ความรว่มมือจากประชาชนทุกภาคส่วน 
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    6 การวัดผล 
    ทุกกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้กำหนดตวัช้ีวัดอย่างชัดเจน ทำใหเ้ห็น
ความก้าวหน้าของการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในรอบครึ่งปีแรกของ
ปีงบประมาณ 2561 ที่ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,911,000 บาท ความยาวถนนรวม 
697 เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้ง 7 หมูบ่้าน หรือประชากรไม่น้อยกว่า 2,500 คน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
    7 ผลกระทบ (Impact) 
    ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อาทิ ผลจากการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสร้างถนน คสล. ,การปรับปรุงถนนลูกรังหรือถนนเพื่อการเกษตร ทำให้ประชาชนผู้ใช้ รถใช้ถนน 
ประชาชนทั่วไป รวมถึงเกษตรกรสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งเกษตรกร
สามารถขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงเกษตรหรือพ่อค้าสามารถเข้ารับซื้อผลิตผลต่าง ๆ ของเกษตรกร
ถึงแปลงหรือสวนเกษตรได้สะดวกยิ่งข้ึน นอกจากนี้การส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจ่ายเบี้ยยังผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับเงินสวัสดิการรายเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ตามสมควร เกิดการใช้
จ่ายในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง 
  อย่างไรก็ดีผลของการพัฒนาก็อาจส่งผลกระทบในด้านลบ อันอาจทำให้ เกิดความเสียหายกับ
ประชาชนที่มีแนวเขตหรือพื้นที่ติดกับสถานที่ดำเนินโครงการของเทศบาล เช่น กรณีการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรที่เกิดผลกระทบ ผู้รับจ้างทำต้นยางพาราของเกษตรกรเสียหายขณะทำงาน ทำให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างเกษตรกร ผู้รับเหมา ตลอดถึงเทศบาลตำบลร่มเกล้า เกิดข้อพิพาทฟ้องร้อง ร้องเรียนกับเทศบาลหรือ
หน่วยงานกลาง เช่น ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อไกล่เกลี่ย  
 
  4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา 
  
   - การนำโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เมื่อ
เปรียบเทียบโครงการตามแผนกับการอนุมัติงบประมาณประจำปี 
   - ข้อจำกัดด้านงบประมาณกับความต้องการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทำให้การช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
   - งบประมาณท้องถ่ินบางส่วนถูกใช้เพื่อการดำเนินกิจกรรมโครงการที่เป็นนโยบาย
จากส่วนกลาง ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนหรือไม่สอดคล้องกับสภาพหรือบริบทของพื้นที่ แต่
ท้องถ่ินต้องถือปฏิบัติ 
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งานแผนงานและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

โทร./โทรสาร 0 4204 0277-8 

E-mail : romklao_muk@outlook.co.th 
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