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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 
ของ  เทศบาลเมืองวังสะพงุ  อ าเภอ วังสะพุง  จังหวดั เลย 

................................................. 

ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ต้ัง  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตําบลปากปวน เริ่มจากหลักเขตท่ี 1 ต้ังอยู่ท่ีบริเวณสามแยกทาง

ออกไปจังหวัดเลย ตามหลักกิโลเมตรท่ี 331450 ตัดผ่านถนนสาย เลย–ขอนแก่น ท่ีหลักเขตท่ี 2 ตัด
เช่ือมถนนด้านนอกทางทิศตะวันตก ห่างจากถนน 100 เมตร ตรงไปจรดหลักเขตท่ี 3  ระยะทาง  
4,500  เมตร 

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตําบลทรายขาว เริ่มจากหลักเขตท่ี 1 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่าน
ทางหลวงจังหวัด หมายเลข  21400101 ไปจดถนนศาลเจ้าไปยังหลักเขตท่ี 7 ระยะทาง 600 เมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตําบลศรีสงคราม  เริ่มจากหลักเขตท่ี 3 วกข้ามสะพานลําน้ํา
เลยทางทิศเหนือบ้านบุ่งไสล่ ไปยังหลักเขตท่ี 4 ระยะทาง 300 เมตร และเลียบริมฝ่ังลําน้ําเลยด้านในไป
ยังหลักเขตท่ี 5 ระยะทาง 1,800 เมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลวังสะพุง เริ่มจากหลักเขตท่ี 5 ไปทางทิศตะวันตกของบ้าน    
บุ่งผักก้าม เลียบฝ่ังลําน้ําเลยครอบคลุมพื้นท่ีหนองบุ่งผักก้ามท้ังหมดไปจนถึงหลักเขตท่ี 6 อ้อมไปจดหลัก
เขตท่ี 7 ระยะทาง 1,300 เมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ต้ังอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้้าท่ีส้าคัญไหลผ่าน 

คือ แม่น้้าเลย ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากภูหลวง ด้านอ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลผ่านอ้าเภอภูหลวง 
อ้าเภอ  วังสะพุง อ้าเภอเมือง และไหลลงสู่แม่น้้าโขงท่ีอ้าเภอเชียงคาน 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช่ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนอบ

อ้าว บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เรียกว่า “พายุ
ฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส   

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ฝนตกมากในช่วงเดือน 
พฤษภาคม – มิถุนายน แต่อาจเกิดฝนท้ิงช่วง ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้น
รุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  ในช่วง
ฤดูฝนมีฝนตกเฉล่ียประมาณ 183.70 มิลลิเมตร   
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ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมี
อากาศหนาวเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาว  

1.4 ลักษณะของดิน 
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงลักษณะดินท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทราย  
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้้าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้้าเลย คลองบุ่ง

คล้า บุ่งไสล่ บุ่งผักก้าม เป็นต้น เทศบาลเมืองวังสะพุง และหน่วยงานราชการอื่นๆได้ร่วมมือกันด้าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขแหล่งน้้าต่างๆ เช่น การขุดลอกแม่น้้าเลย การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงแม่น้้าเลย รวมถึง
การปรับปรุงคลอง/บุ่งต่างๆ ในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้และมีทัศนียภาพที่สวยงาม  
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

เทศบาลเมืองวังสะพุง มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัย และร้านค้าของประชาชน ทําให้ไม่
มีพื้นท่ีท่ีเป็นป่าไม้ แต่ได้สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานท่ีในการออกกําลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน ได้แก่ สวนสาธารณะบุ่งคล้า สวนสาธารณะบุ่งเล้าข้าว และบริเวณเลียบแม่น้ําเลย
ซึ่งเป็นพื้นท่ีสีเขียว รวมถึง เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
วังสะพุง และอนุรักษ์ต้นสพุง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจําถิ่น ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปอีกด้วย 
2 ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง 
เทศบาลเมืองวังสะพุง  ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  2  ตําบล  9 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
1. ต าบลวังสะพุง      จํานวน   7  หมู่บ้าน   คือ 

1. บ้านบุ่งผักก้าม หมู่ท่ี  3 
              2. บ้านปากเป่ง           หมู่ท่ี  4 
                      3. บ้านบุ่งคล้า            หมู่ท่ี  5 

4. บ้านนาหลัก  หมู่ท่ี  6 
5. บ้านเลิง                  หมู่ท่ี  8 
6. บ้านวังสะพุง           หมู่ท่ี  9 
7. บ้านศรีบุญเรือง       หมู่ท่ี 10 

2.  ต าบลศรีสงคราม    จํานวน    2   หมู่บ้าน คือ 
1. บ้านน้อยนา            หมู่ท่ี  1 
2. บ้านบุ่งไสล่             หมู่ท่ี  2 

๒.๑ การเลอืกต้ัง 
เทศบาลเมืองวังสะพุง  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต  ดังนี้ 
1. เขตการเลือกต้ังท่ีหนึ่ง ประกอบด้วย  หมู่ 1  บ้านน้อยนา  หมู่ 6 บ้านนาหลัก    

หมู่ 10  บ้านศรีบุญเรือง   
2. เขตการเลือกต้ังท่ีสอง ประกอบด้วย  หมู่  2  บ้านบุ่งไสล่ หมู่  8  บ้านเลิง  

หมู่  9  บ้านวังสะพุง  
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1. เขตการเลือกต้ังท่ีสาม ประกอบด้วย  หมู่  3  บ้านบุ่งผักก้าม  หมู่  4  บ้านปากเป่ง   
หมู่ 5  บ้านบุ่งคล้า  

ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง 
ตนเอง ซึ่งพิจารณาได้จากการมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เมื่อ
วันท่ี 28 มีนาคม  25๖๔  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 8,744 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จํานวน 6,130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.10 ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งประชาชนในเขตเทศบาลจะมีความสนใจและต่ืนตัวเป็น
อย่างมาก   

3 ประชากร 
3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

 

ปี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
2558 5,783 6,079 11,862 
2559 5,780 6,062 11,842 
2560 5,695 6,042 11,737 
2561 5,620 5,994 11,614 
2562 5,382 5,781 11,163 
2563 5,290 5,725 11,015 
2564 5,237 5,658 10,895 

1.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

0-5 293 250 543 
6-10 307 275 582 

11-20 622 598 1,220 
21-30 648 667 1,315 
31-40 714 701 1,415 
41-50 798 821 1,619 
51-59 727 898 1,625 

60 ปีข้ึนไป 1,128 1,448 2,576 
       *ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
 3.3  จ านวนครัวเรือน 

พื้นที ่ จ านวน (หลัง) 
ต าบลศรีสงคราม  
หมู่ท่ี  1  น้อยนา 127 
หมู่ท่ี  2  บ้านบุ่งไสล่ 317 
ต าบลวังสะพุง  
หมู่ท่ี  3  บุ่งผักก้าม 598 
หมู่ท่ี  4  ปากเป่ง 283 
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หมู่ท่ี  5  บุ่งคล้า 484 
หมู่ท่ี  6  นาหลัก 731 
หมู่ท่ี  8  เลิง 690 
หมู่ท่ี  9  วังสะพุง 742 
หมู่ท่ี  10  ศรีบุญเรือง 557 

รวม 4,529 
       *ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

4 สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 
เทศบาลเมืองวังสะพุง มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ คือ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1, 

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง  2  บ้านบุ่งไสล่  โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังสะพุง  ส่วนการจัดการศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับ
มัธยม, ประถมศึกษาและระดับอนุบาล  สามารถจําแนกได้  ดังนี้ 

(1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน    1     แห่ง 
(2)  โรงเรียนอนุบาล     จํานวน    1     แห่ง 
(3)  โรงเรียนประถมศึกษา       จํานวน    1     แห่ง 
(4)  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย       จํานวน    1     แห่ง 
(5)  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  (กศน.)   จํานวน    1     แห่ง 
(6)  ห้องสมุดประชาชน     จํานวน    1     แห่ง 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง 
1. โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 

  โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 ต้ังอยู่เลขท่ี 74 หมู่ 2 ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวั งสะพุ ง  จังหวัดเลย กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น 
กระทรวงมหาดไทย  โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 ก่อต้ังเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548  โดยยกฐานะ
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง  บนพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์บริเวณโรงเรียนเทศบาลวังสะ
พุง 2 บ้านบุ่งไสล่  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา โดยทิศเหนือ  ติดกับ  วัดศรีอุดมวงศ์ ทิศ
ตะวันออกติดกับโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่  ทิศใต้ติดกับชุมชนบุ่งไสล่ ทิศตะวันตก  ติดกับ
แม่น้ําเลย 
 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 แต่เดิมได้จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา โดยเปิดทําการ
สอนในระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาถึงช้ันปีท่ี  6 ต่อมาในปีการศึกษา  2561 ทางคณะ
ผู้บริหารของเทศบาลเมืองวังสะพุงได้เล็งเห็นถึงอนาคตและความก้าวหน้า รวมถึงการบริหารจัดการใน
อนาคตต่อไปของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง ดังนั้นในวันท่ี 1 เมษายน 2561 จึงได้มี
กระบวนการโยกย้ายกระบวนการจัดการเรียนสอนในระดับช้ันอนุบาล 1-3 โดยมอบหมายให้โรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล เป็นผู้ดูแลในการบริหารจัดการต่อไป 
 จ านวนบุคลากร 
  1) ผู้อํานวยการสถานศึกษา     -ว่าง 
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  2) รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  ได้แก่   นายครรชิต  จันทรบุบผา 
  3) ครูผู้สอน 
   ข้าราชการ/พนักงานคร ู  จํานวน   23   คน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน    2   คน 
   พนักงานจ้าง (สอน)  จํานวน    7    คน 
      4) พนักงานจ้าง 
   บุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน    2   คน 
   พนักงานจ้างท่ัวไป (ภารโรง) จํานวน    3   คน 
 รวมบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น จํานวน  38  คน 
 ข้อมูลนักเรียน  

1. ระดับประถมศึกษา 
-  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  มี 3  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด    93   คน 
-  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  มี 3  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด    83  คน 
-  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  มี 3  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด    83   คน 
-  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  มี 3  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด    98   คน 
-  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  มี 3  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด    81  คน 
-  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มี 3  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด    83  คน 
รวมจ านวนนักเรียน  521  คน 

 2. โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง  2 บ้านบุ่งไสล่ 
1. ข้อมูลทั่วไป 

      โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 2 ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย เดิมช่ือโรงเรียนบ้านบุ่งไสล่ ก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 โดยนายรอด เขียวสด ศึกษาธิการ
อําเภอวังสะพุง และนายประสาน วสุรัตน์ นายอําเภอวังสะพุง  
  ต่อมา เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552 ได้ถ่ายโอนโรงเรียนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 มอบภารกิจด้านการศึกษาและสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบุ่ง
ไสล่ ให้แก่สํานักงานเทศบาลตําบลวังสะพุง ซึ่งในขณะนั้น นายสุริยน มาศิริ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
โรงเรียนบ้านบุ่งไสล่ ต่อมาเทศบาลตําบลวังสะพุง กําหนดเปล่ียนแปลงช่ือโรงเรียนบ้านบุ่งไสล่ เป็น 
“โรงเรียนเทศบาล   วังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ท้ังนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจด้านการ  จัดการศึกษา และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยในการเรียกช่ือ
โรงเรียนและเมืองพัทยา ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
         2. ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
     - ผู้อํานวยการสถานศึกษา   ได้แก่  นายปวัฒิพงษ์  สุขป้ือ  
      - รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  ได้แก่ นางประภัสสร  ล้วนอํานวยโชค     
      - ครูชํานาญการพิเศษ     จํานวน  7  คน 
  - ครูชํานาญการ    จํานวน    7 คน 
  - ครู คศ.1    จํานวน  3 คน 
  - บุคลากรสนับสนุนการสอน  จํานวน  1 คน  (ว่าง 1)  

- พนักงานบริการ    จํานวน  1   คน 
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- พนักงานจ้าง    จํานวน          14 คน 
- ผู้ช่วยครู    จํานวน            ๒        คน 
- พนักงานจ้าง (ความเป็นเลิศกีฬา)  จํานวน             7        คน 
รวม ผู้บริหาร พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง ท้ังส้ิน 44 คน 

      3. อาคารสถานที่ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
  - อาคารเรียนแบบ  ป  1   

 - อาคารเรียนแบบ สปช. 102   
  - อาคารเรียนแบบ สน.สท 4/12     
  - อาคารเอนกประสงค์ (อาคารลอย) 
  - อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.  202        
  - ส้วม  10  ท่ีนั่ง   
  - บ้านพักครูแบบกรมสามัญ   
  - สนามฟุตบอล   
  - โรงจอดรถจักรยานยนต์   

     4. ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

  - นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มี  4  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด   103  คน 
  - นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  2  มี  4  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด   113  คน 
  - นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  3  มี  4  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด   116  คน 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  - นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  4  มี  2  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด     73  คน 
  - นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  5  มี  2  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด     68  คน 
  - นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี   6 มี  2  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด     53  คน 
  รวมจ านวนนักเรียน ทั้งสิ้น 526     คน 

2. โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล 
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล จัดต้ังขึ้นตามประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง โดย

สภาเทศบาลเมืองวังสะพุง ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้จัดต้ังโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล ประกาศ ณ วันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2561  

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล ต้ังอยู่เลขท่ี 74 หมู่ 2 ตําบลศรีสงคราม อําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 16.3 ตารางวา 

ข้อมูลบุคลากร  (ช่วยราชการ) 
1. ครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน   3   คน 
2. ครูชํานาญการ  จํานวน   2   คน 
3. ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน   7   คน  (ว่าง 2) 
4. วิทยากรภายนอก  จํานวน   2   คน 
5. พนักงานจ้าง   จํานวน   2   คน 
รวมจ านวนบุคลากร   16  คน 
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ข้อมูลนักเรียน 
เปิดสอนในปีการศึกษา 2561  ระดับช้ันอนุบาล  1-3 
1. ช้ันอนุบาล 1 จํานวน  3  ห้องเรียน   มีนักเรียน   64   คน 
2. ช้ันอนุบาล 2 จํานวน  4  ห้องเรียน   มีนักเรียน   84   คน 
3. ช้ันอนุบาล 3 จํานวน  5  ห้องเรียน   มีนักเรียน   99   คน 
รวม   247  คน 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อศูนย์เด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง  สถานที่ต้ัง  บ้านเลขที่    ๗๔     หมู่ที่  ๒   
ต าบล     ศรีสงคราม       อ าเภอ   วังสะพุง     รหัสไปรษณีย์   ๔๒๑๓๐  
 เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุงและรับเด็ก
ก่อนวัยเรียนเข้าเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามนโยบายกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระจายโอกาสการพัฒนาความพร้อม ให้เด็กทุกคนได้รับพัฒนาอย่าง
ท่ัวถึงมีคุณภาพ และเป็นไปตามพัฒนาการแห่งวัย ให้สามารถเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไปอย่างมี
ประสิทธิผล 
 เทศบาลเมืองวังสะพุง  จึงได้ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนเพื่อพัฒนาความพร้อม ณ ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กเทศบาลตําบลวังสะพุง บริเวณวัดศรีชมช่ืน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2544 กองการศึกษา เทศบาล
ตําบลวังสะพุง ได้พิจารณาเลือกเด็กท่ีมีฐานะยากจนในเขตเทศบาล  ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของประชาชนทุก
ชุมชน 
 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ดําเนินการขอใช้พื้นท่ีสาธารณะของราชพัสดุ     
บริเวณโรงเรียนบ้านบุ่งไสล่  และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นท่ี  เนื้อท่ี  4  ไร่  2  งาน  16  ตารางวา เพื่อใช้
เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง เป็น
ต้นมา 
 ในปีการศึกษา 2547 เทศบาลตําบลวังสะพุง ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังสะพุง และได้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีรับถ่ายโอนจากกรมศาสนา  
จํานวน  2  ศูนย์เข้าด้วยกัน  และดําเนินการเรียนการสอนเป็นแห่งเดียว ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง    วังสะพุง  ต้ังแต่วันท่ี  17  พฤษภาคม 2547    
          1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง   มีอาณาเขตติดต่อ  และบริเวณใกล้เคียง  ดังนี้ 

-  ทิศเหนือ  ติดกับ    โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง  3  อนุบาล 
-  ทิศตะวันออก  ติดกับ    โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง  2  บ้านบุ่งไสล่ 
-  ทิศใต้   ติดกับ    โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 
-  ทิศตะวันตก  ติดกับ    หอพักนักเรียนโปรแกรมกีฬา 

          ๒.  สถิติจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา   2564 จ านวนนักเรียน      52     คน 
  นักเรียน  อายุ  ตํ่ากว่า  3  ปี จํานวน  4  ห้อง   จํานวน  32     คน 
     นักเรียน  อายุ  3-5  ป ี  จํานวน  1  ห้อง   จํานวน  20     คน 
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     ๓.  บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง มีอัตราและบุคลากร  ดังนี้ 

รายการ ชาย หญิง 
 

ว่าง 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า
อนปุรญิญา 

อนปุรญิญา 
ปรญิญา

ตร ี
ปรญิญา

โท 
ปรญิญา

เอก 

1.รักษาการ 
หัวหน้า
สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- 1 

 

- - 1 - - 

2. ครูผู้ดูแล
เด็ก 

- 4 
 

- - 2 2  

3. ผู้ดูแลเด็ก - 7 2 - - 7 - - 
4. นักการ
  

- 1  1 - - - - 

รวม  13 2 1 - 10 2 - 
หมายเหตุ    มีผู้ดูแลเด็กไปช่วยราชการ ณ  โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3  อนุบาล  จํานวน  7 คน 

๔.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง  ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังนี้ 
  1)  อาคารเรียนแบบ  สน.ศท.อนุบาล   8   จํานวน   1   หลัง  ประกอบด้วย 
         -  ห้องเรียน   จํานวน   5   ห้อง 
   -   ห้องสมุด   จํานวน   1   ห้อง 
         -  ห้องวิชาการ   จํานวน   1   ห้อง 
   -  ห้องรับประทานอาหาร  จํานวน   1   ห้อง  
         -  ห้องน้ําห้องส้วมครู  จํานวน   4   ห้อง 
         -  ห้องน้ําห้องส้วมนักเรียน จํานวน   8   ห้อง 
  2) อาคารหอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน   1   หลัง 

4.2  สาธารณสุข 
เทศบาลยังไม่มีการให้บริการในด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนโดยตรง ส่วนใหญ่จะ

เป็นการให้ความรู้ต่างๆ ด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค ร่วมกับสาธารณสุขอําเภอวังสะพุง โรงพยาบาล
วังสะพุง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการความรู้ หรือแนะนําประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพ และการ
ประกอบกิจการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้บริการด้านรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลวังสะพุง และสถานบริการของเอกชน 
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4.3  การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นท่ีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ

สงเคราะห์ประชาชนในหลายประเภทตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชน เช่น ช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยวาตภัย ,ช่วยเหลือเด็กและคนชรา , ช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดย
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง การให้ความช่วยเหลือของเทศบาลได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกัน  

เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพื่อเป็นการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
5 ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
เทศบาลเมืองวังสะพุง มีการคมนาคมสะดวกสบาย มีเส้นทางติดต่อกับภาคเหนือและ

เส้นทางท่ีจะเดินทางสู่ภาคอื่นๆ ได้สะดวกโดยทางรถยนต์ มีสถานีขนส่งวังสะพุง ให้บริการประชาชน 
ประกอบด้วย รถโดยสารประจําทาง มีท้ังรถปรับอากาศ   ช้ัน 1 ปรับอากาศช้ัน 2 และรถโดยสารธรรมดา 
เส้นทางระหว่างเมืองเลย–กรุงเทพฯ,เชียงคาน–กรุงเทพฯ,นครพนม – เชียงราย , อุดรธานี–เชียงใหม่, 
เมืองเลย–ขอนแก่น , เมืองเลย–อุดรธานี, เชียงคาน–นครราชสีมา ผ่านตลอดเวลา  

5.2  การไฟฟ้า 
การให้บริการด้านการไฟฟ้า  มีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอวังสะพุง 

ให้บริการกับประชาชนในเขตพื้นท่ี ซึ่งส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง มีไฟฟ้าใช้หมดแล้ว  
5.3  การประปา 
การให้บริการด้านน้ําประปา ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ปัจจุบันมีการประปาส่วน

ภูมิภาคสาขาวังสะพุงรับผิดชอบเรื่องการดําเนินการระบบประปา และจําหน่ายน้ําประปาให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาล โดยกําลังมีการขยายระบบการผลิตน้ําประปาท่ีมีคุณภาพและพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้นในอนาคต 

5.4  โทรศัพท์ 
สํานักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง  มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อดังนี้  
1. หมายเลขโทรศัพท์ คือ 0-4284-1393 และ  0-4284-2135  
2. โทรสาร 0-4284-1727 
3. Email : wangsaphung001@gmail.com     

www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/เทศบาลเมืองวังสะพุง  จังหวัดเลย 

4. หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ดังนี้ 

ห้อง/กอง/หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน 
 

ห้อง/กอง/หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน 
ห้องนายก 12 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 21 
ห้องรองนายก 13-14 กองสวัสดิการสังคม 22 
ห้องสมาชิกสภา 17 กองการศึกษา 23 
ห้องปลัดเทศบาล 18 กองสาธารณสุขฯ 24 
สํานักปลัดเทศบาล 15 งานป้องกันฯ 0-4284-1100 
กองคลัง 16 One stop service 11 
กองช่าง 20 ห้องเสียงตามสาย 0-4284-1488 

mailto:wangsaphung001@gmail.com
http://www.wangsaphung.go.th/
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5.5  ระบบโลจิสติกส์  (Logistics)  หรือการขนส่ง 
การให้บริการด้านการส่ือสารและโทรคมนาคม การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ในเขตเทศบาล

เมืองวังสะพุง มีท่ีทําการไปรษณีย์วังสะพุง   และมีบริษัทขนส่งเอกชน  ได้แก่  บริษัทขนส่งเคอรี่  เอ็กซ์
เพรส  บริษัทขนส่งนิ่ม  เอ็กซ์เพรส  บริษัทขนส่งเจแอนด์ที  เอ็กซ์เพรส  บริษัทแฟลช  เอ็กซ์เพรส 
สามารถใหบ้ริการแก่ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 
6 ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร 
ลักษณะของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ คือ ท้านา ท้าสวน ท้าไร่ สวนผลไม้ และปลูก

พืชผัก แต่ประสบปัญหาแหล่งน้้าธรรมชาติมีน้อย มีสภาพตื้นเขิน  ขาดการบ้ารุงรักษา และในฤดูฝนเกิดน้้า
ท่วมพื้นท่ีการเกษตร 

6.2  การประมง 
เนื่องจากในเขตเทศบาลพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอยู่อาศัย การประมงในเขตเทศบาลจึง

เป็นการทําประมงท่ีใช้พื้นท่ีน้อย เพื่อบริโภคและจําหน่าย เช่น การเล้ียงปลาในกระชัง การเล้ียงปลาในบ่อ 
การเล้ียงกุ้งล็อบสเตอร์ เป็นต้น 

6.3  การปศุสัตว์ 
ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นการเล้ียงในลักษณะควบคู่ไปกับการปลูก

พืชในรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการบริโภคและใช้จ่ายให้กับ
ครัวเรือน  เมื่อเหลือจากการบริโภคหรือใช้งานแล้ว  จึงจ้าหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน  

6.4  การบริการ 
 ด้านการบริการ ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง มีร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง  และร้านขาย

ทอง จ้านวน 9 แห่ง จ้านวนร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง จ้านวน 7 แห่ง ธนาคาร จ้านวน 6 แห่ง ตัวแทน
จ้าหน่ายรถยนต์ จ้านวน 1 แห่ง คลินิก จ้านวน 9 แห่ง ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชน
ท่ัวไปได้อย่างท่ัวถึง 

6.5  การท่องเที่ยว 
สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงนั้น มีท้ังสถานท่ีแบบธรรมชาติท่ีสวยงาม

และสถานท่ีท่องเท่ียวที่ศักดิ์สิทธิ์  ได้แก่    
(1) ศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม  ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล  หมู่ท่ี ๙  บ้านวังสะพุง  ใกล้กับแม่น้ํา

เลย  ลักษณะแหล่งท่องเท่ียว เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์อันเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวอําเภอวังสะพุงและ
อําเภอใกล้เคียงซึ่งจะแวะเวียนเข้ามากราบไหว้อยู่เป็นประจํา และจะมีการจัดงานงิ้วเป็นประจําทุกปี ใน
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน (ไหหลํา) 

(2) ศาลเจ้าปู่ – ย่า วังสะพุง  ต้ังอยู่บริเวณสามแยกถนนภูมิวิถี เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์
อันเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวอําเภอวังสะพุงและอําเภอใกล้เคียง มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีน โดยจะ
มีการจัดงานงิ้วเป็นประจําทุกปี ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม (แต้จ๋ิว) 

รายได้จากการท่องเท่ียว ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามา    
เย่ียมชม ค่าใช้จ่ายในการจับจ่ายซื้อของ ซึ่งความเช่ือในความศักด์ิสิทธิ์ของเจ้าพ่อศรีสงครามและศาลเจ้า
ปู-่ย่า     วังสะพุง มีส่วนในการจูงใจให้คนเดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลมาก รายได้จากการท่องเท่ียวท่ีน่า
ส่งเสริม คือ การจําหน่ายของท่ีระลึก การมีร้านอาหารท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสม 
รายได้จากการขายพวงมาลัยและส่ิงสักการะอื่น และจากการขายอาหารและท่ีพักรองรับนักท่องเท่ียว  

 



11 
 

(3) สวนสาธารณะคลองบุ่งคล้า 
  ต้ังอยู่  หมู่ท่ี 5 ตําบลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แต่เดิมหมู่บ้านบุ่งคล้าเป็น
หนองคลองบึงมาก่อน  และมีผู้คนมาอาศัยอยู่  ต่อมาก็มีคนอาศัยเพิ่มมากขึ้น  จึงได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน
บุ่งคล้า หมู่ที่ 9 พ.ศ. 2473 ต่อมามีประชากรเพิ่มมากขึ้นได้แยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 5 และอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุงจนถึงปัจจุบัน  คลองบุ่งคล้าต้ังอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของท่ีว่าการอําเภอวังสะพุง 
ห่างจากที่ว่าการอําเภอวังสะพุง ประมาณ 500 เมตร  ในปัจจุบันเป็นหนองคลองบึง  เป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ  และเป็นศูนย์รวมของประชาชนในอําเภอวังสะพุงสําหรับการออกกําลังกาย  มีสนามวิ่ง
เป็นพื้นราบ มีต้นไม้ล้อมรอบ  ในช่วงเช้าและช่วงเย็นมีประชาชนมาออกกําลังกายเป็นจํานวนมาก  

6.6  อุตสาหกรรม 
ลักษณะของการประกอบอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมขนาด

ย่อมซึ่งเป็นระบบครอบครัวและจ้างแรงงานเพียงไม่กี่คน เช่น การหล่ออิฐบล๊อค, หล่อเสา, ท้าลูกช้ิน, 
ขนมจีน เป็นต้น  

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การประกอบการค้าในเขตเทศบาล เป็นร้านค้าเกี่ยวกับการอุปโภค บริโภค สินค้าทาง

การเกษตร การค้าผลผลิตทางการเกษตร โดยร้านค้าส่วนใหญ่ต้ังอยู่ติดกับถนนสายหลัก และยังเป็นแหล่ง
จ้าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่  

ทิศทางการค้า/การลงทุน โดยพื้นฐานในเขตเทศบาลเป็นเมืองค้าขาย ท้ังสินค้าอุปโภค
บริโภค มีสภาพเศรษฐกิจดี การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล การซื้อขายเป็นไปอย่างคล่องตัว การคมนาคม
สะดวกสบาย สภาพความเจริญอยู่ในระดับกลาง  เหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับการลงทุนในทุกๆด้าน 

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ประกอบด้วย กลุ่มผ้าทอมือกลุ่มแม่บ้านหมู่ท่ี  ๔  
บ้านปากเป่ง  

6.8  แรงงาน 
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรกลุ่มแรงงานท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐ ปี  คิดเป็น

ร้อยละ 61.25 ของจํานวนประชากรท้ังหมด ซึ่งอยู่ในภาคการศึกษา แรงงานภาคเกษตรกรรม รับจ้าง
ท่ัวไป และบางส่วนต้องไปทํางานนอกพื้นท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  
เพราะในพื้นท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงานจํานวนมาก เพราะพื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัย 
7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1  การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ และ

ศาสนาอิสลาม  มีจํานวนศาสนสถานในเขตเทศบาล ดังนี้ วัดในพุทธศาสนา จํานวน 8 วัด ได้แก่ 
1)  วัดศรีบุญเรือง 
2)  วัดศรีอุดมวงศ์ 
3)  วัดศรีชมช่ืน 
4)  วัดวังสะพุงพัฒาราม 
5)  วัดจอมมณี 
6)  วัดป่าประชาสรรค์ 
7)  วัดประชาราษฎร์นิมิต 
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8)  วัดป่าหลักเมืองแสงธรรม 
ส่วนโบสถ์ทางศาสนาคริสต์และมัสยิดไม่มี 
7.2  ประเพณีและงานประจ าป ี
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง มีประเพณีท่ีสําคัญและจัดขึ้นประจําทุกปี  ได้แก่ 
(1) ประเพณีสงกรานต์   6)  ประเพณีเล้ียงศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม  
(2) ประเพณีแห่ดอกไม้เครื่อง  7)  งานงิ้วศาลเจ้าปู่-ย่าวังสะพุง  
(3) ประเพณีแห่เทียนพรรษา  8)  ประเพณีลอยกระทง 
(4) ประเพณีเล้ียงบ้าน (เล้ียงหอ)  9)  ประเพณีแข่งเรือกาบ 
(5) งานประจําปี (งานวัด)   10)  ทําบุญมหาชาติ 
7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น 
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ใช้ภาษาวังสะพุง เป็นภาษาถิ่น สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง     

ซึ่งเป็นภาษาท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆได้รับการอนุรักษ์และสืบ
สานไปยังเด็ก เยาวชน โดยการดําเนินการของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังสะพุง และปราชญ์ชาวบ้าน
ร่วมกับเทศบาลเมืองวังสะพุง เช่น การอนุรักษ์การจักสานต่างๆ การทําของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ  
การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น 

7.4  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงมีกลุ่มทอผ้า หมู่ท่ี  4 บ้าน

ปากเป่ง  ได้ดําเนินการทอผ้าพื้นเมือง ตัดเย็บเป็นเส้ือผ้า กระเป๋าท่ีระลึก เพื่อจําหน่ายให้กับประชาชน
ท่ัวไป และกลุ่มผู้ท่ีเข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนในโครงการหน้าบ้านน่ามอง และการจําหน่ายสินค้าเกษตร
ตามฤดูกาล เช่น มะขามหวาน พืชผักสวนครัวต่างๆ รวมถึง การจําหน่ายน้ําหมัก และปุ๋ยจากมูลไส้เดือน
ดิน ฯลฯ  
8 ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1  น้ า 
น้ําท่ีใช้ในอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่มาจากระบบจําหน่ายน้ําประปาของสํานักงานการ

ประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง และแหล่งน้ําตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ําเลย บุ่งคล้า บุ่งไสล่ บุ่งผักก้าม 
เป็นต้น 

8.2  ป่าไม้    
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงไม่มีป่าไม้ 

8.3  ภูเขา   
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงไม่มีภูเขา 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงมีทรัพยากรท่ีส้าคัญ  คือ  แม่น้้าเลย  เป็นแม่น้้าท่ีมีต้น 

ก้าเนิดมาจากป่าภูหลวงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง  จังหวัดเลย  ผ่านพื้นท่ีบ้านโนนพฒันา บ้านเลยตาด
ต้าบลเลยวังไสย์  อ้าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  ซึ่งในระยะทางการไหลของแม่น้้าเลยไหลผ่านพื้นท่ีอ้าเภอ        
ภูหลวง  อ้าเภอวังสะพุง  อ้าเภอเมืองเลย และไหลลงสู่แม่น้้าโขงบริเวณพื้นท่ีบ้านคกมาด  อ้าเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย  ซึ่งเป็นแม่น้้าสายหลักส้าหรับท้าเกษตรกรรม  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงใช้
ประโยชน์จากแม่น้้าเลยเพื่อท้าการเกษตรกรรม  ปลูกผักสวนครัว   ท้าสวน  ท้านา  ท้าไร่  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
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ส่วนที่ 2   

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวังสะพุง มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
สรุปย่อได้  ดังนี้ 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้
เป็นไปตามท่ี ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งต้ัง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการ ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ัง ก าหนดมาตรการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ประชาชน  ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ         
เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่ าง
กว้างขวาง เพื่อประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ี กฎหมายก าหนด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อความสุขของ
คนไทยทุกคน 

สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 
ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ  ท้ังในมิติ

เศรษฐกิจท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มท่ี ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานท่ียังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมท่ีการยกระดับรายได้ของประชาชน การ
แก้ปัญหาด้านความ ยากจนและความเหล่ือมล้ า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสใน
การเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างท่ีสามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติส่ิงแวดล้อม ท่ีการฟื้นฟูและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ
มิติของการบริหารจัดการภาครัฐท่ียังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการใน
การแก้ปัญหาของ ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ท่ีก าลังเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท้ังการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากร
สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทาย
ใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท้ังด้านความมั่นคงและ
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เศรษฐกิจ การเช่ือมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ ดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศ  ท้ังในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ดังนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ท่ีรอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็น
กรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ ท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมาย การพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
และสังคมไทย ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  ๓) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  ๕) ความ
หลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ ๖) ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุขเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย  เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง 
ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการ
ยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่  

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้
เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมี
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ความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ท่ีสามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ 

๒. การปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และ
ปูองกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝูาระวัง 
ปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังทางบกและทางทะเล  

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนา
ระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจ
แห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษา
อธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  

๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การ
ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ  

๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  โดย 
(๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับ การติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง
แบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อการพัฒนา ประเทศใน
มิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมาย  การพัฒนาท่ี

มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน  แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) 
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน
อื่น ๆ น ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ  และ
สังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล 
และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่า
ใหม ่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
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รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ าของคน ในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์  มวลรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและ
แรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การเกษตรสร้างมูลค่าให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ท้ังเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตร
ปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ  

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตท่ี
ขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย 
(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  และ (๕) 
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  

๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ี
ส าคัญของการท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (๓) 
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเท่ียวส าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเท่ียว
เช่ือมโยงภูมิภาค  

๔. โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพ
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย 
(๑) เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นท่ีและเมือง
เศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค  

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการท่ีมี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาส
เข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการ

พัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน  และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิด       ท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 
๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็น
คนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆโดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง  
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ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ท่ีดีของคน
ไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ 
ประเด็น ได้แก่  

๑. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม  ปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเล้ียงดูใน
ครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้ส่ือและ
ส่ือสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิต
สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ (๒) 
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีสอดรับกับศตวรรษท่ี ๒๑ (๓) 
ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคล่ือนประเทศ 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน ศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ (๒) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ต าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา และส่งเสริม
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมท้ังส่ือต้ังแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศ
ให้มาสร้างและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด้านกาย ใจ  สติปัญญา และ
สังคม โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การปูองกันและ ควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุข
ภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี
ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดีและ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุก
พื้นท่ี  

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์
โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การ
ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  
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๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย 
(๑) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
และ (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมาย  การ

พัฒนาท่ีส าคัญท่ีให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม 
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง  และท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกัน  การเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง
กลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็น
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น 
ได้แก่  

๑. การลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองท่ีดินและการ
เข้าถึงทรัพยากร (๔) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับ
คนทุกช่วงวัย  ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  และการศึกษา 
โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองท่ีเอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพ
และปลอดภัย ให้สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) 
ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก การบริหารงาน
ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และ (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นท่ี  

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดท้ิงกัน 
และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุน
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การพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่ือสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล  

๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและ
การพึ่งพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มี

เปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายท่ี
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบน 
พื้นฐานการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับ
การสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 
(๑) พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับ
การฟื้นฟู (๓) การเติบโตท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่  

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและ
แหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศ (๔) รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริม
การบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน  

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท้ังระบบ 
(๓) ฟื้นฟูชายหาดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไขท้ังระบบและมีนโยบายการ
จัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (๓) มุ่งเปูาสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

๔. พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นท่ีอนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
(๒) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผัง 
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ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ท้ังระบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม  อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุ่ม
อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  

๕. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดย (๑) 
พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ า
ท้ังระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
(๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๔) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้าน
การเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและ
ระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย ส่ิงแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการท่ี
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปูาหมาย

การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท า
หน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ การท างานท่ีเป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ  มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง 
เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง  ส้ินเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย  

(๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ (๒) 
ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความ
เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่  
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๑. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเช่ือมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย และเช่ือมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ
และ (๓) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อน การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมี สมรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

๔. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย(๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการ
พัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

๕.บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึด
ระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย  (๑) ประชาชนและ
ภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมี
ประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ  

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น โดย (๑) 
ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าท่ี
จ าเป็น และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย  

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย 
(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ท่ีพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาท
เชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่ง 
อาญา และปกครองมีเปูาหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรม
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ  (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษ
ทางอาญา 
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผ่านมา
ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น  มีฐานการ
ผลิตและบริการท่ีมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศท้ังในรูปทวิ
ภาคีและพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น 
ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีโครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุม
มากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกด้านท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหา
ความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น     
จึงให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะท่ีความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า 
เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการมีผลิตภาพการผลิตต่ าประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ท่ีส าคัญ
ได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมี
ความเหล่ือมล้ าสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและส่ิงแวดล้อมเส่ือม
โทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์ 
ในขณะท่ีความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมท่ีเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่ง
ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ 
และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศยังล่าช้า  
 ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จ าเป็นต้องมีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงและ
รองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
  ๑.๑ หลักการ 
  หลักการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ท่ีต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือน
การเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
  ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติท่ีก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะท่ีการก าหนดเปูาหมายและตัวช้ีวัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ 
ได้ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ท่ีเป็นเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการ
ก าหนดเปูาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปี โดยท่ีเปูาหมายและตัวช้ีวัดต้องสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ท่ีองค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(sustainable development goals : SDGs) ท่ีองค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทาง
การพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาท่ีส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ 
และไทยแลนด์ ๔.๐  
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  การจัดท าแผนขับเคล่ือน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ท้ัง
จากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพื้นท่ีของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐท่ีรวมพลัง             
ให้สามารถก าหนดเปูาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมท้ังแผนงานโครงการส าคัญท่ีตอบสนองความต้องการ
และ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 
  ๑.๒ จุดเปลีย่นส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
  ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะเป็นแผนแรกท่ี
ถูกใช้ให้เป็นกลไกเช่ือมโยง สู่การขับเคล่ือนการพัฒนา ซึ่งก าหนดเปูาหมายและตัวช้ีวัดท่ีจะต้องบรรลุผล
ลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมท้ังก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ีต้องเช่ือมต่อถึงการ
ปฏิบัติท่ีต้องด าเนินการในช่วง ๕ ปี โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program) และ
ประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการท่ีส าคัญ ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะ
ท าให้ระบบการจัดสรร งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชก ารของ
หน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก 
  นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง          
ท่ีก าหนดพื้นท่ีเปูาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปูาหมายท่ีชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
และก ากับ ให้การขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพื้นท่ี จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้อง กับ
เปูาหมายรวมของประเทศ รวมท้ังได้ก าหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งด าเนินการให้แล้ วเสร็จ
ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ 
  ๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
  ประเทศไทยแม้ว่า ได้ด าเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดี มีการขยาย
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น และมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจาก
คุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดี และปัญหา
การบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญ
กับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ท าให้ เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจ
โดยรวมขยายตัวในอัตราท่ีต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี 
  นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากขึ้นภายใต้
สถานการณ์ท่ี กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคล่ือนย้ายคน เงินทุน          
องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผล
ให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มต่าง ๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละดินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูก
และมีมาตรการอื่น ๆประกอบในการดึงดูดการลงทุน จากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการ
พัฒนาการส่ือสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความ เช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ท าให้
เกิดภัยคุกคามและความเส่ียง อาทิ  การก่อการร้าย โรคระบาด  อาชญากรรมข้ามชาติ  ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว 
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  ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่
สังคมสูง วัยมากขึ้น จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สูงขึ้น ปัญหา ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมท้ังความ
แตกต่างของรายได้ ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดและกลุ่มคนจนท่ีสุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจาก
การกระจายโอกาสการ พัฒนาไม่ท่ัวถึง ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม มีปัญหาความขัดแย้ง
ในการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ 
เนื่องจากการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเช่ือมโยงกับพื้นท่ี ในขณะท่ีปัญหา
ส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่า ในอดีต 
  ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ี เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเส่ียง อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนครั้งใหญ่ เพื่อแก้ไข
ปัญหารากฐานส าคัญท่ีเป็น จุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศท่ีส่ังสมมานาน ในขณะเดียวกั นด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จาก จุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้
ความส าคัญกับประเด็นท่ีมีลักษณะการบูรณาการ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง แท้จริง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ 
ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให้
เกิดส่ิง ใหม่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจท้ังในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ 
โดยการ ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มี จุดเน้นท่ีชัดเจน
เฉพาะเจาะจง และ สอดคล้องกับสาขาเปูาหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณา
การวิจัยและพัฒนากับการ น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
  ๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น 
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมท้ังการเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตท่ีเป็นกลุ่ม
ใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
สถาบันวิจัย และ สถาบันการศึกษา รวมท้ังพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู่ให้ตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM 
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็น
เครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมท้ัง
การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา ของประเทศท้ังระบบ 
  ๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร 
ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย 
เพื่อให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เป็นคนดี มี
สุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะท่ี
สอดคล้องกับความ ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของคน



25 
 

ในแต่ละช่วงวัยตาม ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
จะเปล่ียนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้
คนมีสุขภาพดีท่ีเน้นการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเส่ียงด้านสภาพแวดล้อมท่ี
ส่งผลต่อสุขภาพ 
  ๑.๓.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ให้ความส าคัญกับการ
จัดบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ท่ีด้อยโอกาสและผู้ท่ีอาศัยในพื้นท่ี
ห่างไกล การจัดสรรท่ีดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ 
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมท้ังกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังใน
เชิงปริมาณและ คุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และพร้อมรับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการ
กระจายท่ีดินท ากินและการบริหารจัดการท่ีดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเปูาหมายส าคัญในการยกระดับ
รายได้ประชากรกลุ่ม ร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุด 
  ๑.๓.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วง
ของห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
รวมท้ังสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการท าธุรกิจท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจน
พัฒนาพื้นท่ีชายแดนท่ีมีศักยภาพและพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 
 

  ๑.๓.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้าน              
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมท่ีเช่ือมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) 
ในการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
ส่ิงแวดล้อม ของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ียั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นท่ีท า
กินของเกษตรกร รวมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
  ๑.๓.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ ต่อ
ยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่ เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการ 
วางรากฐานเพื่อสร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต ท้ังในด้านการเตรียมศักยภาพ
คน และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 
(Cluster) 
  ๑.๓.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ 
ดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจต้ังใหม่ (Start 
Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 
  ๑.๓.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการ 
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิด ความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
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ของระบบ นิเวศ และศักยภาพของพื้นท่ี รวมท้ังการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุก
มิติและครบวงจร ท้ังการผลิตและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑.๓.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเช่ือมโยงเครือข่ายการ
ผลิต และน าผลการวิจัยและการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ท่ี
หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเช่ือมโยงด้าน 
คมนาคมขนส่ง   โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจ้าพระยา แม่
โขง กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่ม
แห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  ๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการ
สร้าง โอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริม
สังคม ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีผลิตได้และขายเป็น 
  ๑.๓.๑๒ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า สนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไข
ปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ๑.๓.๑๓ การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่าง
ทาง ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 
  ๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่าง
เป็นรูปธรรมท้ังด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และ
แบ่งภารกิจ รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
  ๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยาย
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
หลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค
และในอาเซียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีโครงข่ายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ รวมท้ังพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้
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พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานท่ีมีศักยภาพไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 
  ๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย 
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ท่ี 
สร้างรายได้ส าหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟู
พื้นท่ี บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล 
และการบริหารจัดการพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมท้ังการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๑.๓.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา 
อย่างเต็มที่ มุ่งเน้นผลักดันให้ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าชัดเจนใน 
ระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพื้นท่ีเช่ือมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการท่ีไม่ใช่
มาตรการ ทางภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีต้องเช่ือมโยงเครือข่ายภายในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในเวทีโลก 
และสนับสนุนการขับเคล่ือน การพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
  ๑.๓.๑๘ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบ
ความ ร่วมมือต่าง ๆ รวมท้ังสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตใน
ต่างประเทศ 
  ๑.๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ 
สามารถแข่งขันได้ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถใน
การแข่งขันและการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมท้ัง
การก ากับดูแลท่ีสามารถปูองกันความเส่ียงจากความเช่ือมโยงทางการเงินและกระแสการเคล่ือนย้ายของ
เงินทุนท่ีจะมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมท่ีมากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใช้สนับสนุนการ
ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างท่ัวถึงในต้นทุนท่ีเหมาะสม 
  ๑.๓.๒๐ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี 
การปรับระบบการจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการท้ังเชิง
ประเด็นพัฒนาและเชิงพื้นท่ี การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์
ด้านสวัสดิการสังคม รวมท้ังสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การ
ปรับปรุง ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระการ
พึ่งพารายได้จาก รัฐบาล 
 ๒.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
  ๒.๑ วัตถุประสงค ์
      ๒.๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบ วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 



28 
 

      ๒.๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม
ใน การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ัง
ชุมชนมี ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
      ๒.๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน         
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
      ๒.๑.๔ เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้
สามารถ สนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
      ๒.๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และ
มีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
      ๒.๑.๖ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและ
เมือง เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม ่
      ๒.๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศต่าง ๆ ท้ังใน
ระดับ        อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทย
มีบทบาทน าและ สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ท้ัง
ในระดับอนุภูมิภาค และโลก 
  ๒.๒. เป้าหมายรวม 
      เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย 
      ๒.๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทันสถานการณ์  มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความ
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 
      ๒.๒.๒ ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก     
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม
ท่ีมี คุณภาพอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
๑๕ 
      ๒.๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ 
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด 
กลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า         
และบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการ
ผลิตและ บริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิต
และการ ให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉล่ียร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ท่ีเอื้อต่อการ ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
      ๒.๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีปุาไม่ให้ได้ร้อยละ ๔๐ 
ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ภาคพลังงานและ
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ขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของ
ขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศใน
พื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๒.๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้าง
ภาพลักษณ์  ท่ีดีและเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ 
ความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบ
ขนส่ง สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมท่ีปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่ง 
โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการ
เติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
     ๒.๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน 
ด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดท าโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ
และระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมี
บุคลากรภาครัฐท่ีมี ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มี ท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี  ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ทุนมนุษย์ของ
ประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียน
ค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไม่น้อย
ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต  การพัฒนาในระยะต่อไป จึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 
  แนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังใน และนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
  (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและ
วัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ      
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  (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
  (๔) ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษี
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
  (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงิน
การคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดใน
เขตพื้นท่ีสุขภาพ  
  (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ 
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
  (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งอาทิก าหนด
มาตรการดูแลครอบครัวท่ีเปราะบางและส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ
ท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 
  ๓.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  การ
พัฒนาในช่วงท่ีผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ท้ังเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร 
ความแตกต่างของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมท้ังข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและ
เทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึง
จ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหล่ือมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน 
แก้ไขปัญหาความยากจนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครั ฐ รวมท้ังเพิ่มศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุด
สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมต้ังแต่
การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
  (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุก
พื้นท่ี ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยท้ังในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น   
  (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุนท่ีดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน
แก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าท่ีเป็นสถาบันการเงินในระดับ
หมู่บ้าน/ต าบลท่ีท าหน้าท่ีท้ังการให้กู้ยืมและ การออม และจัดต้ังโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคาร
ออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 
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  ๓.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก
ซบเซา และข้อจ ากัดภายในประเทศเองท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รวมท้ัง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้ าสู่ระบบภาษี
มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้
เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเท่ียวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ท้ังในด้านการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ 
และด้านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาด
ทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
  (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ มุ่งเน้นการสร้างความ เช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และ
การค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปัจจุบัน เพื่อยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมการค้าท่ีเป็น
ธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 
  ๓.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและ
การให้บริการ รวมท้ัง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นท่ีปุาไม้ 
ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเส่ียงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ า
ในอนาคต ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต  
  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ    
การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ และลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิด จากสาธารณภัย 
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  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล 
และยั่งยืน  
  (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม  
  (๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ  
  (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  ๓.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ    
ม่ังคั่ง และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบ
ต่อความ มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยาย
อิทธิพลและการเพิ่ม บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและ
การก่อการร้าย และภัย คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนใน
ชาติ การสร้างสถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ 
  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกัน
แก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
โอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ  มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 
และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิด ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ  
  (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ  
  (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
  (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง อ านาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
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  (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  ๓.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ี
ส าคัญต่อการ พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การ
บังคับใช้กฎหมายท่ีขาด ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส 
ระบบและกระบวนการ ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ัง
การทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย 
  การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่าง จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและ การให้บริการของภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และ การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า            
  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
  (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล 
เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตาม
ความต้องการ  
  (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ 
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
  (๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส และยุติธรรม    
  (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  ๓.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ท่ีผ่านมาการ
พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการ
ด าเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ท าให้มี ข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
  การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด 
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วย
ระบบ  ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศ
ยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์
และการ อ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการ ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และการ พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
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  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และ
พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า  
  (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิด
จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
  (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการ   โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวย
ความสะดวก    ทางการค้า      
  (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการ
ผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
  (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของประเทศให้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจ  
  (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง และ
การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
  ๓.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  การ
พัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความ
ได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่า
การสะสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมี
มูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับ ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียง
พอท่ีจะขับเคล่ือนประเทศ  สู่สังคมนวัตกรรมได้ 
  การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 
ประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ 
ความสามารถการแช่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่ม
เทคโนโลยีท่ีน าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อ
ลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  (๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจท่ีผสานการใช้เทคโนโลยีให้
แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย    
  (๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้และ
ความเข้าใจในเทคโนโลยี 
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  ๓.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญ 
ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับ
รายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน 
รวมท้ังลดแรงกดดันจากการ  กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ 
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนเช่ือมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ
กระจาย รายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุก
กลุ่มในสังคม พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
การเพิ่มมูลค่าการ ลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง พัฒนา
ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนสู่เปูาหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ช้ันน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการ
สร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  
  (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง    
  (๓) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกให้
เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นท่ี พัฒนา พื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม 
  ๓.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  การพัฒนาความ
ร่วมมือ ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส 
โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาและขยายความร่วมมือท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่น ๆ กับมิตร
ประเทศ และเป็นการ ขับเคล่ือนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยก าหนด
เป็นแนวทางการด าเนิน นโยบายการค้าและการลงทุนท่ีเสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์
เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ ท่ีครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนท่ีส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 
อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญท้ังในทุก
ระดับ 
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  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาด
ใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  
  (๒) พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และ
ภูมิภาคอาเซียน เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์       
  (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนท่ีโดดเด่นในภูมิภาค  
  (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
  (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
  (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ  
  (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
  (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านท่ี
เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
  (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
  (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบ
อุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาท้ังในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มี
ความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมท้ังการแสวงหาโอกาสการน า
ความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก ภายนอกมาช่วยขับเคล่ือน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด ใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่าย
ระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของ      ประเทศ รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากการ
เช่ือมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงท่ีก าลังมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอต่อการลด
ความเหล่ือมล้ ากับพื้นท่ีส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
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2. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพา
ตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  

3. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

4. เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1.พื้นท่ีชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มข้ึน ปริมาณกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้ง

ลดลง  
2. สัดส่วนคนจนลดลง  
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
4. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มข้ึน  
5. รายได้การท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

อย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดย

การปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝาย และพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ 
เพิ่มปริมาณการกักเก็บ รวมท้ังพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโดยไม่ให้เกิดผลกระทบ
จากดิน เค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน
พื้นท่ีการเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นท่ี เพื่อ
พัฒนาแหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ าแม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า  
เป็นต้น 

4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล 
ระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมี 
การจัดท า แผนบริหารจัดการน้ าท้ังในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหล่ือมล้ าทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีท่ีดินท ากิน 

ของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับ
ฝีมือ และอบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  
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2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดย
เพิ่มสวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ  
สถานพยาบาลชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต
เช่ือมโยง โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ 

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน  
การศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นท่ี เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ  ใน
พื้นท่ีเส่ียง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม 
อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ท้ัง
ในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก  
ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดส่ิงปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย 
โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝูาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อม
ท้ัง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเส่ียงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่
หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการท่ีเหมาะสม ต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์ และวิธีการเล้ียงดูเด็กท่ีเหมาะสม  เพื่อ
กระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นท่ีห่างไกลให้ได้ 
มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมท้ังทักษะสมอง ร่างกาย 
และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหล่ือมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มี
รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมาย
เพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันในการปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร 
พัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน
การเข้าถึง แหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร 
ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู  

2) พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นท่ีจังหวัด 
ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการ
ผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต 
พร้อมท้ัง ขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้
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แตกต่างจากสินค้า เกษตรท่ีใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การ
ส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน 
รวมท้ังการจัดท าโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมและ
เหมาะสม และเช่ือมโยงไปสู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือการท่องเท่ียววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ พร้อม
ท้ังจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนอง ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดต้ังกองทุนเกษตร
อินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นท่ี (Zoning) 
และความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึง
กาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้า เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดต้ังตลาดกลาง รวมท้ังส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ส าคัญท่ีเป็นสารต้ังต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีน าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และ
อุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของ
ตลาดท้ังในและต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูล พื้นท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร  มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพื้นท่ีจังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการ
ปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร  สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเล้ียง
และทักษะเกษตรกร รวมท้ังการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  อุตสาหกรรม (GMP) และ
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ    
ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ 
ท่ีใช้ ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสีย
จากโรงงาน อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง 
ก่อให้เกิดความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุข
และการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น 
อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริม
การแปรรูปสมุนไพรในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือท้ิงทาง
การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล 
พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็น
ต้น รวมท้ังสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือท้ิงทาง
การเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า 
อุปโภคบริโภค ในพื้นท่ีเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น 
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กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้
วัตถุดิบ  ในพื้นท่ี  รวมท้ังสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ี
เป็นธรรม  การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนท่ีต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  e-Commerce, 
e-Marketing เป็นต้น 

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมครามและส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมี 
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตรา
สัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมท้ังพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถท้ัง
การออกแบบและการจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่  โดยจัดระบบสาธารณูปโ ภค 
สาธารณูปการท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง 
จัดระบบ บริการสังคมท่ีได้มาตรฐาน ท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว ความสะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของพื้นท่ีต้นน้ าในพื้นท่ีจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนดและท า
เครื่องหมายแนวเขตพื้นท่ีปุาอนุรักษ์และพื้นท่ีปุานอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการฟื้นฟู ปลูกปุา และปูองกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นท่ีปุาต้นน้ าและปูองกันการชะล้างพังทลายของ
ดิน รวมถึงการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ า 

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย
พัฒนาท่ีกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี สร้างความเช่ือมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่าย
ของ อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ในขั้นประยุกต์ และทดลองเพิ่มขึ้น ท้ังการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นท่ี โดยส่งเสริมชุมชน

ในการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นท่ีต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ 
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะท้อน       
อัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และส่ือสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวนอกฤดูกาล ส่งเสริม
การตลาดแบบมีเปูาหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่ม
สุภาพสตรี เป็นต้น  
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๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัดท่ีดึง
จุดเด่น หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ีมาสร้างเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในเขตอารยธรรม
อีสานใต้ และเช่ือมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
ต่อหัวของกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพ  ท้ังชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีจุดเด่น
หรืออัตลักษณ์ท่ีสร้างจากทุน ทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้
ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเท่ียวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท า
แผนท่ีท่องเท่ียวให้ท่องเท่ียวได้ ตลอดท้ังปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนถ่าย นักท่องเท่ียว อย่างเป็นระบบ
ไปสู่แหล่งท่องเท่ียว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเท่ียว 

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึง 
กาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวกับ
ประเทศ    เพื่อนบ้าน อาทิ ส่ีเหล่ียมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว 
โดยพัฒนาแหล่ง ท่องเท่ียว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของ สองฝ่ังโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเท่ียว/พักผ่อน
ชมทัศนียภาพและวิถี ชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเท่ียวด้วยจักรยานและการเดินทาง
แบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเท่ียวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น 
พัฒนาถนนเช่ือมโยงระหว่าง แหล่งท่องเท่ียว พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการ
บริหารจัดการท่ีเกิดจากชุมชนเพื่อสร้าง งานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและ
ทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึน  

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
อุดรธานีหนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วน
ร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเท่ียว
ท่ีสนใจ ศึกษาวิวัฒนาการของภาคอีสานต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้า
พิพิธภัณฑ์ผ่าน กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของ
ท่ีระลึก ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในพื้น ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์  ศรีสะเกษ 
นครราชสีมา โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มท้ังจาก  
การกีฬาและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก 
สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องด่ืม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบัน
พัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุน
การจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมท้ังส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ
รับรู้ให้กับนักท่องเท่ียว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราช สีมา 
อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิด
ความ สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเท่ียวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้
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เกิดความ คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเท่ียวท่ีคุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมา
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ รวมท้ังให้ความรู้นักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี 

๗) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ 
ท่องเท่ียว และพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเท่ียวจาก
เมือง หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น 
ท้ังใน ประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนา
ทักษะฝีมือ บุคลากรในภาคบริการและการท่องเท่ียว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ 
นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของท่ีระลึก ร้านอาหาร ท่ีพักให้มีคุณภาพดี 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มตาม ความสนใจของนักท่องเท่ียว รวมถึงระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
แหล่งท่องเท่ียว  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ี 
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นท่ี
เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาค 

กลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟ
ความเร็ว สูง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ อาทิ 
การพัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน 
การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงกับระบบ
โครงสร้างพื้นฐานหลักท่ีเช่ือมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมท้ัง  
ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เช่ือมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น  

4) พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีส าคัญ อาทิ เมือง
ขอนแก่น และบริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกล้พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ 
เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องท่ีใช้แนวทาง 
การจัดรูปท่ีดิน การวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ  

สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ  CIQ  (Customs/Immigration/Quarantine)  ให้ได้
มาตรฐานสากล  เร่งเช่ือมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ    
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จุดเดียว (National Single Window) เพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอ พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ท่ีมีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แห่งท่ี ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) เพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้
มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพื้นท่ี น าร่อง 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ชายแดน พร้อมท้ังเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม 
หนองคาย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ท่ีได้มาตรฐานสากล 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
                   ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี ( พ.ศ. 2561 -2565 )  

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ต้ังอยู่ตอนบน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ  มีชัยภูมิท่ีโดดเด่น
ในการเป็นจังหวัดท่ีเช่ือมต่อ “ประตูสู่อาเซียน” ไปยังประเทศลาว โดยสามารถเดินทางจากจังหวัด เลย 
หนองคาย และบึงกาฬ ข้ามไปยังฝ่ังประเทศลาวได้ และจากจุดก าหนดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่ง
ท่ี 5 ท่ีจังหวัด  บึงกาฬ สามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางหมายเลข 8 เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนเหนือ
และเขตปกครองพิเศษกว่างซีจ้วงของประเทศจีนตอนใต้ มีเอกลักษณ์ในด้านการท่องเท่ียวเฉพาะตัวท่ีไม่
เหมือนท่ีใดโดยมุ่งเน้นการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ อารย
ธรรมล้านช้าง ท่ีมีความเจริญรุ่ ง เรือง ท้ังการเมืองการปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
พระพุทธศาสนา และมีพัฒนาการเคียงคู่มาพร้อมกันอารยธรรมอื่นๆ ใกล้เคียง ท้ังล้านนา สยาม พม่า และ
เขมร เป็นต้น  มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีส าคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีอายุใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี และซากฟอสซิล
ไดโนเสาร์ ต้ังอยู่บ้านห้วยเด่ือ ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นต้น  กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1 นั้น มีจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางท่ีเช่ือมต่อไปยังจังหวัดท้ัง 4 ในกลุ่มจังหวัด 
การเดินทางไปยังกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สามารถเดินทางได้สะดวกสบายท้ังทาง
รถยนต์ท่ีมีถนนท่ีเช่ือมต่อกันได้ทุกจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด รถไฟ ท่ีมีขบวนรถมาจากกรุงเทพมหานครไป
ยังอุดรธานี และหนองคาย มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี ท่ีผู้โดยสารท่ีจะเดินทางจากจังหวัดหนองคาย 
หนองบัวล าภู และบึงกาฬ สามารถเดินทางจากจังหวัดของตนเอง มาขึ้นเครื่องบินท่ีท่าอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานีได้ และมีสนามบินจังหวัดเลย ท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
จังหวัดเลย ซึ่งเป็น 1 ใน 12 “เมืองต้องห้ามพลาด” ท่ีเป็นแนวคิดปีท่องเท่ียววิถีไทย ของ ททท. ในปี 
2558 - 2559  นอกจากนี้ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดน้องใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในด้านการ
ท่องเท่ียวสูง มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม อาทิ น้ าตกชะแนน น้ าตกเจ็ดสี น้ าตกถ้ าพระ และ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ภูทอก เป็นต้น และจังหวัดหนองคาย ซึ่งถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์แห่งเมืองลุ่มแม่น้ าโขง ท่ีไม่ว่านักท่องเท่ียว
หรือผู้มาเยือนจะต้องกลับมาท่ีจังหวัดนี้อยู่เสมอ และในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญๆ ท่ี
สามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเท่ียวได้จ านวนมาก อาทิ ผาตากเส้ือ อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในธีมของทัศนียภาพและการผจญภัยท่ีสวยงาม  มีการสร้างสกายวอล์คท่ียื่นจาก
หน้าผาท าให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ท่ีงดงามชายฝ่ังแม่น้ าโขงได้ ซึ่งก าลังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีผู้คนนิยม
ในขณะนี้  

การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รอบใหม่ (พ.ศ. 2561 - 
2564) มีเปูาหมายส าคัญท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้า
และการลงทุน การท่องเท่ียว และการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆ 
ด้านมีศักยภาพในการแข่งขันและรองรับประชาคมอาเซียนได้ มีการเช่ือมโยงการพัฒนาในแต่ละด้ านท่ี
สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดจะเป็น
การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนในพื้นท่ี และมีความสัมพันธ์กับด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในเส้นทางการท่องเท่ียวนั้นจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ี 
และกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร OTOP และสินค้าแปรรูปต่างๆ 
ได้  ถนนท่ีเช่ือมโยงสู่กลุ่มจังหวัด นั้น จะต้องเป็นถนนท่ีมีความปลอดภัยสามารถเดินทางท่องเท่ียว และ
ขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย สร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนว่าถ้าไ ด้ตัดสินใจมาลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แล้ว 
จะต้องเป็นฐานการผลิตท่ีมีศักยภาพได้แรงงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการผลิต 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ การท่องเท่ียวจะต้องมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ มี
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้สวยงามและมีความสะอาด มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ และมีการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทุกๆ ด้าน เน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาประยุกต์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ให้เป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
แนวคิดและหลักการ 
 กรอบแนวคิด  การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น             
ได้ยึดแนวคิดในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ซึ่งมีบริบทของการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ท่ีต้องแข่งขันและอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง    ภัยแล้ง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ปัญหาผลิตภาพการผลิต คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม เป็นต้น โดยน า
หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 นั้น มุ่งเน้นในเรื่อง  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
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(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ   
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมน่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้น ายุทธศาสตร์
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ท้ังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับภาค และระดับประเทศด้วย 
  หลักการ การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น เป็น
การจัดท าแผนท่ีสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้าและ
การลงทุน การท่องเท่ียว และการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเป็นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพและพื้นท่ีของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และต่อยอดสู่การพัฒนาท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ตลอดจนน านวัตกรรม เทคโนโลยี และ ICT เข้ามาใช้ในการพัฒนา มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ เน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชน ก าลังแรงงาน เกษตรกร และผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับตลาดเศรษฐกิจและ
ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถเข้าสู่ตลาดการบริโภค และสามารถ
น าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้  
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  (Vision) 

“เกษตรอุตสาหกรรมช้ันน า  การค้าและการท่องเท่ียวสากล  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
ค าอธิบายวิสัยทัศน ์
  เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า  กลุ่มจังหวัดมีเกษตรช้ันน า  (การเพราะปลูกพื้ชต่าง ๆ 
รวมท้ังการเล้ียงสัตว์และการประมง) 

เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดมีอาชีพ  มีรายได้  ผลผลิตจากการเกษตรชั้นน าเพื่อการแปรรูป 
สร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นท่ีตามความต้องการของตลาด  ด้วยเทคโนโลยี  นวัตกรรมช้ันน า 
  การค้าสากล  กลุ่มจังหวัดมีการค้า  การลงทุน  และการบริการ  เช่น  ค้าปลีก  ค้าส่ง  
การส่งออก  การค้าชายแดน  การธนาคาร  การประกันภัย ฯลฯ รวมถึงสาขท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  โลจิตติกส์  
เป็นต้น  ท่ีจะขยายสู่การค้าสากลกับนานาอารยประเทศ 

การท่องเที่ยวสากล  กลุ่มจังหวัดมีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมาตรฐานสากล  สนอง
ความต้องการของตลาดท่องเท่ียว  เช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวชั้นน าในระดับประเทศ  และระดับโลก 

ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกด้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเป็นล าดับขั้นตอน  รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและอัตลักษร์  วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

มีส่ิงแวดล้อม  ท่ีอยู่อาศัย  ปลอดภัย  ระบบนิเวศอยู่ในภาวะดุลยภาพและยั่งยืน 
ชุมชนเข้มแข็ง  ช่วยเหลือเกื้อกูล  ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด  

ควบคุมตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
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ได้รับปัจจัยพื้นฐานของชีวิต  (อาหาร  น้ า ท่ีพักอาศัย  ความปลอดภัย  มีรายได้และมี
งานท า)  มีสิทธิมีโอกาสรัยรู้ข่าวสาร  มีการติดต่อประสานงาน  และระดมความคิด  ประสบการณ์  เพื่อ
ท างานร่วมกันในชุมชน 

มีระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย  มีชีวิตชีวา  มีนวัตกรรมอยู่เสมอ  มีการเช่ือมโยงมรดก
ทางวัฒนธรรม  วิถีการด ารงชีวิต  รวมท้ังเอกลักษณ์ของกลุ่มชนแต่ละชุมชน 

มีการพัฒนาเป็นไปอย่างกลมกลืน  ละส่งเสริมคุณลักษณะท่ีดีท่ีมีมาในอดีต  มีระบบ
บริการทางสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลท่ีท่ัวถึง  เหมาะสมส าหรับประชาชนทุกคน  ซึ่งมีสภาวะ
สุขภาพดี  มีอัตราการเจ็บปุวยในระดับต่ า 

กรอบการด าเนินงานการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  สามารถบริหารงาน  แก้ปัญหา  และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  กรอบการด า เนินงานการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20  ปี  (พ.ศ.  2560-2579)  อยู่ภายใต้นโยบาย  
หลักเกณฑ์  และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดท่ีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
(ก.บ.ภ.)  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)  
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.)  ก าหนดไว้  เป็นเครื่องมือในการก าหนดเปูาหมายและความต้องการด้านพัฒนาพื้นท่ี
ของภาคท่ีต้องมีความเช่ือมโยงกันในระดับภูมิภาคและ/หรือระหว่างประเทศโดยผ่านช่องทางการ
ด าเนินงานของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในการเช่ือมโยงและขับเคล่ือนการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1  ระยะ  20  ปี  (พ.ศ.  
2560-2579)  ร่วมกันระหว่างภาคราชการ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สถาบันการศึกษาส่งเสริม  
สนับสนุน  กระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานพัฒนาในพื้นท่ี 

เ ป้ า หมา ยก า รพัฒน า   แ ผน ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ใ น ก าร พั ฒ น าก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2560-2579)  ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยน์  ดังนี้ 

1. ยกระดับจากกลุ่มจังหวัดท่ีมีรายได้ปานกลางสู่กลุ่มจังหวัดท่ีมีรายได้สูง 
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต  การค้า  การลงทุน  และการ

ท่องเท่ียวโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 

20 ปี  (พ.ศ.  2560-2579)  เพื่อให้บรรลุเป็ฌาหมายการพัฒนา  และวิสัยทัศน์  รัฐบาลจ าเป็นต้องมี
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การลงทุนโครงการขนาดใหญ่  (Mega  Project) เป็นโครงการผูกพันต่อเนื่อง  10-20 ปี ต้องเพิ่มการ
ลงทุนให้มากกว่าภูมิภาคอื่น 

แผนงานส าคัญ  ได้แก่ 
1. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและครอบคลุมพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดฯ  และขยายให้

ครอบคลุมท่ัวทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. การบริหารจัดการระบบการเกษตร  เปูาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความต้องการของ

ตลาดท้ังในและต่างประเทศ  และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการด้าน
การเกษตร 

3. ด้านอุตสาหกรรม  เปูาหมายเพื่อพัฒนาการผลิต  ผลิตภัณฑ์ให้ขายได้มาตรฐานสากล  
ตรงตามความต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ 

4. ด้านการท่องเท่ียว  เปูาหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้มาตรฐานสากล
ตรงตามความต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ 

ในแต่ละโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว  ปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบให้การพัฒนาไปสู่
เปูาหมายท่ีต้ังไว้  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบโลจิสติกส์  อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อสอดรับกับ
การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ให้ด าเนินการควบคู่ไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ท่ี
ต้องมีการพัฒนาตลอดทุกช่วงวัยและทุกอาชีพ  เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ 

วัตถุประสงค์ 
1. มูลค่าภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น 
2. มูลค่าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น 
3. มูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด 
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลภาคการเกษตร 
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกร 
3. ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลภาคการอุตสาหกรรม 
5. ผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มขึ้น 
6. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลภาคการค้า 
7. อัตราการขยายตัวของการค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา  (กลยุทธ์) 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร 
3. สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 



48 
 

4. เพิ่มศักยภาพ  และส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านการผลิต 
5. พัฒนาการค้าสู่สากล  และส่งเสริมธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
วัตถุประสงค์ 
1. การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น 
ตัวชี้วัด 
1. อัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียว 
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเท่ียว 
3. อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้า OTOP  หรือของท่ีระลึกในพื้นท่ี 
แนวทางการพัฒนา  (กลยุทธ์) 
1. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว 
2. ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและแรงงานให้มีคุณภาพเช่ือมโยงด้านการ

ท่องเท่ียว 
3. การส่งเสริม  สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ท าการตลาดท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทุนมนุษย์  และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย  อย่างเท่าเทียม 

วัตถุประสงค์ 
1. ลดความเล่ือมล้ าในสังคมของกลุ่มจังหวัด 
2. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
4. ประชาชนมีการเข้าถึง  และมีการศึกษาท่ีดีขึ้น 
5. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของกลุ่มอาชีพ  เพื่อยกระดับรายได้ 
2. ระดับความเหล่ือมล้ าในสังคม (Gini Coefficient)  ของกลุ่มจังหวัด 
3. อัตราการออม 
4. คนพิการและผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน  ชุมชน  หรือภาครัฐ 
5. สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ 
6. อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิด 
7. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป  ได้รับการจรวจสุขภาพประจ าปี  เพื่อตรวจคัดกรองความเส่ียง ต่อ

โรคเบาหวาน  และความดันโลหิตสูง 
8. มีการศึกษาเฉล่ียสูงขึ้น 
9. คะแนนเฉล่ียสติปัญญา  (IQ)  เด็กนักเรียน 
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10. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 
แนวทางการพัฒนา  (กลยุทธ์) 
1. การลดความเหล่ือมล้ า  ละการสร้างความเท่าเทียม  ดูแลความสงบและความเรียบร้อยใน

พื้นท่ี 
2. ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย 
3. การพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การรักษาสมดุลทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 

 1. พื้นท่ีปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
 2. ปริมาณขยะและมลภาวะท่ีลดลง 
 3. คุณภาพน้ าในพื้นท่ีมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
 4. แก้ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน 

ตัวชี้วัด 
1. สัดส่วนพื้นท่ีปุาไม้ต่อพื้นท่ีของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น 
2. อัตราลดลงของปริมาณขยะ 
3. จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ลดลง 
4. ดัชนีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ท่ีมาตรฐาน 
5. อัตราลดลงของหน้าดินท่ีมีการพังทลาย 
แนวทางการพัฒนา  (กลยุทธ์) 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  (ปุาไม้  แหล่งน้ า  ขยะ  และมลภาวะ)  ของกลุ่มจังหวัด  แบบมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสริมมาตรการปูองกัน  การแก้ปัญหา และเยียวยา  จากปัญหาทางธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย 
วิสัยทัศน์ของจังหวัด    
“ เมืองน่าอยู ่เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
2. พัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียว 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ยกระดับคุณภาพและผลิตผลทางการเกษตร 
5. ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน 
6. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ 
7. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความ 

มั่นคง 
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ค่านิยม 
ค่านิยม : Loei value (ค่านิยมจังหวัดเลย) = LOEI  
๑) L: Lifelong learning (เรียนรู้ตลอดชีวิต) = ศึกษาเรียนรู้ สร้างทักษะอยู่เสมอ แล้วน ามา 

พัฒนาตนเอง พัฒนาจังหวัดเลย และสังคมอย่างต่อเนื่อง  
2) O: Ownership (ความเป็นเจ้าของ) = มีจิตส านึก มีความรัก หวงแหน มีความเป็นเจ้าของ

ร่วมกันและภาคภูมิใจในบทบาทท่ีรับผิดชอบต่อจังหวัดเลย  
3) E: Excellence (ความเป็นเลิศ) = มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีการให้บริการท่ีดี เกิดผลสัมฤทธิ์ที่    

เป็นเลิศ  
4) I: Integrity (คุณธรรม) = พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม  
 เป้าประสงค ์
 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม  

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเท่ียว  ร้อยละ 1 
2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ีนของรายได้จากการท่องเท่ียว  ร้อยละ 3 
3. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนต่อปีของรายได้กลุ่มผูประกอบการ OTOP  ร้อยละ 4 
4. จ านวนผลิตภัณฑ์  OTOP  ท่ีได้รับมาตรฐานระดับ  5  ดาว 
5. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  ร้อยละ  80 
6. ร้อยละทีลดลงของปริมาณขยะ  ร้อยละ  0.5 
7. การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปุาไม้ (%)   
8. ร้อยละท่ีลดลงของพื้นท่ีกัดเซาะตล่ิงริมหม่น้ า  ร้อยละ 0.62 
แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน  
2. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์  
3. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อให้แข่งขันได้  
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับด้านการท่องเท่ียว  
5. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร  
 เป้าประสงค ์
 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 7 
2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ GPP  ภาคเกษตร  ร้อยละ 4 
3. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนต่อปีของรายได้เกษตรกร  ร้อยละ 3 
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แนวทางการพัฒนา 
1. เพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
2. ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการ  
เชิงสร้างสรรค ์ 

เป้าประสงค ์
 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เติบโตและแข่งขันได้  

ตัวชี้วัด 
1. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง  ยานพาหนะต่อประชากร  (ลิตร/คน)  238.78 
2. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ  GPP  ภาคอุตสาหกรรม  (ลิตร/

ล้านบาท)  231.2 
3. จ านวนสถานประกอบการผลิตและบริการท่ีได้มาตรฐาน  10 
4. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนต่อปีของยอดขายผลิตภัณฑ์และบริการ  ร้อยละ  6 
5. อัตราการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร  (ร้อยละ) ≥ 35 
6. จ านวนอัตราเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและบริการ  ≥  5 
7. ผลิตภาพแรงงาน  (บาท/คน)  113,978.35 
8. อัตราการว่างงาน  (ร้อยละป  0.5 
9. ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน  ร้อยละ  5.95 
10. ร้อยละท่ีลดลงของลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการ  ร้อยละ  7 
11. จ านวนนวัตกรรมท่ีเพิ่มข้ึน  2 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการ ให้ได้มาตรฐาน  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและบริการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล  
เป้าประสงค ์

 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล  และสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ  
ตัวชี้วัด 
1. สัดส่วนคนจน 0.42 
2. ร้อยละของสถานพยาบาลท่ีรับรองคุณภาพ (HA)  ร้อยละ 80 
3. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (คน/แพทย์)  4,455 
4. อัตราส่วนหนี้เฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือน  0.36 เท่า 
5. อัตราส่วนการออมเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือน  ร้อยละ 92 
6. การเข้าถึงน้ าปะปา  ร้อยละ  95.7 
7. การเข้าถึงไฟฟูา  ร้อยละ  88.5 
8. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว  (บาท/ปี) 
9. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว  (บาท/ปี)  (ปี 59 เท่ากับ  83,439  บาท/ปี) 91,918 
10. อัตราเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  ร้อยละ  2.7 
11. อัตราเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ียของครัวเรือนในจังหวัด  ร้อยละ 99.57 
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12. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด  ร้อยละ 96 
13. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ  ≥80 
14. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคครัวเรือนต่อ  GPP  (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/คน)  354.6 
15. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP  (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/คน)  422.20 
16. ร้อยละของความพึงพอใจจากการใช้บริการภาครัฐ  ร้อยละ  85 
17. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียน 9 
18. ค่าเฉล่ียคะแนน  0-net  ป.6  41 
19. ค่าเฉล่ียคะแนน  0-net  ม.3  36 
20. ค่าเฉล่ียคะแนน  0-net  ม.6  35 
แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐานระดับชาติ  
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง  
เป้าประสงค ์

 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสงบเรียบร้อยแบบมีส่วนร่วม  
ตัวชี้วัด 
1. สัดส่วนคดียาเสพติด  (อัตราคดียาเสพติด/ประชากรแสนคน) 119 
2. ร้อยละท่ีลดลงของการกระท าความผิดตามแนวชายแดนต่อคดีท่ีเกิดขึ้น  ร้อยละ  3 
3. ร้อยละท่ีลดลงของผู้เสพรายใหม่ต่อจ านวนผู้เสพทั้งหมด  ร้อยละ  10 
4. ระดับความส าเร็จการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและรักษาความสงบตามแนวชายแดน  5 
5. ร้อยละของความส าเร็จความเข้าใจของประชาชนท่ีได้รับในด้านต่าง ๆ ของการด ารงชีวิต   

ร้อยละ 85 
6. ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม  ร้อยละ 80 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตการบริการ  ให้ได้มาตรฐาน  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและบริการ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย 
 วิสัยทัศน์   “บ้านเมืองน่าอยู่  ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข็มแข็งขจัดความยากไร้” 
 เป้าประสงค ์
 1. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคมขนส่ง  มีประสิทธิภาพ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน  เพิ่มรายได้  พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  เป็นจังหวัดปลอดยาเสพติด 
 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  มีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพิ่มมากขึน้ 
 4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่นให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย 
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 5. ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา  และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู   รักษา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญหาของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
 6. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น 
 7. กลุ่มส่งเสริมอาชีพมีศักยภาพในการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ  ประกอบอาชีพ  โดยลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้มากขึ้น 
 8. เยาวชนมีสถานท่ีเรียนเหมาะสม  ได้รับบริการทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพ
และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด 
 1. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ  ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  จัดให้
มีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 
 2. จ านวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเลย  เพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน 
 3. จ านวนการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มข้ึน 
 4. จ านวนของประชาชนของจังหวัดเลย  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพิ่มมากขึ้น 
 5. จ านวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา  และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู  รักษา  
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
 6. จ านวนประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น 
 7. ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 8. ประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  และได้รับการบริการทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานอย่างท่ัวถึง 

ค่าเป้าหมาย 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการ

ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง  ร้อยละ  5  ต่อปี 
2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นร้อยละ  5  ต่อปี 
3. ประชาชนและภาคีต่าง ๆ  มีส่วนช่วยในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  ต่อป ี
4. มีแหล่งท่องเท่ียว  และเส้นทางการคมนาคมท่ีทันสมัย  ร้อยละ  5  ต่อปี 
5. มีสถานศึกษา  การจัดการศึกษาบริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 5  ต่อปี 
6. บุคลากรได้รับการอบรมด้านการท่องเท่ียวและบรรเทาสาธารรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  ต่อปี 
7. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  ต่อปี  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น

และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
8. นักเรียนและประชาชนมีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ 
 1. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมท้ังจังหวัดเลย 
 2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้  พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาส 
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 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  มีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  และมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนเพิ่มมากขึ้น 
 4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนาและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู 
 7. คุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้มาตรฐานปลอดภัย 
 8. ส่งเสริมการจัดสถานศึกษา  การจัดการศึกษา  การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง
เหมาะสมกับวัยผู้เรียน  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเลย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบียนเส้นทาง และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆท่ี

อยู่ในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและพร้อมท่ีจะด าเนินการส ารวจตรวจสอบ เพื่อการวางแผนพัฒนา
และจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 

2. มีการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนเพียงพอต่อ
ความต้องการ อาทิ ถนน แหล่งน้ า ไฟฟูา น้ าประปา โทรศัพท์ รางระบายน้ า ฯลฯ 

3. มีการจัดสวนสาธารณะ และแหล่งนันทนาการของชุมชนท่ีดีและเพียงพอท่ีจะ
ให้บริการต่อชุมชน 

4. จัดท าและวางระบบผังเมืองรวม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน อปท. เพื่อความรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงานและการบริการ 
6. อบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางในการน าเสนอข้อมูลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดเลย 
8. พัฒนาระบบการติดต่อส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย โดย

ผ่าน Video Conference 
9. การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีครอบครัวอบอุ่น 
2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎหมาย 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมในการแก้ไขปัญหา 

ของชุมชน สังคม โดยใช้กระบวนการประชาคม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการ 
แผนชุมชน 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรค 

ไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์  โรคฉี่หนู ฯลฯ 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่า 

เทียมกัน 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลงหันมาใช้พืช 

สมุนไพรแทน 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ 
13. ส่งเสริมความรัก สามัคคี ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพของประชาชนตาม 

แนวนโยบายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีรายได้เพิ่มข้ึน 
15. การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  และส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล   

หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
16. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการมีงานท า  และท างานอย่างมีศักยภาพ  เอื้อต่อการเพิ่ม 

ผลผลิตและได้เปรียบทางการแข็งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการท่ีดี  และการให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีต่างๆ ในกระบวนการ 

การพัฒนาท้องถิ่น 
2. รณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  

ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและการให้บริการแก่ประชาชน 
4. ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้าน 

ท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองตามระเบียบก าหนดให้ 
5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รวมถึงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพื่อการจัดเก็บภาษี 

ได้อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม 
7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุกๆด้านของหน่วยงานองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชน 
8. พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน  

ตามหลักธรรมาภิบาล  
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว และการกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสวยงามน่าเท่ียว ตลอดจนพัฒนาเส้นทาง 

คมนาคมให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวได้โดยสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ท้ังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและการ 

ท่องเท่ียวด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 
3. พัฒนาและจัดต้ังศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเท่ียวตามจุดต่างๆ ท่ีส าคัญเพื่อบริการแก่ 

นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดเลย ตลอดจนจัดให้มีสถานท่ีจ าหน่ายของท่ีระลึกและจ าหน่าย
สินค้าพื้นเมือง 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรต่างๆในการส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียวภายในจังหวัดเลย 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา  และอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ 
7. ซ่อมแซมปรับปรุงสถานท่ีออกก าลังกายให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี พร้อมท้ังจัดหา 

อุปกรณ์กีฬาให้พร้อมส าหรับบริการประชาชน 
8. ก่อสร้างสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนกีฬาในท้องถิ่น 
10. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ในเขตจังหวัดเลย (ท้องถิ่นเลยสัมพันธ์) 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการจัดต้ังสถานศึกษา การจัดการศึกษา และการให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่สังคมอาเซียน 
3. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
4. สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพโดยน า 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ 
5. ขยายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
8. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน 
9. ส่งเสริมให้สถานศึกษา และสถาบันทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลักในการ 

สอนเพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปพื้นบ้าน การละเล่น ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น  

เพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของท้องถิ่น 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนงานท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
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12. ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น และงานรัฐพิธีเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
13. สนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา 
1. ปูองกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจากสาธารณภัย 
2. สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากสาธารณภัย 
3. ระดมสรรพก าลังท้ังภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วม 
4. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย 
5. สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อท ากิจกรรมด้านความปลอดภัยในชุมชน 

และเตือนภัยชุมชน 
6. สงวน อนุรักษ์ฟื้นฟู  รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียว โบราณสถาน และชุมชน 

ในจังหวัดเลย ให้มีความยั่งยืน และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเท่ียว 
7. ก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามความ 

เหมาะสมตรงตามศักยภาพของพื้นท่ี 
8. สนับสนุนและส่งเสริมประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
9. ควบคุมการก าจัดขยะมูลฝอย  การบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดสารพิษจากอุตสาหกรรม 

และขยะติดเช้ือจากโรงพยาบาล ไม่ให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
10. จัดให้มีสถานท่ีก าจัดขยะรวม โดยมีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
11. จัดให้มีบ่อบ าบัดน้ าเสียเมืองรวม 

เป้าประสงค ์
1. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคมขนส่ง  มีประสิทธิภาพ  สามารถ 

ตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน  เพิ่มรายได้  พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาศ
ทางสังคม   เป็นจังหวัดปลอดยาเสพติด 
  3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น 
  4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวัด 

5.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา  และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู  รักษา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
  6. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น 
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  7. กลุ่มส่งเสริมอาชีพมีศักยภาพในการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ  ประกอบอาชีพ  โดยลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้มากขึ้น 
  8. เยาวชนมีสถานท่ีเรียนเหมาะสม  ได้รับบริการทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  มี
คุณภาพและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
จัดให้มีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
  2. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเลย  เพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน 
  3. จ านวนการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มข้ึน 
  4. จ านวนประชาชนของจังหวัดเลย  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว  ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพิ่มมากขึ้น 
  5. จ านวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนาและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู  
รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
  6. จ านวนประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพิ่ม 
  7. ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 ค่าเป้าหมาย 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการ 
ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง  ร้อยละ  5  ต่อปี 
  2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นร้อยละ 5 ต่อป ี
  3. ประชาชนและภาคต่างๆ มีส่วนช่วยในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
ต่อป ี
  4. มีแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางการคมนาคมท่ีปลอดภัย  ร้อยละ  5  ต่อปี 
  5. มีสถานศึกษา  การจัดการศึกษาบริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
ต่อป ี
  6. บุลากรได้รับการอบรมด้านการท่องเท่ียวและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
ต่อป ี
  7. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  5  ต่อปี  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
รายได้เพิ่มข้ึนและพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
  8. นักเรียนและประชาชนมีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
  1. สนับสนุนโครงการพื้นฐานให้ครอบคลุมท้ังจังหวัดเลย 
  2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้  พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาส 
  3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น 
  4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

5. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
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6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนาและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู 
7. คุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้มาตรฐานปลอดภัย 
8. ส่งเสริมการจัดสถานศึกษา  การจัดการศึกษา  การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อย่างท่ัวถึงเหมาะสมกับวัยผู้เรียน  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของการพัฒนาในอนาคต และสามารถน ามาตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาเทศบาลเพียงใด หรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด เทศบาลเมือง
วังสะพุง จึงได้สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆไว้ดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองวังสะพุง 
“เมืองสร้างสรรค์  เมืองเศรษฐกิจ   พัฒนาอย่างยั่งยืน”  
พันธกิจ 
1.  พัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง  เช่ือมโยงเครือข่ายการ

คมนาคมระหว่างเมืองวังสะพงุกับพื้นท่ีและท้องถิน่ใกล้เคียง 
2. พัฒนาเมืองวงัสะพุงเป็นแหล่งการศึกษาช้ันดีส าหรับเยาวชนวังสะพุง  โดยการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานทางการศึกษา   
3. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสภาพ

สังคมท่ีเปล่ียนแปลง 
4. ส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

และอุตสาหกรรมขนาดย่อม 
5. ส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
6. จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ท่ัวถึง  โปร่งใส  

และคุ้มค่า 
7. พัฒนาเมืองวงัสะพุงให้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยช้ันน า  ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สดใส และ

ปลอดภัยจากมลพิษ 
8. สร้างการรับรู้  ด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชน 
2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่   1  ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒธรรมและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ยุทธศาสตร์ที่   3 ด้านเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่   4 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี และบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่   5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 2.3  เป้าประสงค์   
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และส่ิงอ านวยความสะดวกมี 

คุณภาพได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา การกีฬา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเท่ียวเชิง 

อนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
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๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 
2.4  ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ  
80 

2. ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมลดลง ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
3. จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการติดต้ัง  ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ใช้งานได้ทุกจุด  
4. ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป ท่ีได้รับการสนับสนุนการกีฬาอย่างท่ัวถึงร้อยละ 

100 
5. นักเรียนมีผลสัมฤธิ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ร้อยละ ๑๐๐ 
6. ร้อยละของประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษแ์ละสืบสานให้คงอยู่ ร้อยละ 100 
7. จ านวนโครงการท่ีส่งเสริมอาชีพ   สร้างรายได้ให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า 10 โครงการ 

ต่อปี   
8. ระดับความส าเร็จจัดสถานท่ีหรือศูนย์จ าหน่ายสินค้าท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
๙. มีรายได้เพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ  ๕  และพึ่งตนเองได้ 
๑๐. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ   

๗๐ 
๑๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ  ร้อยละ  ๘๐ 
๑๒. อัตราการเจ็บปุวยของประชาชนลดลง ร้อยละ  ๕  ต่อปี 
๑๓. ร้อยละของพื้นท่ีสีเขียวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อป ี
๑๔. ร้อยละของการก าจัดขยะท่ีถูกต้อง ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ 2 ต่อป ี
๑๕. ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  ร้อยละ  ๘๐ 

2.5  ค่าเป้าหมาย   
1. โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. การศึกษา การกีฬา ทุกระดับให้ท่ัวถึง และประชาชนมีส่วนร่วมประเพณีท้องถิ่น 
3. ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
5. ส่ิงแวดล้อมเป็นมิตรต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 

2.6  กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง ทางเท้า   

กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ าเพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมในเขตเมือง 
กลยุทธ์ท่ี 3  ปรับปรุงซ่อมแซมและติดต้ังไฟฟูาสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาหลากหลายและท่ัวถึง 
กลยุทธ์ท่ี 6  ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
กลยุทธ์ท่ี 8 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพให้ยั่งยืน 
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กลยุทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แปรรูป ผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน
และรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ท่ี ๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มศูีนย์จ าหน่ายสินค้าให้กับประชาชน 
กลยุทธ์ท่ี 1๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดต้ังชมรมเครือข่ายเพื่อท ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ 
 กลยุทธ์ท่ี 13 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

กลยุทธ์ท่ี 14 ส่งเสริมให้มีเวทีและส่ือสาธารณะให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และแสดงความ 
คิดเห็น 

กลยุทธ์ท่ี 15 เสริมสร้างสุขอนามัยท่ีดีให้แก่ประชาชนและให้ความรู้ในการปูองกันโรค 
 กลยุทธ์ท่ี 16 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
 กลยุทธ์ท่ี 17 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
 กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 
 กลยุทธ์ท่ี 19 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน 
 กลยุทธ์ท่ี 20 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และศักยภาพของเทศบาลเมืองวังสะพุง จึงก าหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ใน 3 ประเด็น คือ เมืองสร้างสรรค์  เมืองเศรษฐกิจ   พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมือง
เศรษฐกิจ 

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

เมือง
สร้างสรรค์ 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด กลยุทธ ์

การสร้างเทศบาลเมือง  
วังสะพุงให้เป็นเมือง
สร้างสรรค์   

 

เมืองที่ให้ความส าคัญต่อความคิดสร้างสรรค์
และน าเอาความคิดสร้างสรรค์เหล่าน้ันมา
สร้างพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
สามารถถ่ายโอนความคิดของตนเองสู่สินค้า
และบริการ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้  
เมืองสร้างสรรค์ต้องมีความหลากหลายของ
วัฒนธรรมความเป็นเมืองสร้างสรรค์ไม่ได้
จ ากัดเฉพาะคนในท้องถ่ิน  แต่สามารถดึงคน
นอกท้องถ่ินให้มามีส่วนร่วมได้ด้วย  รวมถึง
ต้องมีการพัฒนากระตุ้นความเชื่อมโยงระหว่าง
สังคม  วัฒนธรรมและเศรษฐกจิ จ าเป็นต้องมี
องค์ประกอบหลักอยู่ 4 ประการ 
คือ “วัฒนธรรม กิจกรรม ผู้คน และ
เมือง” กล่าวคือในบริบทของ “ความ
สร้างสรรค์” ในระดับประเทศหรือระดับเมือง 
จ าเป็นต้องมี “วัฒนธรรม” อันเป็นส่วนหน่ึง
ของเศรษฐกิจและสังคม มี “กิจกรรม” ด้าน
วัฒนธรรมและกลไกการขับเคลื่อนบนฐาน
วัฒนธรรมให้เกิดอุตสาหกรรมและการ
กระจายรายได้ มี “ผู้คน” ที่ท างานสร้างสรรค์
และผู้ประกอบการสร้างสรรค์รวมตัวกัน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมี “เมือง” ที่มี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการลงทุน การผลิตและ
จ าหน่าย เต็มไปด้วยพ้ืนที่คุณภาพเพ่ือ
ประกอบกิจกรรมสร้างสรรค ์ 
 
 

- ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง ทาง
เท้า   
๒.พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ าเพ่ือปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมในเขตเมือง 
๓.ปรับปรุงซ่อมแซมและติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
-ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวฒัธรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๑.ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา
หลากหลายและทั่วถึง 
๒.ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม 
ศาสนา และประเพณีท้องถ่ิน 
๓.ส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือ 
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
๔.พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือกระตุ้นให้เป็นเมือง
เศรษฐกิจ 
- ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการ
สาธารณะ 
๑.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
๒.ส่งเสริมให้มีเวทีและสื่อสาธารณะให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็น 
๓. เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนและให้
ความรู้ในการปูองกันโรค 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด กลยุทธ ์

การสร้างเทศบาลเมือง  
วังสะพุงให้เป็นเมือง
เศรษฐกิจ    

การพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้
เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดย
พัฒนา สภาพแวดล้อมเมือง ส่งเสริมการจัด 
การสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ พัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ท าให้เกิด
การเคลื่อนย้าย ไปมาหาสู่กันของประชาชน
ระหว่างเมือง  เกิดการแลกเปลี่ยนผลผลิต 
สินค้า  ท าให้เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
การพัฒนาการคมนาคมในพ้ืนที่ และแหล่ง
ที่ต้ังที่เหมาะสม จึงเกิดตลาดเพ่ือเป็นศูนย์ 
กลางของการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
รักษาอัตลักษณ ์ของเมือง และเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบริหารจัดการเมืองให้มีการรวมตัว
ของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ในบริเวณพ้ืนที่ โดย 
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน ส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ เพ่ือการผลิตสินค้าส าหรับการแลก 
เปลี่ยนซื้อขาย การจ าหน่ายจ่ายแจกสินค้า
และบริการต่างๆ จะส่งผลให้ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเมืองมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี 

-ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.พัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจ 
-ด้านเศรษฐกิจ  สังคมคุณภาพชีวิตและการมี
ส่วนร่วม 
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพให้
ย่ังยืน 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
แปรรูป ผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานและรวมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการ 
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์จ าหน่ายสินค้า
ให้กับประชาชน 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และ
จัดต้ังชมรมเครือข่ายเพ่ือท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
 

การสร้างเทศบาลเมือง  
วังสะพุงให้มีการพัฒนา
อย่างย่ังยืน  

วิถีการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอน
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของคนรุ่นหลัง ซึ่งมีเปูาหมายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  การพัฒนาคนให้
มีคุณภาพ การเพ่ิมผลผลิต และการใช้หรือ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างฉลาด รู้จักถนอมในการใช้ เพ่ือให้มีไว้ใช้ 
เพ่ือใช้มีอย่างยาวนานจนถึงคนรุ่นหลัง  โดย
การน าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมา
ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์  เพ่ือให้มี
มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่แวดล้อมน้ันด้อย
ประสิทธิภาพลง หรือกระทบ กระเทือนต่อคน
รุ่นหลังและมุ่งเน้นความสมดุลระหว่าง
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ต่อยอด
พัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือให้คนอยู่ดีกินดีมี
ความสุข 

-ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้เป็น
สวนสาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 
๒. พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 
๓. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1  พัฒนาและปรับปรุง
ถนนสายหลัก สายรอง 
ทางเท้า  
2  พัฒนาและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าเพื่อ
ปูองกันปัญหาน้ าท่วมใน
เขตเมือง 
3  ปรบัปรุงซ่อมแซมและ
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
4  พัฒนาเมืองเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจ 
 

1. ส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้รับการศึกษาหลากหลาย
และทั่วถงึ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วม
สืบสานวัฒนธรรม ศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมด้านการกีฬา
และการออกก าลังกายเพือ่ 
ให้ประชาชนมีสุขภาพทีด่ ี
4. พัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
เพือ่กระตุ้นให้เป็นเมือง
เศรษฐกิจ 

 

 

1. ปรบัปรงุภูมิทัศนเพิ่ม
พื้นที่สีเขยีวให้เป็น
สวนสาธารณะเพือ่การ
พักผ่อนหย่อนใจ 
2. พัฒนาระบบบ าบดัน้ า
เสียดว้ยวธิีธรรมชาต ิ
3. ส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 
4. ส่งเสริมใหป้ระชาชน
ตระหนักและร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น 

1. เสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2. ส่งเสริมให้มีเวทีและสื่อ
สาธารณะให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร และแสดง
ความคดิเห็น 
3. เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี
ให้แก่ประชาชนและให้
ความรู้ในการปูองกันโรค 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนได้รับการบริการ
อย่างทั่วถงึและรวดเร็ว 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพให้ยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร แปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน
และรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ศูนย์จ าหน่ายสินค้าให้กับ
ประชาชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การรวมกลุ่ม และจัดตั้ง
ชมรมเครือข่ายเพ่ือท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน            
สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และสิ่งอ านวยความสะดวกมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
และบริการสาธารณะให้ได้

มาตรฐาน 

ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา 
การกีฬา ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษใ์ห้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

 

ส่งเสริมเศรษฐกิจและ
พัฒนาสังคม คณุภาพชีวิต

และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน 
 

โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคสว่น 

การศึกษา การกีฬา ทุก
ระดับให้ทั่วถึง และ
ประชาชนมีส่วนร่วม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีอาชีพ 
มีรายได้และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 
 

สิ่งแวดล้อมเป็นมิตร
ต่อการด ารงชีวิตของ

ประชาชน 
 

ด้านการคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการศึกษา  กีฬา
ประเพณีวัฒธรรมและการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี และบริการ

สาธารณะ 

ด้านเศรษฐกิจ  สังคม
คุณภาพชีวิตและการมี

ส่วนร่วม 

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ 

“เมืองสร้างสรรค์  เมืองเศรษฐกิจ   พัฒนาอย่างยั่งยืน”  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของประชาชน โดยมีเปูาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจน เทศบาล จึงได้จัด
ประชุมระดมความเห็นจากผู้แทนทุกฝุาย ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการวิเคราะห์ศักยภาพของ
เทศบาลเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis  ซึ่งเป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาล รวมท้ังการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาล 
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strength) 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมบริหารจัดการ  บริการประชาชน 
 2. การก าหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและชัดเจน 
3. บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็น
อย่างดีมีการท างานเป็นทีม 
๔. โครงสร้างองค์กรมีการก าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน 
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ
เทศบาลเป็นอย่างดี 
๖. ผู้น าหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง สามารถร่วมมือกับ
เทศบาลในการพัฒนาด้านต่างๆได้ดี 
๗. มีการรักษาสืบทอด  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
๘. มีพื้นท่ีสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดย
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว การสร้างสนามกีฬา
มาตรฐานระดับอ าเภอ 

จุดอ่อน  (Weakness) 
1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถพัฒนา
ท้องถิ่น ไ ด้ตามต้องการของประชาชนไ ด้อย่ า ง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
2. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคไม่
สมบูรณ์  เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา ระบบระบายน้ า 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ 
3. มีแหล่งท่องเท่ียวจ านวนน้อย และยังขาดจุดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ส าคัญเป็นของตนเอง 
4. ขาดการส่งเสริมการตลาด ส าหรับผลิตภัณฑ์ของ
หมู่บ้าน 
5. ขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยท่ีจะ
บริหารจัดการในพื้นท่ี 
6. งานบางหน่วยงานยงัขาดแคลนบุคลากรท่ี
รับผิดชอบหน้าท่ีโดยตรง 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส  (Opportunity) 

1. เมอืงวังสะพุงเป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางตลาด
ลอตเตอรี่ท าให้มีเงินหมุนเวียนจ านวนมาก 
2. เป็นศูนย์กลางทางการค้า  และเป็นแหล่งจ าหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ 
3. เมืองวังสะพุงเป็นเมืองท่ีเป็นประตูในการเดินทางสู่
จังหวัดในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลาง 

อุปสรรค  (Threat) 
1. ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอกับความ
ต้องการในการพัฒนาเมือง 
2. น้ าท่วมบ่อย เนื่องจากสภาพพื้นท่ีต่ า และอยู่
ตอนล่างของแม่น้ าเลย อ่างเก็บน้ านาอีเลิศ 
3. สภาพเศรษฐกิจตกต่ าท าให้เทศบาลเมืองวังสะพุง
จัดเก็บรายได้ได้น้อย 
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4. ประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการ
มีส่วนร่วมบริหารท้องถิ่น 
4. นโยบายการกระจายอ านาจเป็นสาเหตุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทภารกิจและหน้าท่ีเพื่อ
พัฒนาระบบการบริหารงานรวมถึงการบริหารจัดการ
ท่ีดี 
6. มีสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เป็นแหล่งเงินทุน
ส าหรับประกอบอาชีพและการออมท่ีให้บริการหลาย
แห่ง 
 

4. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องท าให้
การพัฒนาเมืองล้าสมัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองท่ี
เปล่ียนแปลง 
5. ประชาชนขาดการพัฒนาด้านการผลิต  ผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ สินค้า  การตลาด  การแปรรูปอุตสาหกรรม
เกษตรที่ต่อเนื่อง 
๖. การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่
สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความ
เสียสละของหมู่บ้านเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยาก
มาก 
 

 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
  ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองวังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นเมืองหน้าด่าน 
การคมนาคมสะดวก เป็นเส้นทางผ่านในการเดินทางเช่ือมระหว่างอ าเภอ  จังหวัด  ภูมิภาคและมีแหล่ง
เศรษฐกิจส าคัญ คือ  ตลาดลอตเตอรี่  เป็นแหล่งจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่  ซึ่งเป็นตลาดท่ีท าให้
มีเงินหมุนเวียนของอ าเภอวังสะพุง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าลอตเตอรี่  และเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า 
แลกเปล่ียนสินค้าและอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งประชาชนในอ าเภอวังสะพุง และอ าเภอใกล้เคียงเข้ามาใช้
บริการเป็นจ านวนมาก มีธนาคารท่ีเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับประกอบอาชีพและส าหรับการออมท่ีให้บริการ
ประชาชนท่ัวไปหลายธนาคาร ถือได้ว่าเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของอ าเภอ
วังสะพุง และของจังหวัดเลย  

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
 ศักยภาพด้านสังคมของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประกอบด้วย 
 การศึกษา   ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้แก่ 

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่ง
ไสล่  ได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา และจัดการศึกษาส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  
ประเภทกีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเล่ยบอล  เพื่อพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเล่ย์บอลสู่ความ
เป็นเลิศ  สามารถพัฒนาไปสู่การสร้างนักกีฬาอาชีพได้  และโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล จัดการเรียน
การสอนในระดับอนุบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุงจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและยังมี
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ อีก 2 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง  โรงเรียนบ้านวังสะพุง  ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาลได้
อย่างท่ัวถึง 

 การประกอบอาชีพ  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย 
อาทิ เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างท่ัวไป รับราชการ จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น  
  การศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ท านุ
บ ารุงศาสนาต่างๆ  ท่ีตนนับถือเป็นประจ าต่อเนื่อง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญทางศาสนา และ 
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ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ เช่น การท าบุญเล้ียงบ้าน การท าบุญเล้ียงหอ การแห่
ดอกไม้เครื่อง ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีจัดงานวันขึ้นปีใหม่  ประเพรณีสงกรานต์  ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา  การขับร้องสารภัญญะ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก   

การสาธารณสุข  เทศบาลยังไม่มีการให้บริการในด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน
โดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้ต่างๆด้านสาธารณสุข การปูองกันโรค ร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอวังสะพุง 
โรงพยาบาลวังสะพุง รวมถึงการด าเนินการของ สปสช.และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการความรู้ หรือ
แนะน าประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพ และการประกอบกิจการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ประชาชน    
ส่วนใหญ่จะใช้บริการด้านรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลวังสะพุง และสถานบริการของเอกชน  

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมืองวังสะพุง ในเขตเทศบาล

เมืองวังสะพุง ประกอบด้วยแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ าเลย บุ่งคล้า บุ่งผักก้าม บุ่งไสล่ ซึ่งแหล่งน้ า
เหล่านี้ ใช้ในการประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรม และใช้เป็นสถานท่ีในการออกก าลังกายและการพักผ่อน
หย่อนใจ โดยเทศบาลเมืองวังสะพุงได้พัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างสูงสุด เช่น การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาแม่น้ าน้ าเลยกัดเซาะตล่ิง โดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิง ใช้ประโยชน์บริเวณสันเขื่อนเพื่อเป็นสถานท่ีออกก าลังกาย การพัฒนาคลองสาธารณะบุ่งคล้าให้เป็น
สวนสาธารณะ เป็นต้น รวมถึง เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยการจัดท าโครงการธนาคารขยะ โครงการ Big cleaning day โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง โครงการ
อนุรักษ์ต้นสพุง ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการท่ีสร้างจิตส านึก และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ท้ังส้ิน 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
1. ด้านเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น 
เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงาน (๒) ขีดความสามารถด้านการ
คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่ง
ส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (๔) การเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ท่ีการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่าย
เพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นและ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่สามารถหา
รายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีความภาคภูมิ มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

2. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิต
ภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มข้ึนช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็น ซึ่ง
จะเป็นปัญหาต่อเนื่องท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลัง
ของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ  ธุรกิจบริการท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึน 
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3. ความเหลื่อมล้ า 
ความเหล่ือมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ท่ัวถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูง  นอกจากนี้ความเหล่ือมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

4. ความเป็นเมือง 
การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นท่ีนั้นๆ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะช่วยลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพื้นท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม 
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองท่ีมากขึ้น จะส่งผล
ให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดต้ัง
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีจ านวนมาก 

5. การบริหารจัดการภาครัฐ 
รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของ

รัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็น
ธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมท้ังมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี
มีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ
ภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มี
ระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปช่ันท้ังการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 
…………………………………………………………………………………… 



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่ ยทุธศาสตร์

1 ด้านการคมนาคมและ -การเศรษฐกจิ -อตุสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ทุกกอง
โครงสร้างพื้นฐาน -บริหารทั่วไป -บริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์

2 ด้านการศึกษา กฬีา -บริหารทั่วไป -บริหารงานทั่วไป ส านกัปลัด ทุกกอง
ประเพณีวัฒนธรรมและ -บริการชุมชน -การศึกษา กองการศึกษา
การท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ และสังคม -การศาสนาวัฒนธรรมและ กองการศึกษา

นนัทนาการ
3 ด้านเศรษฐกจิ สังคม -บริหารทั่วไป -บริหารงานทั่วไป ส านกัปลัด ทุกกอง

คุณภาพชีวิตและการมส่ีวนร่วม -บริการชุมชน -สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการ
และสังคม ชุมชน

4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี -บริหารทั่วไป กองคลัง ทุกกอง
และบริการสาธารณะ ส านกัปลัด

-บริการชุมชน กองสาธารณสุข
และสังคม กองสวัสดิการ

-การเศรษฐกจิ กองช่าง
ส านกัปลัด

-การด าเนนิงานอืน่ -งบกลาง

5 ด้านการจัดการทรัพยากร -บริหารทั่วไป ส านกัปลัด ทุกกอง
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อ -บริการชุมชน กองช่าง
การพัฒนาที่ยัง่ยืน และสังคม กองสาธารณสุข
รวม    5      ยทุธศาสตร์

ด้าน

-บริหารงานทั่วไป
-การรักษาความสงบภายใน
-การสาธารณสุข
-สังคมสงเคราะห์

ส่วนที่  3  
การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสูก่ารปฏบิตัิ

-เคหะและชุมชน

แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

-เคหะและชุมชน
-อตุสาหกรรมและการโยธา
-การพาณิชย์ 

-บริหารงานทั่วไป
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จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 71 40,042,800 71 40,042,800 71 40,042,800 71 40,042,800 71 40,042,800 355 200,214,000 
1.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

รวม 72 40,062,800 72 40,062,800 72 40,062,800 72 40,062,800 72 40,062,800 360 200,314,000 

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 4,300,000    6 4,300,000    6 4,300,000    6 4,300,000     6 4,300,000     30 21,500,000 

2.2 แผนงานการศึกษา 44 59,545,600    44 59,545,600    44 59,545,600     44 59,545,600     44 59,545,600     220 297,728,000 
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 17 4,220,000    17 4,220,000    17 4,220,000    17 4,220,000     17 4,220,000     85 21,100,000 
และนันทนาการ

รวม 67      68,065,600 67      68,065,600 67      68,065,600          67       63,765,600 67       68,065,600 335 340,328,000 

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองวังสะพุง

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2570 รวม  5  ปีปี 2569

1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณี
วัฒนธรรมและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

แบบ ผ.01 
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จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ

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

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1       500,000 1        500,000 1     1,500,000 1        500,000 1        500,000 5     3,500,000
3.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 27     3,775,000 27     3,775,000 27     3,775,000 27      3,775,000 27      3,775,000 135    18,875,000
ของชุมชน

รวม 28    4,275,000 28    4,275,000 28     5,275,000 28.00     4,275,000 28     4,275,000 140    22,375,000

และบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 27 65,782,000 27 65,782,000 27 65,782,000 27 65,782,000 27 65,782,000 135 328,910,000 
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 33 11,966,000 33 11,966,000 33 11,966,000 33 11,966,000 33 11,966,000 165 59,830,000 
4.3 แผนงานการสาธารณสุข 18 4,045,850 18 4,045,850 18 4,045,850 18 4,045,850 18 4,045,850 90 20,229,250 
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 
4.5 แผนงานเคหะและชุมชน 7 2,684,000 7 2,684,000 7 2,684,000 7 2,684,000 7 2,684,000 35 13,420,000 
4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 
4.7 แผนงานการพาณิชย์ 5 35,500,000 5 35,500,000 5 35,500,000 5 35,500,000 5 35,500,000 25 177,500,000 
4.8 แผนงานงบกลาง 1 380,000 1 380,000 1 380,000 1 380,000 1 380,000 5 1,900,000 

รวม 93 120,467,850 93 120,467,850 93 120,467,850 93 120,467,850 93 120,467,850 465 602,339,250 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองวังสะพุง

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2570 รวม  5  ปีปี 2569

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพ
ชีวิตและการมีส่วนร่วม

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ี
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จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ

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

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3       110,000 3        110,000 3        110,000 3        110,000 3        110,000 15        550,000
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 21      30,270,000 21       30,270,000 21       30,270,000 21        30,270,000 21        30,270,000 105     151,350,000

24      30,380,000 24      30,380,000 24      30,380,000 24       30,380,000 24       30,380,000 120     151,900,000

284 263,251,250 284 263,251,250 284 264,251,250 284 263,251,250 284 263,251,250 1,420 1,317,256,250

เทศบาลเมืองวังสะพุง

รวมทัง้ 5 ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากร

รวม

ปี 2570 รวม  5  ปี

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)
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จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ

โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)
โครงการพัฒนาทีน่ ามาจาก

แผนพัฒนาหมูบ่้านและ 63 22,669,600 63 22,669,600 63 22,669,600 63 22,669,600 63 22,669,600 315 113,348,000 
แผนพัฒนาชุมชน

รวมทัง้สิน 63 22,669,600 63 22,669,600 63 22,669,600 63 22,669,600 63 22,669,600 315 113,348,000 

บญัชีสรปุโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนชุมชน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลเมืองวังสะพุง
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี

แบบ ผ.01/1 
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2. บญัชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลัติก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลัติก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตวัดจอมมณี ประชาชนมีความปลอดภยั คอนกรีตวัดจอมมณี กว้าง 200 เมตร ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน 6 เมตร ยาว 200 เมตร ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200

ตารางเมตร

2 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก 938,400 938,400 938,400 938,400 938,400 ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตภายในหมู่ 4 บ้านปากเปุง ประชาชนมีความปลอดภยั คอนกรีตกว้าง 4 ม. ยาว 782 ม.  782 เมตร ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมี พ.ท.ไม่น้อยกว่า 3,128 ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตารางเมตร

3 ก่อสร้างแนวปูองกันตล่ิง ค.ส.ล. เพื่อปูองกันตล่ิงพงัทลาย ก่อให้ ก่อสร้างแนวปูองกันตล่ิง 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 แนวปูองกันตล่ิง ค.ส.ล. ตล่ิงไม่พงัทลายประชาชน กองช่าง

คลองบุ่งคล้า (วัดวังสะพงุพฒันาราม) เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ ค.ส.ล.คลองบุ่งคล้า ความยาว ยาวไมน่้อยกวา่ 530.00 มีความปลอดภยัในชีวิต

ทรัพย์สินของราชการและ ไม่น้อยกว่า 530.00 เมตร เมตร ได้มาตรฐาน และทรัพย์สิน

ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลเมืองวังสะพุง

    1. ยุทธศาสตร์ดา้นการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบ เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คลองบุ่งไสล่ ประชาชนมีความปลอดภยั 3 เมตร ยาว 239 เมตร  239 เมตร ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน
5 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลัติก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลัติก 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนภมูิวิถี ซอย 6 ประชาชนมีความปลอดภยั คอนกรีตวัดจอมมณี กว้าง 6  200 เมตร ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน เมตร ยาว 200 เมตร หนา ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,200 ตรม.

6 ถมดินปรับพื้นที่ถนนมลิวรรณ เพื่อให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการถมดินมีพื้นที่ 600,000       600,000        600,000       600,000       600,000       พื้นที่ถมดินได้ การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายเก่า ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพงุ มีพื้นที่จอดรถสะดวก ไม่น้อยกว่า 7,500 ตรม. มาตรฐาน และประชาชนมี
จ.เลย ตามแบบแปลนที่ พื้นที่จอดรถ

เทศบาลก าหนด

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ถนนภมูิวิถีซอย 11 หมู่ 5 บ้านบุ่งคล้า ประชาชนมีความปลอดภยั คอนกรีตกว้าง 4 ม. ยาว 293 ม. 293 เมตร ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมี พ.ท.ไม่น้อยกว่า 1,172 ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน
 ตรม. หนา 0.04 ม.

8 ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลากลาง ท าให้ลานสะอาดปราศจากฝุุน ก่อสร้างลานคอนกรีตหนา 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 ลานคอนกรีต ใช้เป็นสถานที่ในการท า กองช่าง
บ้านบุ่งไสล่ และน้ าท่วมขัง 0.10 ม.โดยมี พ.ท.ไม่น้อยกว่า พื้นที่ ไม่น้อยกว่า กิจกรรมต่างๆร่วมกันของ

340 ตรม. 340 ตรม. ชุมชน
9 ปรับผิวจราจรแอสฟลัติก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 5.50 429,000.00 429,000 429,000 429,000 429,000 ผิวจราจร ยาว 260 การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนพศิาลสารกิจ ประชาชนมีความปลอดภยัใน เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภยั
หมู่ 6 บ้านนาหลัก ชีวิตและทรัพย์สิน เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ในชีวิตและทรัพย์สิน

1,430 ตารางเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 ขยายไหล่ทาง คสล. ถนน เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง กว้าง 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ศรีสงครามซอย 5 ประชาชนมีความปลอดภยั 1 เมตร ยาว 2 เมตร หนา 2  เมตร ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ไม่น้อยกว่า 200  ตารางเมตร
11 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 ถนน ความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ซอยประชาราษฎร์นิมิตซอย 1  ประชาชนมีความปลอดภยัใน เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี 250 เมตร ประชาชนมีความปลอดภยั
ชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

12 ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณเขื่อน เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณเขื่อน ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณเขื่อน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ภมูิทัศน์บริเวณเขื่อน กองช่าง
ปูองกันตล่ิง หมู่ 8 บ้านเลิง ปูองกันตล่ิง หมู่ 8 บ้านเลิง ปูองกันตล่ิง หมู่ 8 บ้านเลิง เขื่อนปูองกันตล่ิง ปูองกันตล่ิง หมู่ 8  บ้านเลิง

ให้สวยงาม ปลอดภยั จ านวน 1 แห่ง บา้นเลิง จ านวน 1 แหง่ สวยงาม ปลอดภยั
13 เสริมไหล่ทางถนนมลิวรรณ เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กว้าง 2.00 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน ความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ประชาชนมีความปลอดภยั ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 500 เมตร ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

14 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ถนน ความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนภมูิวิถีซอย 20 ประชาชนมีความปลอดภยัใน คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร ประชาชนมีความปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน 120.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

600 ตารางเมตร

15 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ถนน ยาว 220 เมตร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนภกัดีอักษร ประชาชนมีความปลอดภยัใน เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตารางเมตร

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน ยาว 250 เมตร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ซอยประชาเสรีหลัง ประชาชนมีความปลอดภยัใน  เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภยั

ตลาดเช้า ชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ในชีวิตและทรัพย์สิน

17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนราชภกัดี เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ถนน ค.ส.ล. ยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ซอย 7 ประชาชนมีความปลอดภยั 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร 62 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ไม่น้อยกว่า 310 ตร.ม.
18 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนราชภกัดี เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ถนน ค.ส.ล. ยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

(ซอยตรงข้ามถนนภมูิวิถี ซอย 9) ประชาชนมีความปลอดภยั 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 50 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.
19 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ซอย เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 รางระบายน้ า ยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

แยกถนนราชภกัดี ซอย 11 น้ าไม่ท่วมขัง ยาว 65 เมตร ลึก 0.40 เมตร 65 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน

20 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก วางท่อระบายน้ า คสล.ชั้น 3 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่อระบายน้ า ยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ชั้น 3 ถนนพพิฒัน์สพงุเขต ประชาชนมีความปลอดภยั Ø 0.80 เมตร ยาว 25 เมตร 25 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภยั
(ฝ่ังตรงข้ามทางเข้าวัดพทัธสีมาราม) ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมบ่อพกั 2 ชุด และบ่อพกั  ในชีวิตและทรัพย์สิน

ขนาด 1.50x4.00 เมตร 2 ชุด

21 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างระบายน้ า ยาว 566,800 566,800 566,800 566,800 566,800 รางระบายน้ า ยาว มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองชาง
ค.ส.ล. ถนนภมูิพริิยะการ น้ าไม่ท่วมขัง 218 เมตร ลึก 0.40 เมตร 218 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ได้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ท่อระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ค.ส.ล.พร้อมชานรับน้ าบ่อบ าบัด น้ าไม่ท่วมขัง ขนาด 0.80 เมตร ยาว 70 เมตร ยาว 70 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง
น้ าเสีย หมู่ 9  บ้านวังสะพงุ พร้อมชานรับน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสีย ได้มาตรฐาน

หมู่ 9  บ้านวังสะพงุ
หลังวัดศรีชมชื่น

23 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.(ซอย เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง
ส่ีแยกศาลากลางบ้าน) หมู่ 6 น้ าไม่ท่วมขัง ยาว 52 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 52 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง
บ้านนาหลัก ได้มาตรฐาน

24 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยแยก เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ที่ 2 ถนนภมูิวิถีซอย 9  หมู่ 5  น้ าไม่ท่วมขัง ยาว 200 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

บ้านบุ่งคล้า ได้มาตรฐาน

25 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าซอยข้าง เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น วางท่อระบายน้ ายาว 458 เมตร 1,374,000 1,374,000 1,374,000 1,374,000 1,374,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

วัดวังสะพงุพฒันาราม (ถนนราชภกัดี น้ าไม่ท่วมขัง Ø 0.80 เมตร ยาว 458 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ซอย 2)  หมู่ 5  บ้านบุ่งคล้า ได้มาตรฐาน

26 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ราชภกัดี  ซอย 17 น้ าไม่ท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 84 เมตร . ยาว 84 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ลึก 0.40 เมตร ได้มาตรฐาน

27 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ถนนราชภกัดีซอย 6 หมู่ 8  บ้านเลิง น้ าไม่ท่วมขัง ยาว 160 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ได้มาตรฐาน

28 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ถนนพฒันกิจนุศาสตร์ น้ าไม่ท่วมขัง ยาว 200 ม. ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ซอย 11  หมู่ 2 บ้านบุ่งไสล่ ได้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

78



เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ
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29 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยแยก เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ถนนภมูิวิถี ซอย 12 (แยกศูนย์ ICT) น้ าไม่ท่วมขัง ยาว 68 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 68 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

หมู่ 9 บ้านวังสะพงุ ได้มาตรฐาน

30 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.คลอง เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

บุ่งคล้า หมู่ 5 บ้านบุ่งคล้า (ต่อจากเดิม) น้ าไม่ท่วมขัง กว้าง 2.00 ม. ยาว 100 ม. ยาว 100 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ลึก 1.00 เมตร ได้มาตรฐาน

31 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ถนน เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ยาว 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ท่อระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

พพิฒัน์สพงุเขต ซอย 2 น้ าไม่ท่วมขัง  60 เมตร Ø 0.80 เมตร ยาว 60 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ได้มาตรฐาน

32 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนน เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ประชาเสรี ซอย 3 น้ าไม่ท่วมขัง ยาว 30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 30 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ได้มาตรฐาน

33 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยแยก เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ถนนภมูิวิถีระหว่างซอย 6 - 8 น้ าไม่ท่วมขัง ยาว 80 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ได้มาตรฐาน

34 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนน เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ยาว 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ราชภกัดี ซอย 6 น้ าไม่ท่วมขัง  140 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 140 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ได้มาตรฐาน

35 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ถนน เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

พฒันกิจนุศาสตร์ แยก 1 น้ าไม่ท่วมขัง  ยาว 160 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ได้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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36 ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนพฒันกิจ เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

นุศาสตร์ ซอย 2 น้ าไม่ท่วมขัง ยาว 160 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ได้มาตรฐาน

37 ก่อสร้างปูายชื่อถนนและซอยในเขต เพื่อให้เกิดความสะดวกใน ก่อสร้างปูายชื่อถนนและ 496,800 496,800 496,800 496,800 496,800 ปูายชื่อถนนและ การเดินทางในเขตเทศบาล กองช่าง

เทศบาล การเดินทาง ซอยในเขตเทศบาล สูง 3.40 ซอยในเขตเทศบาล มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

เมตร เสาท่อเหล็กอาบ จ านวน 36 ปูาย

สังกะสีขนาด Ø 4 นิ้ว กรอบปูาย

38 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนน เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง 223,600 223,600 223,600 223,600 223,600 รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

มลิวรรรณ (เก่า) ซอย 8 น้ าไม่ท่วมขัง 0.40 เมตร ยาว 86 เมตร ยาว 86 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง

ลึก 0.40 เมตร ได้มาตรฐาน
39 ก่อสร้างทางเท้า คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างทางเท้า คสล. กว้าง 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ทางเท้า คสล. ถนน การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ถนนราชภกัดี ประชาชนมีความปลอดภยั 1.20 เมตร ยาว 1,300 เมตร ราชภกัดี ยาว ประชาชนมคีวามปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.08 เมตร หรือมีพื้นที่ 1,300 เมตร ได้ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ไม่น้อยกว่า 1,230 ตาราง มาตรฐาน ตาม

เมตร ตามแบบแปลน แบบแปลน

เทศบาลก าหนด เทศบาลก าหนด

40 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ 234,200 234,200 234,200 234,200 234,200 ปรับปรุงผิวจราจร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนพฒันกิจนุศาสตร์ ประชาชนมีความปลอดภยั ติกคอนกรีต กว้าง 4.75 แอสฟลัท์ติกคอน ประชาชนมคีวามปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน เมตร ยาว 202.00 เมตร กรีตถนนพฒันกิจนุ ในชีวิตและทรัพย์สิน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 959 ศาสตร์ ได้มาตรฐาน

ตารางเมตร ตามแบบแปลน ตามแบบแปลน

เทศบาลก าหนด เทศบาลก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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41 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า เพื่อให้ระบบระบายน้ าดีขึ้น ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่อระบายน้ า ยาว ระบบระบายน้ าดีขึ้น กองช่าง

หน้าศาลากลางบ้านบุ่งผักก้าม ประชาชนมีความปลอดภยั ค.ส.ล.ชั้น 3  Ø 0.60 เมตร 80 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 80 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

42 ปรับผิวจราจรแอสฟลัท์ติก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปรับผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้มาตรฐาน การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนราชภกัดี ซอย 4 ประชาชนมีความปลอดภยั คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 20 เมตร หนา 0.04 ในชีวิตและทรัพย์สิน

เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,000 ตารางเมตร

43 ก่อสร้างราวกันตกรอบคลอง เพื่อให้ประชาชนมีความ ก่อสร้างราวกันตก ขนาดสูง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราวกันตก ตรงตาม ประชาชนมีความ กองช่าง

บุ่งไสล่ ปลอดภยัในชีวิตและ 1.60 เมตร ยาว 175.00 เมตร แบบแปลนที่ก าหนด ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ตามแบบแปลนเทศบาล ทรัพย์สิน

ก าหนด

44 ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ บริเวณ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ ก่อสร้างอาคารโดม ค.ส.ล. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 โดมเอนกประสงค์ มีสถานที่ในการ กองช่าง

ลานอเนกประสงค์หน้าส านักงาน จัดกิจกรรมต่างๆของ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว จ านวน 1 หลัง จัดกิจกรรมต่างๆของ

เทศบาลเมืองวังสะพงุ เทศบาล และเป็นสถานที่ 35.00 เมตร จ านวน 1 หลัง ตามแบบแปลนที่ เทศบาล และให้บริการ

ในการให้บริการประชาชน ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด ก าหนด แก่ประชาชน

45 ปรับปรุงผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต เพื่อให้เกิดความสะดวกและ ปูผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผิวทางแอสฟลัติก เกิดความสะดวกและ กองช่าง

รอบตลาดสดเทศบาลเมืองวังสะพงุ ปลอดภยั ต่อผู้ประกอบการ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 คอนกรีตพืน้ทีไ่ม่น้อย ปลอดภยั ต่อผู้ประกอบการ

และผู้ใช้บริการในตลาดสด เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี กว่า 600 ตารางเมตร และผู้ใช้บริการในตลาดสด

เทศบาลเมืองวังสะพงุ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง ได้รับการปรับปรุงตาม เทศบาลเมืองวังสะพงุ

เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล แบบแปลนที่ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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46 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผิวแอสฟลัติกคอนกรีต การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนเลียบคลองบุ่งไสล่ ประชาชนมีความปลอดภยั คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร กว้าง 6.00 ม. ยาว ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 200.00 เมตร หนา 200.00 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

0.04 เมตร ตามแบบแปลน ได้รับการปรับปรุงตาม

เทศบาลก าหนด แบบแปลนที่ก าหนด

47 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.ถนน เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ขนาด 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ทางเท้า ค.ส.ล. การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ราชภกัดี ประชาชนมีความปลอดภยั กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,700 ได้มาตรฐาน ตาม ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า แปลนก าหนด ในชีวิตและทรัพย์สิน

2,040 ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาลก าหนด

48 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  รางระบายน้ า ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

บริเวณ ถนนภมูิวิถี ซอย 9 น้ าไม่ท่วมขัง  ยาว 150 เมตร ตามแบบ  ค.ส.ล.ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

แยกซอย ค. แปลนเทศบาลก าหนด  ตามแบบแปลน

49 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000  รางระบายน้ า ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

พร้อมถนน ค.ส.ล.บริเวณถนน น้ าไม่ท่วมขัง ยาว 411 เมตร และก่อสร้าง  ค.ส.ล. และถนน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ภมูิวิถีซอย 9 แยกซอย ข. ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร  ค.ส.ล.ได้มาตรฐาน

และ 4 เมตร ยาว 205 เมตร  ตามแบบแปลน

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  เทศบาลก าหนด

ไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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50 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  690,000  690,000  690,000  690,000  690,000  ท่อระบายน้ า ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ น้ าไม่ท่วมขัง Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพกั  ค.ส.ล. และถนน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ถนนราชภกัดีซอย 7 ค.ส.ล. ยาว 127 เมตร และ  ค.ส.ล. ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  ตามแบบแปลน

5 เมตร ยาว 107 เมตร หนา  เทศบาลก าหนด

0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า

535 ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาลก าหนด

51 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างระบายน้ า ค.ส.ล.  640,000  640,000  640,000  640,000  640,000  ท่อระบายน้ า ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ น้ าไม่ท่วมขัง  ยาว 158 เมตร และ  ค.ส.ล. และถนน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ถนนราชภกัดีซอย 19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  ค.ส.ล. ได้มาตรฐาน

2.70 เมตร ยาว 79 เมตร  ตามแบบแปลน

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  เทศบาลก าหนด

ไม่เกิน 213 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

52 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  730,000  730,000  730,000  730,000  730,000  ท่อระบายน้ า ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

 และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณ น้ าไม่ท่วมขัง ยาว 166 เมตร และก่อสร้าง  ค.ส.ล. และถนน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ถนนราชภกัดีซอย 17 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร  ค.ส.ล. ได้มาตรฐาน

ยาว 83 เมตร หนา 0.15  ตามแบบแปลน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  เทศบาลก าหนด

332 ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาลก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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53 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟลัท์ติก เพื่อให้ประชาชนมี ปรับปรุงซ่อมแซมผิว  308,000  308,000  308,000  308,000  308,000  ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

คอนกรีตคอสะพานศรีสงคราม ความปลอดภยัในชีวิต แอสฟลัท์ติกคอนกรีต พื้นที่  ตามแบบแปลน ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านนาหลัก และทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 766 ตารางเมตร  เทศบาลก าหนด

หนา 0.05 เมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาลก าหนด

54 ก่อสร้างซุ้มอาหาร คลองบุ่งไสล่ เพื่อให้ได้ซุ้มอาหารมาบริการ โดยท าการก่อสร้างซุ้ม คสล.     495,000      495,000     495,000      495,000     495,000 มีอาคารไว้บริการ เทศบาลมีรายได้ กองช่าง

 หมู่ที2่ ต.ศรีสงคราม ให้กับชุมชน ขนาดกว้าง  2.50 เมตร ประชาชน จากการให้ชุมชน

อ.วังสะพงุ จ.เลย ยาว 4.00 เมตร จ านวน เช่าซุ้มอาหาร

6 ซุ้ม ตามแบบแปลน

เทศบาลก าหนด

55 ก่อสร้างผนัง คสล.ปูองกัน เพื่อก่อสร้างผนัง คสล. โดยท าการก่อสร้างผนัง คสล. ยาว     550,000      550,000     550,000      550,000     550,000 ตล่ิงริมคลอง มีความปลอดภยั กองช่าง

ตล่ิง คลองบุ่งไสล่ หมู่ที2่ คลองบุ่งไสล่ 80.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.60 เมตร ชุมชนบุ่งไสล่ ในการสัญจรไปมา

ต.ศรีสงคราม อวังสะพงุ จ.เลย พร้อมขยายไหล่ทางหินคลุกมีพื้นที่ มีความมั่งคง และตล่ิงไม่พงั

ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร แข็งแรง ทลาย

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

56 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลั เพื่อให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ปูผิวจราจรแอสฟลั การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต  บ้านบุ่งไสล่  และปรับปรุงผิวจราจร แอสฟลัคอนกรีต ขนาดกว้าง คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ

ถนนเลียบคลองบุ่งไสล่  หมู่ 2 แอสฟลัคอนกรีต 4.00-5.00 เมตรหนา มาตรฐาน ปลอดภยัในชีวิต

 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพงุ จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ และทรัพย์สิน

น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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57 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลั เพื่อให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการปูผิวจราจรแอสฟลั 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปูผิวจราจรแอสฟลั การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต  ซอยศาลากลางบ้าน บ้าน และปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 3.00-5.00 เมตร  คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ

น้อยนา หมู่ 1 ต.ศรีสงคราม แอสฟลัคอนกรีต หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ มาตรฐาน ปลอดภยัในชีวิต

อ.วังสะพงุ จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. และทรัพย์สิน

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

58 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลั เพื่อให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจร 495,000   495,000   495,000   495,000   495,000   ปูผิวจราจรแอสฟลั การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ถนนพพิฒัน์สพงุเขต ซอย 5 และปรับปรุงผิวจราจร แอสฟลัคอนกรีต กว้าง 5.00 คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ

บ้านบุ่งผักก้าม หมู่ 3 แอสฟลัคอนกรีต เมตร หนา 0.04 เมตร มาตรฐาน ปลอดภยัในชีวิต

ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า และทรัพย์สิน

1,500ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลก าหนด

59 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลั เพื่อให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจรแอสฟลั 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปูผิวจราจรแอสฟลั การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ถนนภมูิวิถี  ซอย  8 และปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ

บ้านปากเปุง  หมู่ 4 ต.วังสะพงุ แอสฟลัคอนกรีต หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ มาตรฐาน ปลอดภยัในชีวิต

อ.วังสะพงุ จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร และทรัพย์สิน

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

60 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลั เพื่อให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจร 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปูผิวจราจรแอสฟลั การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ซอยภกัดีอักษร บ้านวังสะพงุ และปรับปรุงผิวจราจร แอสฟลัคอนกรีต กว้าง 3.50 คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ

หมู่ 9 ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ จ.เลย แอสฟลัคอนกรีต เมตร หนา 0.04เมตร หรือมี มาตรฐาน ปลอดภยัในชีวิต

ให้ได้มาตรฐาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. และทรัพย์สิน

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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61 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลั เพื่อให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจรแอสฟลั 600,000   600,000   600,000   600,000   600,000   ปูผิวจราจรแอสฟลั การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ถนนราชภกัดี ซอย 4 และปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.00-5.00 เมตร คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ

บ้านบุ่งคล้าน้อย  หมู่ 8 แอสฟลัคอนกรีต หนา 0.04เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ มาตรฐาน ปลอดภยัในชีวิต

ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน น้อยกว่า 1,500 ตรม. ตามแบบ และทรัพย์สิน

แปลนที่เทศบาลก าหนด

62 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลั เพื่อให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจร 490,000   490,000   490,000   490,000   490,000   ปูผิวจราจรแอสฟลั การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ซอยวิชิตวรการ บ้านเลิง และปรับปรุงผิวจราจร แอสฟลัคอนกรีต คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ

หมู่ 8 ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ จ.เลย แอสฟลัคอนกรีต กว้าง 4.00-5.00 เมตร มาตรฐาน ปลอดภยัในชีวิต

ให้ได้มาตรฐาน หนา 0.04เมตร หรือมีพื้นที่ และทรัพย์สิน

ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม.ตาม

แบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

63 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลั เพื่อให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจรแอสฟลั 550,000    550,000     550,000    550,000     550,000    ปูผิวจราจรแอสฟลิ การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต เส้นกลางบ้านหนองเงิน และปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.00-5.00 เมตร คอนกรีต ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ

 บ้านเลิง (หนองเงิน) หมู่ 8 แอสฟลัคอนกรีต หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ได้มาตรฐาน ปลอดภยัในชีวิต

 ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. และทรัพย์สิน

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

64 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 250,000    250,000     250,000    250,000     250,000    ก่อสร้างรางระบาย มีระบบระบายน้ า กองช่าง

ถนนภมูิวิถี ซอย 30 แยก 1 น้ าไม่ท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 74 เมตร น้ าได้มาตราฐาน ที่ดีขึ้น น้ าไม่ท่วมขัง

บ้านศรีบุญเรือง ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

65 ถมดินปรับพื้นที่ถนนมลิวรรณสายเก่า เพื่อให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการถมดิน  มีพื้นที่ 600,000    600,000     600,000    600,000     600,000    พื้นที่ถมดินได้ การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพงุ จ.เลย มีพื้นที่จอดรถสะดวก ไม่น้อยกว่า 7,500  ตรม. มาตรฐาน และประชาชนมี

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด พื้นที่จอดรถ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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66 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ เพื่อให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการปรับปรุงผิวจราจร 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ถนนแอสฟลัท์ การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ถนนภมูิวิถี  ซอย  12 ประชาชนมีความปลอดภยั แอสฟลัท์คอนกรีต ถนนภมูิวิถี คอนกรีตได้ ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ซอย 12 กว้าง 7.0 เมตร มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ยาว 418 เมตร หนา 0.04 เมตร
67 ติดต้ังไฟกระพริบเตือนส่ีแยก เพื่อสะดวกในการสัญจร ติดต้ังไฟฟาูกระพริบเตือน 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 ติดต้ังไฟฟาู  ประชาชนมีความ กองช่าง

น าเจริญ ไปมาของประชาชน 4 จุด ปูายเตือน 4 จุด กระพริบเตือน  ปลอดภยัและสะดวก
และมีความปลอดภยัใน ตีเส้นจราจร 34 ตรม. ได้มาตรฐาน  ในการสัญจรไปมา
ชีวิตและทรัพย์สิน และ Rumble Strip

38 ตรม. ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด

68 ก่อสร้างจุดรับน้ า ถนนราชภกัดี เพื่อให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการก่อสร้างจุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างจุด  ประชาชนมีความ กองช่าง
ซอย 15 ประชาชนมีความปลอดภยั รับน้ า ค.ส.ล. กว้าง 1.50 รับน้ า ค.ส.ล.  ปลอดภยัในชีวิต

ในชีวิตและทรัพย์สิน เมตร ยาว 6.0 เมตร ได้มาตรฐาน  เดินทางสัญจร
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  สะดวก
ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

69 ก่อสร้างผนังกันดินรอบสะพาน เพื่อให้ประชาชนมีความ โดยท าการก่อสร้างผนังกัน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ก่อสร้างผนังกัน  ประชาชนมีความ กองช่าง
ศรีสงคราม ปลอดภยัและสัญจร ดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ดิน ค.ส.ล.  ปลอดภยัในชีวิต

ไปมาสะดวก ยาว 60 เมตร ลึก 1.50 เมตร ด้ามแบบแปลน  เดินทางสัญจร
ทั้งสองข้าง ตามแบบแปลน เทศบาลก าหนด  สะดวก
เทศบาลก าหนด

70 ปรับปรุงร้ือถอนทางเท้าถนน เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ร้ือถอนทางเท้าพื้นที่ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 ทางเท้าและผนัง  ประชาชนมีความ กองช่าง
ประชาเสรี ประชาชนมีความปลอดภยั 600 ตรม. ก่อสร้างถนน คศล. คอนกรีตได้  ปลอดภยัในชีวิต

ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 ม. พื้นที่ 600 ตรม. มาตรฐาน  เดินทางสัญจร
ก่อสร้างผนังคอนกรีต  สะดวก
หนา 0.10 ม. พื้นที่ 600 ตรม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต 160,000    160,000     160,000    160,000     160,000    ถนนคอนกรีต การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ซอยวาริน  บ้านบุ่งไสล่ หมู่ 2 ประชาชนมีความปลอดภยั เสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร เสริมเหล็ก ได้ ประชาชนมีความปลอดภยั
ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวังสะพงุ ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 50 เมตร มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน
จังหวัดเลย

รวม 71   โครงการ 40,042,800 40,042,800 40,042,800 40,042,800 40,042,800 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี เพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยี พฒันาระบบเทคโนโลยี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ฯ

สารสนเทศและการส่ือสาร สารสนเทศและการส่ือสาร สารสนเทศและการส่ือสาร ข่าวสารที่ถูกต้อง และการส่ือสารมี
ให้มีประสิทธิภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงร้อยละ 60 ประสิทธิภาพ

ขึ้นไป ประชาชนได้รับข่าวสารที่
ถูกต้อง ครบถ้วน

รวม 1  โครงการ 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   

    1. ยุทธศาสตร์ดา้นการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

       2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2666 2667 2668 2669 2670 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจา้งนักเรียน/นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้ นักเรียน นักศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ส านักปลัด

เขา้ท างานชว่งปิดภาคเรียน ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ ที่มอีายต้ัุงแต่สิบห้าปีขึ้นไป  ได้รับประสบการณ์ตรง ได้รับประสบการณ์ตรง

ฤดูร้อน (ปิดเทอมเพิ่มประสบ โดยมวีฒิุการศึกษาไมต่่ ากวา่ และมรีายได้ในชว่ง และมรีายได้ในชว่ง

การณ์) มธัยมศึกษาตอนต้น ปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน

(จบมธัยมศึกษาปีที่ 3)

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน จดักจิกรรมส่งเสริม 500,000    500,000     500,000    500,000     500,000    ปรับปรุงพื้นที่ ภมูิทัศน์ให้ มนีักท่องเที่ยวในเขต ส านักปลัด
"แวะวงั  กอ่นเลย" การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล การท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลาด เทศบาลมตีลาด 

ตลาดเส้นถนนมลิวรรณ เมอืงวงัสะพุงสร้างรายได้ ตลาดเส้นถนนมลิวรรณ เส้นถนนมลิวรรณ เพิ่มรายได้มเีอกลักษณ์

แยกหน้ารร.ชุมชนวงัสะพงุ และสร้างเอกลักษณ์ให้กบั แยกหน้ารร.ชุมชนวงัสะพงุ แยกหน้ารร.ชุมชน ของเมอืงวงัสะพุง

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง วงัสะพงุ

3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน จดักจิกรรมส่งเสริม 500,000    500,000     500,000    500,000     500,000    ปรับปรุงพื้นที่ ภมูิทัศน์ให้ มนีักท่องเที่ยวในเขต ส านักปลัด
"แวะวงั  กอ่นเลย" การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล การท่องเที่ยว บริเวณ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลมตีลาด 

ริมตล่ิงแมน่้ าเลยบ้านบุ่งไสล่ เมอืงวงัสะพุงสร้างรายได้ ริมตล่ิงแมน่้ าเลยบ้านบุ่งไสล่ บริเวณริมตล่ิงแม่น้ าเลย เพิ่มรายได้มเีอกลักษณ์

และสร้างเอกลักษณ์ให้กบั บ้านบุ่งไสล่ ของเมอืงวงัสะพุง

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

    2. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา กีฬา ประเพณวีัฒธรรมและการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2666 2667 2668 2669 2670 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน จดักจิกรรมส่งเสริม 500,000    500,000     500,000    500,000     500,000    ปรับปรุงพื้นที่ ภมูิทัศน์ให้ มนีักท่องเที่ยวในเขต ส านักปลัด
"แวะวงั  กอ่นเลย" การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล การท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลมตีลาด 

ริมตล่ิงแมน่้ าเลยบ้าน เมอืงวงัสะพุงสร้างรายได้ ริมตล่ิงแมน่้ าเลยบ้าน บริเวณริมตล่ิงแม่น้ าเลย เพิ่มรายได้มเีอกลักษณ์

ศรีบุญเรือง และสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ศรีบุญเรือง บ้านศรีบุญเรือง ของเมอืงวงัสะพุง

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง

5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน จดักจิกรรมส่งเสริม 500,000    500,000     500,000    500,000     500,000    ปรับปรุงพื้นที่ ภมูิทัศน์ให้ มนีักท่องเที่ยวในเขต ส านักปลัด

"แวะวงั  กอ่นเลย" การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล การท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลมตีลาด 

ร้านค้าร้านอาหาร เมอืงวงัสะพุงสร้างรายได้ ร้านค้าร้านอาหาร ร้านค้าร้านอาหาร เพิ่มรายได้มเีอกลักษณ์

วสิหกิจ ชุมชน และสร้างเอกลักษณ์ให้กบั วสิหกิจ ชุมชน วสิหกิจ ชุมชน ของเมอืงวงัสะพุง

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง

6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน จดักจิกรรมส่งเสริม 2,000,000    2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000    ปรับปรุงพื้นที่ ภมูิทัศน์ให้ มนีักท่องเที่ยวในเขต ส านักปลัด
"แวะวงั  กอ่นเลย" การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล การท่องเที่ยว (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลาด เทศบาลมตีลาด กรมส่งเสริมฯ

เมอืงวงัสะพุงสร้างรายได้ กจิกรรม มาวงั มาชม เส้นถนนมลิวรรณ เพิ่มรายได้มเีอกลักษณ์  จังหวัดเลย
และสร้างเอกลักษณ์ให้กบั กจิกรรม มาวงั มาชมิ แยกหน้ารร.ชุมชน ของเมอืงวงัสะพุง ส านักงบประมาณ

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง กจิกรรม มาวงั มาชอ๊ป วงัสะพงุริมตล่ิงแม่น้ าเลย

กจิกรรม มาวงั มาแชะ๊ บ้านบุ่งไสล่ริมตล่ิง

ถนนอาหารของดี แม่น้ าเลยบ้านศรีบุญเรือง 

เมอืงเซไล ร้านค้าร้านอาหาร 

วสิหกิจ ชุมชน

รวม 6  โครงการ 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณที้องถ่ิน และภมูิปญัญาของท้องถ่ิน

       2.2 แผนงาน  การศึกษา
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการแขง่ขนันักเรียนคนเกง่ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ส่งนักเรียนเขา้ร่วม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งนักเรียนเข้าร่วม การจดักจิกรรมการเรียน กองการศึกษา

ของโรงเรียนท้องถิ่น การเรียนการสอน กจิกรรมนักเรียนคนเกง่ กิจกรรมนักเรียนคนเก่ง การสอนมปีระสิทธภิาพ

ของโรงเรียนท้องถิ่น ของโรงเรียนท้องถิ่น มากยิ่งขึ้น

2 โครงการจดันิทรรศการทาง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ร่วมมหกรรมการจดัการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร่วมมหกรรมการจัดการ การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

วชิาการ (มหกรรมการจดัการศึกษา การเรียนการสอน ศึกษาของ อปท. 1 คร้ัง ศึกษาของ อปท. 1 คร้ัง ประสิทธภิาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

3 โครงการแขง่ขนัตอบปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ 1  คร้ัง / ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดการแข่งขันตอบ การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

สารานุกรมไทย เรียนการสอน ปัญหาสารานุกรมไทย ประสิทธภิาพ
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

4 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย

การบริหารสถานศึกษา

 - ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ 1 คร้ัง/ปี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 หลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา จดัการเรียนการสอน (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) สังกดัเทศบาลได้ ประสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

มาตรฐานตามที่

ก าหนดไว้

 - ค่าใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ เชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ต 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 ครู/นักเรียนได้ใช้ การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

จดัการเรียนการสอน ความเร็วสูง (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) อินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ ประสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาแหล่ง เพื่อให้นักเรียนมแีหล่งเรียนรู้ โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมแีหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา

เรียนรู้ของโรงเรียน เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนละ 50,000 บาท (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มมากขึ้น ส านักงบประมาณ

     2. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา กีฬา ประเพณวีัฒธรรมและการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
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 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาครูผู้ดูแล เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 การเรียนการสอนมี การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนา จดัการเรียนการสอน เทศบาล (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) ประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

เด็กเล็ก

 - ค่าใชจ้า่ยในการรณรงค์ เพื่อรณรงค์ปูองกนัยาเสพติด โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 โรงเรียนไมม่ปีัญหา รณรงค์ปูองกนัยาเสพติดใน กองการศึกษา

ปูองกนัยาเสพติดในสถานศึกษา ในสถานศึกษา โรงเรียนละ 100,000 บาท (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) เกี่ยวกบัยาเสพติด สถานศึกษา นักเรียนไม่ ส านักงบประมาณ

 - สนับสนุนอาหารกลางวนั เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ ปีการศึกษา 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 นักเรียนได้รับ นักเรียนได้รับประทาน กองการศึกษา

จดัการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) อาหารกลางวนั อาหารที่มปีระโยชน์ตาม ส านักงบประมาณ

ครบถ้วนตามที่ก าหนด หลักโภชนาการ

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ย ดังนี้ 6,290,500 6,290,500 6,290,500 6,290,500 6,290,500 การเรียนการสอนมี การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ จดัการเรียนการสอน  - ค่าจดัการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) ประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัว)

 - ค่าหนังสือเรียน

 - ค่าอปุกรณ์การเรียน

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

 - ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน

 - ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ นักเรียนโรงเรียนสังกดั 414,000 414,000 414,000 414,000 414,000 การเรียนการสอนมี การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

นักเรียนยากจน จดัการเรียนการสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) ประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา/ เพื่อให้นักเรียนมแีหล่งสืบค้น โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนมแีหล่งค้นควา้ นักเรียนมแีหล่งสืบค้น กองการศึกษา

ปรับปรุงห้องสมดุโรงเรียน ขอ้มลูต่างๆที่มปีระสิทธภิาพ โรงเรียนละ 100,000 บาท (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่มคุีณภาพเพิ่มขึ้น ขอ้มลูต่างๆที่มปีระสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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 -ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาส่ือ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ ครูโรงเรียนสังกดั 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การเรียนการสอนมี การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

การเรียนการสอนโดยการมี จดัการเรียนการสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) ประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

ส่วนร่วมของครู

 - ค่าจดัการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 การเรียนการสอนมี การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

(รายหัว) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จดัการเรียนการสอน เทศบาลเมอืงวงัสะพุง (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) ประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

 -ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิม สถานศึกษามแีหล่ง กองการศึกษา
การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ แกน่ักเรียนและเยาวชน พระเกยีรติโดยด าเนินการตาม (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) พระเกยีรติ 1 แห่ง เรียนรู้สู่การพัฒนาที่ ส านักงบประมาณ

สถานศึกษาในสังกดั อปท. และพัฒนาให้เป็นแหล่ง แนวทางที่กรมส่งเสริมฯก าหนด ยั่งยนื
เรียนรู้ที่ทันสมยั

-ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริมองค์กร เพื่อให้การจดัท าแผนพัฒนา โรงเรียน/ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แผนพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษา กองการศึกษา

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดัท าแผน การศึกษามปีระสิทธภิาพ สถานศึกษาละ 50,000 บาท (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การศึกษามี มปีระสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

พัฒนาการศึกษาดีเด่น ประสิทธภิาพ

-ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาขา้ราชการ เพื่อเพิ่มศักยภาพครูในการจดั ขา้ราชการครู อตัราคนละ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ครูมศัีกยภาพใน ครูมศัีกยภาพใน กองการศึกษา

ครูของโรงเรียนในสังกดั อปท. การเรียนการสอน 3,000 บาท (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การสอน การสอน ส านักงบประมาณ

-ค่าใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนั เพื่อส่งเสริมทักษะกฬีาของ อปท.จดังานเป็นเจา้ภาพ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นักเรียนมทีักษะ นักเรียนมทีักษะการกฬีา กองการศึกษา

กฬีานักเรียน อปท. นักเรียน ในการคัดเลือก (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การกฬีา ส านักงบประมาณ

-ค่าใชจ้า่ยในการจดังานแขง่ขนั เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะ อปท.จดัการแขง่ขนัเป็น 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นักเรียนมทีักษะ นักเรียนมทีักษะ กองการศึกษา

ทักษะทางวชิาการ ทางวชิาการให้แกน่ักเรียน เจา้ภาพ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทางวชิาการ ทางวชิาการ ส านักงบประมาณ

-ค่าใชจ้า่ยในการจดังานมหกรรม เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะ อปท.จดังานเป็นเจา้ภาพ 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 นักเรียนมทีักษะ นักเรียนมทีักษะ กองการศึกษา

การจดัการศึกษาท้องถิ่น ทางวชิาการให้แกน่ักเรียน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทางวชิาการ ทางวชิาการ ส านักงบประมาณ

-ค่าใชจ้า่ยในการจดังานชมุนุม เพื่อส่งเสริมลูกเสือท้องถิ่นไทย จดังานชมุนุมลูกเสือท้องถิ่น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลูกเสือท้องถิ่นไทย ลูกเสือท้องถิ่นไทย กองการศึกษา

ลูกเสือท้องถิ่นไทย ให้มศัีกยภาพ ไทยระดับภาค (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มศัีกยภาพ มศัีกยภาพ ส านักงบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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-ค่าใชจ้า่ยในการจดังานค่ายพัฒนา เพื่อส่งเสริมกจิกรรมของเด็ก จดังานค่ายพัฒนาเด็กและ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจของ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน และเยาวชน เยาวชนระดับภาค (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด (กรมส่งเสริมฯ)

-ค่าใชจ้า่ยในการนิเทศ ติดตามและ เพื่อนิเทศ ติดตามและ จดันิเทศติดตามและประเมนิ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การบริหารจดัการ การบริหารจดัการ กองการศึกษา

ประเมนิผลการบริหารจดัการ ประเมนิผลการบริหารการ ผลการบริหารจดัการศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ศึกษามปีระสิทธภิาพ ศึกษามปีระสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

ศึกษาตลอดชวีติขององค์กร ศึกษา

ปกครองส่วนท้องถิ่น

-ค่าใชจ้า่ยในการประชมุคณะ เพื่อให้การท างานทางวชิาการ จดัประชมุคณะกรรมการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ครูมศัีกยภาพใน ครูมศัีกยภาพใน กองการศึกษา

กรรมการประสานงานวชิาการ มปีระสิทธภิาพ ประสานงานวชิาการ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การสอน การสอน ส านักงบประมาณ

-เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน เพื่อส่งเสริมกจิกรรมรัก จดัซ้ือหนังสือ จดัสรรให้ อปท. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กอา่นได้เพิ่มขึ้น เด็กมนีิสัยรักการอา่น กองการศึกษา

โครงการท้องถิ่นรักการอา่น การอา่นในสถานศึกษา แห่งละ 15,000 บาท (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ส านักงบประมาณ

กกิรรมปลูกฝังสร้างจติส านึก

การรักการอา่น จดัสรรให้

แห่งละ 5,000 บาท

-ค่าใชจ้า่ยในกจิกรรมของศูนย์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จดักจิกรรมด้านการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนักท่อง เกดิการเรียนรู้ด้าน กองการศึกษา

การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน ในสถานศึกษา ท่องเที่ยวในสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวใน ส านักงบประมาณ

สถานศึกษาสังกดั อปท. สถานศึกษา

-ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริมการจดั เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ จดักระบวนการเรียนการสอน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การเรียนการสอน การเรียนการสอน กองการศึกษา

กระบวนการเรียนการสอนการ จดัการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มปีระสิทธภิาพ มปีระสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"สู่

"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง"

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
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-เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน เพื่อสร้างภมูคุ้ิมกนัและ ค่าวสัดุอปุกรณ์ส าหรับจดั 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนปลอด กองการศึกษา

ศูนยเ์ยาวชน ปูองกนัยาเสพติดในเยาวชน กจิกรรมกฬีาและนันทนาการ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ปลอดยาเสพติด ยาเสพติด ส านักงบประมาณ

นอกสถานศึกษา ศูนยฯ์ ละ 100,000  บาท

ค่าจดักจิกรรมกฬีาและ

นันทนาการ ศูนยฯ์ ละ

100,000  บาท

-ค่าใชจ้า่ยในการสร้างและพัฒนา เพื่อสร้างเครือขา่ยในการจดั จดักจิกรรมระดับภาค 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การจดัท าแผน การจดัท าแผนการศึกษา กองการศึกษา

เครือขา่ยการจดัท าแผนและ ท าแผนและงบประมาณ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การศึกษามี มปีระสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

งบประมาณทางการศึกษา ประสิทธภิาพ

 -เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ย ดังนี้ 79,100 79,100 79,100 79,100 79,100 การเรียนการสอน การเรียนการสอน กองการศึกษา

ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา การจดัการเรียนการสอน -ค่าหนังสือเรียน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มปีระสิทธภิาพ มปีระสิทธภิาพ ส านักงบประมาณ

ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) -ค่าอปุกรณ์การเรียน

-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

-ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ  ปีการศึกษา 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 นักเรียนได้รับอาหาร นักเรียนมสุีขภาพที่ กองการศึกษา

เรียนการสอน    (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) เสริม(นม)ครบถว้น แขง็แรง ส านักงบประมาณ

ตามที่ก าหนด

6 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพื่อให้มสีถานที่เหมาะส าหรับ โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 อาคารเรียนเหมาะสม มสีถานที่เหมาะส าหรับ กองการศึกษา

อาคารประกอบ การจดัการเรียนการสอน โรงเรียนละ 200,000 บาท (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) มคีวามปลอดภยัในการ การจดัการเรียนการสอน ส านักงบประมาณ

จดัการเรียนการสอน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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7 ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถาน เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สถานศึกษาในสังกดั สถานศึกษาในสังกดั กองการศึกษา

ศึกษาในสังกดัเทศบาลเมอืง บริหารสถานศึกษาในสังกดั บริหารสถานศึกษาในสังกดั เทศบาลเมอืงวงัสะพุง เทศบาลเมอืงวงัสะพุง ทว.1

วงัสะพุงเพื่อส่งเสริมและพัฒนา เทศบาลเมอืงวงัสะพุง การ เทศบาลเมอืงวงัสะพุง ได้แก่ ได้รับการสนับสนุน ได้รับการสนับสนุน ทว.2

ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จดัการเรียนการสอนมี  -โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 1 งบประมาณในการ งบประมาณในการบริหาร ทว.3

ประสิทธภิาพ ส่งเสริมและ  -โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาอยา่งครบถว้น

พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  -โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 3 อนุบาล อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ สมบูรณ์ การจดัการเรียน
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวงัสะพงุ การสอนมปีระสิทธภิาพ

ประกอบด้วย ค่าใชส้อย ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร สู่ความเป็นเลิศ

ค่าจา้งเหมาบริการท าความ

สะอาด ค่าจา้งเหมาบริการ

การสอน ค่าตกแต่งภมูทิัศน์ 

ค่าจา้งเหมายานพาหนะ

 ค่าวสัดุ อปุกรณ์ ชดุกฬีา 

ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน ค่าสาธารณูปโภค 

เชน่ ค่าไฟฟูา ค่าโทรศัพท์ 

ค่าน้ าประปา ค่าบริการ

อนิเตอร์เน็ต ฯลฯ

8 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการจดักจิกรรม จดักจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ เด็กเยาวชนได้แสดงออก กองการศึกษา

ส าหรับเด็ก 1 คร้ัง/ปี มรีะดับความพึงพอใจ ในวนัเด็กแห่งชาติ

อยู่ในระดับดี ขึ้นไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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9 โครงการบริหารจดัการโดยใช้ 1.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง นักเรียนโรงเรียน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มคีรู นักเรียนผู้ปกครอง 1.โรงเรียนมกีารบริหาร กองการศึกษา

โรงเรียนเป็นฐาน SBMLD ความเขม้แขง็ของผู้มส่ีวน เทศบาลเมอืงวงัสะพุง ได้แก่ (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) คณะกรรมการสถานศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ส านักงบประมาณ

เกี่ยวขอ้งในการจดัการศึกษา  -โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 1 ขั้นพืน้ฐาน มีส่วนร่วมใน ในการพัฒนาท้องถิ่น ทว.1

ของโรงเรียน ให้สามารถเขา้มา  -โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ การพัฒนาการศึกษา 2 .คณะผู้บริหารเทศบาล ทว.2

มบีทบาทในการจดัการศึกษาของ  -โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 3 อนุบาล พนักงานครู คณะกรรมการ ทว.3

โรงเรียนอยา่งแท้จริง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม และผู้ปกครองเครือขา่ยมี

กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่วนร่วมในการพัฒนา

ของโรงเรียน ซ่ึงส่งผลต่อการ การศึกษาเพื่อพัฒนา

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนให้เกดิ

3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ ประโยชน์สูงสุด

ให้บริการให้แกน่ักเรียนและ

ชมุชนได้เรียนรู้ตลอดชวีติ

4. เพื่อส่งเสริมการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศัย

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็เทศบาลเมืองวงัสะพุง

10 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจ 1  คร้ัง / ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการมี ผู้ปกครองมคีวามรู้ความ ศพด.

ในการเล้ียงดูบุตร  ในการอบรมเล้ียงดูบุตรแก่ ระดับความพึงพอใจ เขา้ใจในการเล้ียงดูบุตร

ผู้ปกครองเด็ก อยู่ในระดับดี ขึ้นไป

11 โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน เพื่อให้นักเรียนมสุีขภาพแขง็แรง จดัแขง่ขนักฬีา จ านวน 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จดัแขง่ขนักฬีา นักเรียนมสุีขภาพแขง็แรง ศพด.

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการสมวยั จ านวน 1 คร้ัง พัฒนาการสมวยั
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12 ปรับปรุงหลังคาฝูาเพดาน เพื่อซ่อมแซมหลังคาและฝูา หลังคาและฝูาเพดาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หลังคาและฝ้าเพดาน หลังคาและฝาเพดานได้ ศพด.

เพดานที่ร่ัวซึม อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนยพ์ัฒนา รับการซ่อมแซมไมใ่ห้มี

ไมม่กีารร่ัวซึมและแขง็แรง เด็กเล็ก การร่ัวซึม

13 โครงการปรับเปล่ียนโถสุขภณัฑ์ เพื่อให้มสุีขภณัฑ์ที่เหมาะสม ห้องน้ าเด็กจ านวน 2 ห้อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ห้องน้ าเด็ก จ านวน มสุีขภณัฑ์ที่เหมาะสม ศพด

ส าหรับเด็กและประตูห้องน้ า กบัเด็ก มสุีขภณัฑ์ที่เหมาะสมกบั 8 ห้อง มสุีขภณัฑ์และ กบัเด็ก

เด็กและมปีระตูที่ปลอดภยั ประตูที่เหมาะกบัเด็ก

14 ปรับเปล่ียนหลอดไฟและ เพื่อให้มรีะบบแสงสวา่งที่มี มแีสงสวา่งเพียงพอกบั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มแีสงสวา่งเพียงพอกบั ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี ศพด.

เดินสายไฟอาคารศูนยพ์ัฒนา ประสิทธภิาพสูงในบริเวณ เด็กทั่วอาคารเรียนและมี เด็กทั่วอาคารเรียน แสงสวา่งเพียงพอต่อ

เด็กเล็ก ต่างๆ ความปลอดภยั และมคีวามปลอดภยั การจดัการเรียนการสอน
15 ปรับปรุงร้ัวและประตูหน้า เพื่อปรับปรุงร้ัวและประตู ปรับปรุงร้ัวและประตูร้ัว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มร้ัีวและประตูหน้าศูนย์ สภาพภมูทิัศน์บริเวณ ศพด.

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนให้มคีวามมั่นคง ขนาดกวา้ง 2 เมตร พัฒนาเด็กเล็กใหม่ หน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง แขง็แรง ยาว 31 เมตร มคีวามเป็นระเบียบ

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด สวยงาม ปลอดภยั

16 จดัท าปูายศูนยพ์ัฒนา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ จดัท าปูายศูนยพ์ัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มปีูายศูนยพ์ัฒนา เกดิความเป็นระเบียบ ศพด.
เด็กเล็กเทศบาลเมอืงวงัสะพุง ต าแหน่งที่ต้ังของศูนยพ์ัฒนา เด็กเล็ก  จ านวน  1  ปูาย เด็กเล็ก  จ านวน  1  ปูาย สวยงามและส่ิงแวดล้อม

เด็กเล็ก ขนาดกวา้ง 2 เมตร น่าอยู่

สูง 2.50 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

17 ปรับปรุงภมูทิัศน์ เพื่อปรับปรุงภมูทิัศน์ เทพื้นคอนกรีตรอบอาคาร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มพีืน้คอนกรีตรอบอาคาร สภาพภมูทิัศน์บริเวณ ศพด.
บริเวณภายนอกอาคาร บริเวณภายนอกศูนยพ์ัฒนา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก หน้าศูนยพ์ัฒนา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กให้เป็นระเบียบ โดยมพีื้นที่เมนี้อยกวา่ เทศบาลเมอืงวงัสะพุง เด็กเล็กมคีวามเป็น

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง สวยงาม  ปลอดภยั 600 ตารางเมตร ระเบียบ  สวยงาม  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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18 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียนศูนย์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคารเรียนทัง้ภายใน อาคารเรียนได้รับ ศพด.
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ให้มคีวามสวยงาม น่าอยู่ พัฒนาเด็กเล็กใหมท่ั้ง ภายนอกทาสีใหม่ การปรับปรุงทาสีใหม่

เมอืงวงัสะพุง น่าเรียน ภายในและภายนอก มคีวามสวยงามน่าอยู่

มพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,500 น่าเรียนมากขึ้น

ตารางเมตร
19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จดัซ้ือวสัดุส าหรับใชใ้น  170,000  170,000  170,000  170,000  170,000 มสีนามเด็กเล่นสร้าง เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ศพด.

ปฐมวยัท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ผ่านการเล่น การสร้างสนามเด็กเล่น ปัญญาส าหรับเด็ก จากสนามเด็กเล่นสร้าง

สร้างปัญญาตามแบบฐาน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ปัญญา

การเล่นของสนามเด็กเล่น ตามแบบที่กรม

สร้างปัญญาที่กรมส่งเสริม ส่งเสริมการปกครอง

การปกครองท้องถิ่นก าหนด ท้องถิ่นก าหนด
20 ปรับปรุงประตูทางเขา้ออก เพื่อให้มทีางเขา้ออก ปรับปรุงประตูทางเขา้ออกอาคาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีทางเข้าออกอาคารเรียน มทีางเขา้ออกส าหรับ ศพด.

อาคารเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก ส าหรับเด็กนักเรียนผู้ปกครอง เรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนผู้ปกครอง

เล็กเทศบาลเมอืงวงัสะพุง ได้อยา่งปลอดภยั ขนาดกวา้ง 5.70 เมตร ได้อยา่งปลอดภยั

สูง 2.60 เมตร

จ านวน 1 แห่ง

21 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ปูพื้นหญ้าเทียมบริเวณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มพีื้นหญ้าเทียมบริเวณ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศพด.
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มสีนามเด็กเล็กกลางแจง้ที่มี สนามเด็กเล่น กวา้ง 6.00 สนามเด็กเล่น มสีนามเด็กเล่นที่ปลอด

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง ความปลอดภยั เมตร ยาว 15.00 เมตร ภยัเหมาะสม

พร้อมปรับระดับพื้นที่

จดัภมูทิัศน์ มพีื้นที่ไมน่้อย

กวา่ 500 ตารางเมตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 1

22 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถ นักเรียนที่ผ่านการเขา้ค่ายแล้ว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนมคุีณธรรม นักเรียนสามารถด าเนินชวีติ ร.ร.ทว.1

นักเรียน ด าเนินชวีติอยู่ในสังคมได้ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทาง จริยธรรมเพิ่มขึ้น อยู่ในสังคมได้อยา่งสงบสุข 

อยา่งสงบสุข และเป็นแบบ ที่ดี มสัีมมาคารวะ มวีนิัย และเป็นแบบอยา่งที่ดีแกผู้่อื่น

อยา่งที่ดีแกผู้่อื่นในด้านความ มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง ในด้านความอดทน ขยนั 

อดทน ขยนั ประหยดั ซ่ือสัตย ์ ต่อสังคมและมรสภาพ ประหยดั ซ่ือสัตย ์กตัญญู 

กตัญญู รู้วนิัย ห่างไกลอบายมขุ จติใจที่ดีขึ้น รู้วนิัย ห่างไกลอบายมขุ

23 กอ่สร้างโรงอาหาร 1. เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับ โรงอาหาร จ านวน 1  หลัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โรงอาหาร โรงเรียนมโีรงอาหารใหม่ ร.ร.ทว.1

รับประทานอาหาร จ านวน 1  หลัง นักเรียนมทีี่รับประทาน

2. เพื่อให้นักเรียนมทีี่รับประทาน อาหารที่เพียงพอ

อาหารที่เพียงพอ

24 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน เพื่อความปลอดภยัของ กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนด้านทิศ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มร้ัีวโรงเรียน มร้ัีวโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล

เทศบาลวงัสะพุง 1 นักเรียน  ครู  บุคลากร ตะวนัตก ขนาดความยาว ด้านทิศตะวนัตก ด้านทิศตะวนัตก วงัสะพุง  1

ทางการศึกษาและทรัพยสิ์น ไมน่้อยกวา่ 217 เมตร ขนาดความยาว ครูและนักเรียน บุคลากร

ของทางราชการ ไมน่้อยกวา่ 217 เมตร มคีวามปลอดภยั

25 เปล่ียนหลังคาอาคารอเนก เพื่อให้อาคารมสีภาพที่ เปล่ียนหลังคาอาคาร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 มหีลังคาอาคาร มหีลังคาอาคาร โรงเรียนเทศบาล

ประสงค์โรงเรียนเทศบาล พร้อมต่อการจดัการเรียน อเนกประสงค์ขนาดเล็ก อเนกประสงค์ขนาดเล็ก อเนกประสงค์ขนาดเล็ก วงัสะพุง  1

วงัสะพุง 1 การสอนและปูองกนั มชีั้นลอย (อาคารหลังใหม)่ มีชั้นลอย (อาคารหลังใหม่) มชีั้นลอย (อาคารหลังใหม)่

อนัตรายที่เกดิกบันักเรียน ขนาดไมน่้อยกวา่ ขนาดไมน่้อยกวา่ อยู่ในสภาพที่เหมาะต่อ

1,080 ตารางเมตร 1,080 ตารางเมตร การจดัการเรียนการสอน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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26 ปูกระเบิ้องอาคารอเนก เพื่อให้มสีภาพที่ ปูกระเบิ้องอาคารอเนก 350,000 มพีื้นกระเบื้องอาคาร มพีื้นกระเบื้องอาคาร โรงเรียนเทศบาล

ประสงค์โรงเรียนเทศบาล พร้อมต่อการจดัการเรียน ประสงค์ขนาดเล็กมชีั้นลอย อเนกประสงค์ขนาดเล็ก อเนกประสงค์ขนาดเล็ก วงัสะพุง  1

วงัสะพุง 1 การสอนและปูองกนั (อาคารหลังใหม)่ มีชั้นลอย(อาคารหลังใหม)่ มชีั้นลอย(อาคารหลังใหม)่

อนัตรายที่เกดิกบันักเรียน ขนาดไมน่้อยกวา่ ขนาดไมน่้อยกวา่ อยู่ในสภาพที่เหมาะต่อ

700 ตารางเมตร 700 ตารางเมตร การจดัการเรียนการสอน

27 กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อให้มหี้องเรียนเพียงพอ กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 อาคารเรียน 4 ชั้น มหี้องเรียนเพียงพอ โรงเรียนเทศบาล

ใต้ถนุโล่ง (สน.ศท. 4/12) ต่อการจดัการเรียนการสอน ใต้ถนุโล่ง (สน.ศท. 4/12) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) ใต้ถนุโล่ง (สน.ศท. ต่อการจดักจิกรรม วงัสะพุง 1

จ านวน 1 หลัง  4/12) จ านวน 1 หลัง การเรียนการสอน ส านักงบประมาณ

ตรงตามแบบที่ก าหนด
28 โครงการจดัแหล่งเรียนรู้เวทีคนเกง่ เพื่อจดัท าแหล่งเรียนรู้เวที จดัท าห้องแหล่งเรียนรู้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แหล่งเรียนรู้เวที แหล่งเรียนรู้เวทีคนเกง่ โรงเรียน

เทศบาล

คนเกง่ เพื่อสร้างบรรยากาศ เวทีคนเกง่ จ านวน 1 คนเกง่ จ านวน 1 ห้องเรียน ใชใ้นการจดักจิกรรม วงัสะพุง 1

ในการเรียน ห้องเรียน ขนาดกวา้ง 8 ของโรงเรียน
 เมตร ยาว 24 เมตร

29 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โรงเรียน เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ซ่อมแซมประตูบานกระจก 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประตูใชง้านได้เป็นปกติ ประตูบานกระจกมี โรงเรียนเทศบาล

ธนาคาร สหกรณ์ร้านค้าและ โรงเรียน ธนาคาร สหกรณ์ จ านวน  6  บาน สภาพที่พร้อมใชง้านได้ วงัสะพุง  1

ห้องปฏบิัติการในโรงเรียน ร้านค้าและห้องปฏบิัติการ

ในโรงเรียนและเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาผู้เรียนและ

ซ่อมแซมครุภณัฑ์โรงเรียนให้

อยู่ในสภาพที่เหมาะกบั

การจดักจิกรรมการเรียนรู้

แกน่ักเรียน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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30 โครงการจ้างเหมาบริการงานสอน เพื่อจ้างเหมาบริการครู จ้างเหมาบริการครู 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 บุคลากรปฏบิัติหน้าที่ มีบุคลาการที่เพยีงพอ โรงเรียนเทศบาล

มาช่วยสอนในวิชาเอก มาช่วยสอนในวิชาเอก การสอนได้ตาม ต่อการจัดการเรียน วงัสะพุง  1

ที่คลาดแคลนและเพื่อ ที่ขาดแคลน เกณฑ์ที่ก าหนด การสอน
พฒันาคุณภาพการศึกษาของ จ านวน  1  อตัรา

โรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่

31 ปรับภมูทิัศน์โรงเรียน 1.เพื่อให้โรงเรียนมสีถานที่ 1. ปรับ ถมและอดับดและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - มสีนามเปตอง  -นักเรียน เยาวชน  ร.ร.ทว.2

ส าหรับออกก าลังกายของเด็ก ปลูกหญ้าสนามเปตองจ านวน - มสีวนหยอ่ม มสีถานที่ออกก าลังกาย

และเยาวชนในชมุชน  2 สนาม พร้อมอปุกรณ์ อยา่งพอเพียง สภาพ

2.เพื่อให้สภาพพื้นที่บริเวณ จ านวน 4 ชดุ แวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนให้เหมาะสมกบัการจดั 2. ปรับเกล่ียพื้นที่ ตกแต่ง มคีวามสวยงาม

กจิกรรมของโรงเรียน ปรับปรุง จดัสวนหยอ่มปลูก

มคีวามสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน ไมด้อกไมป้ระดับ ให้สวยงาม 

ร่มร่ืน

32 กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อให้มหี้องเรียนเพียงพอ กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 อาคารเรียน 4 ชั้น มหี้องเรียนเพียงพอต่อ รร.ท.ว.2

ใต้ถนุโล่ง (สน.ศท.4/12) ต่อการจดัการเรียนการสอน ใต้ถนุโล่ง (สน.ศท.4/12) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ใต้ถนุโล่ง การจดัการเรียน กรมส่งเสริมฯ

จ านวน 1 หลัง (สน.ศท.4/12) การสอนการเรียน ส านักงบประมาณ

จ านวน 1 หลัง ตรง การสอนมปีระสิทธภิาพ

ตามแบบที่ก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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33 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน เพื่อปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณ กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มร้ัีวโรงเรียน ครูและนักเรียน บุคลากร โรงเรียนเทศบาล

เทศบาลวงัสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ ร้ัวโรงเรียนให้เป็นระเบียบ เทศบาลวงัสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลวงัสะพงุ 2 บ้านบุ่งไสล่ มคีวามปลอดภยั วงัสะพุง  2
สวยงาม จ านวน  1  แห่ง จ านวน  1  แห่ง บ้านบุ่งไสล่

ไมน่้อยกวา่ 150 เมตร

34 วางท่อระบายน้ าถนนทางออก เพื่อแกป้ัญหาน้ าท่วมขงั วางท่อระบายน้ าถนน 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   มที่อระบายน้ าถนน ไมม่นี้ าท่วมขงับริเวณ โรงเรียนเทศบาล

โรงเรียนเทศบาล บริเวณโรงเรียน ทางออกโรงเรียน ทางออกโรงเรียน โรงเรียน  ระดับน้ า วงัสะพุง  2
วงัสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ า จ านวน  1  แห่ง ลดลงอยา่งรวดเร็ว บ้านบุ่งไสล่

ภายในโรงเรียน ความยาว 110 เมตร

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ผู้ใชถ้นนได้รับความ กอ่สร้างถนนคอนกรีต 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มถีนนคอนกรีต ประชาชนที่มาติดต่อ โรงเรียนเทศบาล

ทางเขา้โรงเรียนเทศบาล สะดวกและปลอดภยัและ ทางเขา้โรงเรียน ทางเขา้โรงเรียน ราชการในโรงเรียน วงัสะพุง  2

วงัสะพุง  2 บ้านบุ่งไสล่ เป็นระเบียบในการรับส่ง จ านวน  1  แห่ง กวา้ง 6 เมตร ได้รับความสะดวก บ้านบุ่งไสล่

เด็กนักเรียน ระยะทาง 100 เมตร รวดเร็ว

36 กอ่สร้างทางเชื่อมระหวา่ง เพื่ออ านวยความสะดวก กอ่สร้างทางเชื่อม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มทีางเชื่อม มทีางเดินเชื่อมระหวา่ง โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียนโรงเรียน ให้กบัครูและนักเรียนใน ระหวา่งอาคารเรียน ระหวา่งอาคารเรียน อาคารมั่นคงปลอดภยั วงัสะพุง  2

เทศบาลวงัสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ การท ากจิกรรมระหวา่ง ยาว 24 เมตร บ้านบุ่งไสล่

อาคารเรียน

37 กอ่สร้างโดมคลุมลาน เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ กอ่สร้างโดมคลุมลาน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มโีดมคลุมลาน มโีดมคลุมลาน โรงเรียนเทศบาล

อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ส าหรับท ากจิกรรมการเรียน อเนกประสงค์ กวา้ง 20 เมตร อเนกประสงค์ อเนกประสงค์ วงัสะพุง  2

วงัสะพุง  2 บ้านบุ่งไสล่ การสอนได้ตลอดทั้งวนั ยาว 35 เมตร มีพื้นที่ มั่งคงและใชง้านได้ บ้านบุ่งไสล่

ไม่น้อยกวา่ 700  ตารางเมตร ตลอด
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38 โครงการจา้งเหมาบริการงานสอน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน จ้างเหมาบริการงานสอน 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 มีการเรียนการสอน มีบุคลากรเพียงพอ โรงเรียนเทศบาล

การจดัการเรียนการสอน จ านวน  7  อัตรา ได้แก่ ทีม่ีคุณภาพ ต่อการจัดการเรียน วงัสะพุง  2

และจดับุคลากรให้เพียงพอต่อ คณิตฯ 1  สังคม 2 การสอนของนักเรียน บ้านบุ่งไสล่

ความต้องการในการจดั อังกฤษ 1  ภาษาไทย 1

การเรียนการสอน ฟสิิกส์ 1   ชีววทิยา  1  

โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 3 อนุบาล

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้มสีถานที่เหมาะส าหรับ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้องเรียนเหมาะสม มสีถานที่เหมาะสม ร.ร.ทว 3

ห้องเรียน การจดัการเรียนการสอน ในการจดัการเรียน การจดัการเรียนการสอน

การสอน

40 ปรับปรุงภมูทิัศน์โรงเรียน เพื่อให้สภาพพื้นที่บริเวณ ปรับเกล่ียพื้นที่ ตกแต่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มสีวนหยอ่มที่สวยงาม โรงเรียนมสีภาพแวดล้อม ร.ร.ทว 3

โรงเรียนเหมาะสมในการท า จดัสวนให้สวยงาม ร่มร่ืน ที่ดีและสวยงาม

กจิกรรมและเกดิความ

สวยงามน่าอยู่ น่าเรียน

41 กอ่สร้างปูายโรงเรียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กอ่สร้างปูายโรงเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มปีูายโรงเรียน เกดิความเป็นระเบียบ ร.ร.ทว 3
เทศบาลวงัสะพุง 3 อนุบาล ต าแหน่งที่ต้ังของโรงเรียน เทศบาลวงัสะพุง 3 อนุบาล เทศบาลวังสะพงุ 3 อนุบาล สวยงามและส่ิงแวดล้อม

เทศบาลวงัสะพุง 3 อนุบาล มขีนาดกวา้ง 6 เมตร จ านวน  1  ปูาย น่าอยู่

สูง 2.5  เมตร

ตัวอกัษรภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษท าด้วยโลหะ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

105



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
42 กอ่สร้างห้องส้วม  10  ที่นั่ง เพื่อกอ่สร้างห้องน้ าให้ กอ่สร้างห้องส้วม  10  ที่นั่ง 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000 โรงเรียนมหี้องส้วม โรงเรียนมหี้องส้วม ร.ร.ทว.3

โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 3 เพียงพอต่อครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 3 (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ตามแบบมาตรฐาน ตามแบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมฯ
อนุบาล เพื่อปรับระบบห้องน้ า อนุบาล ตามมาตรฐาน แบบแปลนของ อปท. แบบแปลนของ อปท. ส านักงบประมาณ

ห้องส้วมให้ถกูสุขลักษณะ แบบแปลนที่กรมส่งเสริม หรือแบบแปลนของ หรือแบบแปลนของ

มากขึ้น การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมการปกครอง ส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ท้องถิ่นและสามารถให้

บริการได้อยา่งเพียงพอ

43 โครงการอดุหนุนส าหรับ เพื่อส่งเสริมการจดัการ อดุหนุนโรงเรียน 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 อดุหนุนโรงเรียน การจดัการศึกษามี กองการศึกษา

สนุนสนุนอาหารกลางวนั ศึกษาให้มปีระสิทธภิาพ บ้านวงัสะพุง (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) บ้านวงัสะพุง ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ส านักงบประมาณ

โรงเรียนบ้านวงัสะพุง มากยิ่งขึ้น

44 โครงการอดุหนุนส าหรับ เพื่อส่งเสริมการจดัการ อดุหนุนโรงเรียน 3,183,600 3,183,600 3,183,600 3,183,600 3,183,600 อดุหนุนโรงเรียน การจดัการศึกษามี กองการศึกษา

สนุนสนุนอาหารกลางวนั ศึกษาให้มปีระสิทธภิาพ ชมุชนวงัสะพุง (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) ชมุชนวงัสะพุง ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ส านักงบประมาณ

โรงเรียนชมุชนวงัสะพุง มากยิ่งขึ้น

รวม 44  โครงการ 59,545,600 59,545,600 59,545,600 59,545,600 59,545,600
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาดา้นส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

       2.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2666 2667 2668 2669 2670 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการจดังานประเพณี เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน จดังานลอยกระทง 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000  -ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประเพณีวฒันธรรมอนัดี กองการศึกษา

ลอยกระทง ประเพณีวฒันธรรม 1 คร้ัง/ปี มรีะดับความพึงพอใจ งามของท้องถิ่นได้รับการ

อนัดีงามท้องถิ่น อยู่ในระดับดี ขึ้นไป อนุรักษ์และสืบสาน

 -จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการเพิ่มขึ้น

2 โครงการจดังานประเพณี เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน จดังานประเพณีสงกรานต์  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  -ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประเพณีวฒันธรรมอนัดี กองการศึกษา

วนัสงกรานต์ ประเพณีวฒันธรรมอนั 1 คร้ัง/ปี มรีะดับความพึงพอใจ งามของท้องถิ่นได้รับการ

ดีงามของท้องถิ่น อยู่ในระดับดี ขึ้นไป อนุรักษ์และสืบสาน

 -จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการเพิ่มขึ้น

3 โครงการจดังานประเพณี เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน จดังานแห่เทียนพรรษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -จ านวนผู้เขา้ร่วม ประเพณีวฒันธรรมอนัดี กองการศึกษา

แห่เทียนพรรษา ประเพณีวฒันธรรมอนั 1 คร้ัง/ปี โครงการเพิ่มขึ้น งามของท้องถิ่นได้รับการ

ดีงามของท้องถิ่น อนุรักษ์และสืบสาน

4 โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน จดักจิกรรมการขบัร้อง 30,000 30,000     30,000    30,000     30,000     -จ านวนผู้เขา้ร่วม ประเพณีวฒันธรรมอนัดี กองการศึกษา

การขบัร้องสารภญัญะเพื่อ ประเพณีวฒันธรรมอนั สารภญัญะ โครงการเพิ่มขึ้น งามของท้องถิ่นได้รับการ

อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ดีงามของท้องถิ่น อนุรักษ์และสืบสาน

พื้นบ้าน
5 โครงการจดักจิกรรมวนัขึ้นปีใหม่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน จดักจิกรรมวนัขึ้นปีใหม่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -จ านวนผู้เขา้ร่วม ประเพณีวฒันธรรมอนัดี กองการศึกษา

ประเพณีวฒันธรรมอนั จ านวน 1 คร้ัง โครงการเพิ่มขึ้น งามของท้องถิ่นได้รับการ
ดีงามของท้องถิ่น อนุรักษ์และสืบสาน

    2. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา กีฬา ประเพณวีัฒธรรมและการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2666 2667 2668 2669 2670 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
6 งานประเพณีแห่ต้นดอกไมเ้คร่ือง เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน จดังานประเพณี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  -จ านวนผู้เขา้ร่วม ประเพณีวฒันธรรมอนัดี กองการศึกษา

ประเพณีวฒันธรรมอนั ในวดัเขตเทศบาลวงัสะพุง โครงการเพิ่มขึ้น งามของท้องถิ่นได้รับการ
ดีงามของท้องถิ่น จ านวน  8  วดั อนุรักษ์และสืบสาน

7 โครงการส่งนักกฬีาทีมเทศบาล เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีา ส่งทีมนักกฬีาเขา้ร่วม 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เข้าร่วมการแข่งขัน ท าให้เยาวชนใชเ้วลาวา่ง กองการศึกษา

เขา้ร่วมแขง่ขนั ของเยาวชนและประชาชน แขง่ขนัตามโอกาสต่าง ๆ จ านวน 1 คร้ัง/ปี ให้เกดิประโยชน์ ห่างไกล

ยาเสพติด 

8 โครงการแขง่ขนักฬีาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 1  คร้ัง/ปี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  -จัดการแข่งขัน ท าให้ประชาชนมสุีขภาพ  กองการศึกษา

วงัสะพุง คัพ กาย จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัแขง็แรง
 -จ านวนทีมที่เข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้น

9 โครงการเดิน - วิง่เฉลิมพระเกยีรติ เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง  1  คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -จัดการแข่งขัน ท าให้ประชาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา

กาย จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัแขง็แรง
 -จ านวนผู้เข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้น

10 โครงการแขง่ขนับาสเกต็บอล เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 1  คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -จัดการแข่งขัน ท าให้ประชาชนมสุีขภาพ  กองการศึกษา

 วงัสะพุงคัพ กาย จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัแขง็แรง
 -จ านวนทีมที่เข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้น

11 โครงการแขง่ขนัตะกร้อ เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 1  คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -จัดการแข่งขัน ท าให้ประชาชนมสุีขภาพ  กองการศึกษา

วงัสะพุง คัพ กาย จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัแขง็แรง
 -จ านวนทีมที่เข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

108



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2666 2667 2668 2669 2670 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

12 โครงการแขง่ขนัเปตอง เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 1  คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -จัดการแข่งขัน ท าให้ประชาชนมสุีขภาพ  กองการศึกษา

วงัสะพุง คัพ กาย จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัแขง็แรง
 -จ านวนทีมที่เข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้น

13 โครงการแขง่ขนักฬีาแบดมนิตัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ จดักจิกรรมการแขง่ขนั 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  -จัดการแข่งขัน ประชาชนได้เขา้ร่วม กองการศึกษา

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง เล่นกฬีาและออกก าลังกาย กฬีาแบดมนิตัน จ านวน 1 คร้ัง/ปี แขง่ขนักฬีาและมสุีขภาพ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี  -จ านวนทีมที่เข้าร่วม พลานามยัที่ดี
แข่งขันเพิ่มขึ้น

14 โครงการแขง่ขนัวอลเล่ยบ์อล เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง จดัการแขง่ขนั 1  คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -จัดการแข่งขัน ท าให้ประชาชนมสุีขภาพ  กองการศึกษา

 วงัสะพุง คัพ กาย จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัแขง็แรง
 -จ านวนทีมที่เข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้น

15 โครงการแขง่ขนักฬีาฟุตซอล เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง จดัการแขง่ขนั 1  คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -จัดการแข่งขัน ท าให้ประชาชนมสุีขภาพ  กองการศึกษา

วงัสะพุง คัพ กาย จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัแขง็แรง
 -จ านวนทีมที่เข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้น

16 โครงการฝึกทักษะกฬีาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมคีวามรู้ จดัอบรม บรรยายและฝึก 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  -จัดการแข่งขัน เยาวชนมคีวามรู้ความ กองการศึกษา

ความเขา้ใจในทักษะพื้นฐาน ภาคปฏบิัติกฬีาฟุตบอล จ านวน 1 คร้ัง/ปี เขา้ใจในทักษะพื้นฐาน

ของกฬีาฟุตบอลและยกระดับ อายรุะหวา่ง 8-13 ปี  -จ านวนทีมที่เข้าร่วม ของกฬีาฟุตบอล

มาตรฐานด้านกฬีาฟุตบอล จ านวน  40  คน แข่งขันเพิ่มขึ้น

สู่ความเป็นเลิศ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2666 2667 2668 2669 2670 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

17 กอ่สร้างสนามกฬีา เพื่อกอ่สร้างสนามกฬีา สนามวอลเลยบ์อลชายหาด 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 สนามวอลเลย์บอลชายหาด มสีนามวอลเลยบ์อล กองการศึกษา

วอลเลยบ์อลชายหาด วอลเลยบ์อลชายหาดและ จ านวน  1  แห่ง จ านวน  1  แห่ง ชายหาด  1  แห่ง

พัฒนาศักยภาพนักกฬีา พร้อมอปุกรณ์ประจ าสนาม ที่ได้มาตรฐาน

วอลเลยบ์อลชายหาดให้สู่ ตามแบบแปลนเทศบาล

ระดับสากล ก าหนด

รวม 17  โครงการ 4,220,000 4,220,000 4,220,000 4,220,000 4,220,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมือง การบริหารจัดการที่ด ีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
    3.  ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ  สังคมคุณภาพชวีิตและการมีส่วนร่วม
        3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2666 2667 2668 2669 2670 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง เพื่อให้การบริหารงานของ ด าเนินการเลือกต้ังนายก 500,000 500,000 1,500,000 500,000 500,000 มนีายกเทศมนตรีและ การบริหารงานของเทศบาล ส านักปลัด

เทศบาลมปีระสิทธภิาพ เทศมนตรีและสมาชกิสภา สมาชกิสภาเทศบาล มปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

เทศบาล จ านวน 1 คร้ัง ตรงตามจ านวนที่

ระเบียบ/กฎหมาย

ก าหนดไว้

รวม 1 โครงการ  -  - 500,000 500,000 1,500,000 500,000 500,000  -  -  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชวีิต  เศราฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
    3.  ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ  สังคมคุณภาพชวีิตและการมีส่วนร่วม
        3.2 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อส่งเสริมสินค้าหมู่บ้าน จดัแสดงสินค้าหมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จดัแสดงสินค้าหมู่บ้าน สินค้าหมู่บา้นเปน็ที่รู้จักมากขึ้น กองสวสัดิการฯ

สินค้าหมู่บ้าน ให้มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน ในงานกจิกรรมต่างๆ จ านวน 1คร้ัง เพิ่มรายได้ให้กบัหมู่บ้าน

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้พบปะ ส่งเสริมพัฒนา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมพัฒนา ผู้สูงอายมุขีวญัและก าลังใจ กองสวสัดิการฯ

คุณภาพชวีติผู้สูงอายุ แลกเปล่ียนรวมทั้งท า คุณภาพชวีติผู้สูงอายุ คุณภาพชวีติผู้สูงอายุ ได้พบปะแลกเปล่ียนและ

กจิกรรมร่วมกนั จ านวน 1 คร้ัง ท ากจิกรรมร่วมกนั

3 โครงการส่งเสริมกจิกรรม เพื่อชว่ยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ส่งเสริมศูนยพ์ัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมศูนยพ์ัฒนา เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กองสวสัดิการฯ

ศูนยพ์ัฒนาครอบครัว ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ครอบครัว จ านวน 1 คร้ัง ครอบครัว จ านวน 1 คร้ัง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ที่ได้รับความเดือดร้อน  เป็นการ ที่ได้รับความเดือดร้อน  

สร้างความสมานฉนัท์ให้กบั ได้รับการชว่ยเหลือ สร้าง

ครอบครัว ความสมานฉนัท์ให้กบั

ครอบครัว

4 โครงการส่งเสริมกจิกรรม ผู้สูงอายไุด้ท ากจิกรรม ส่งเสริมกจิกรรม 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ส่งเสริมกจิกรรม ผู้สูงอายุมีขวญัและก าลังใจ กองสวสัดิการฯ

กลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมกนั กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอาย ุจ านวน ได้พบปะแลกเปล่ียนและ

1 คร้ัง ท ากิจกรรมร่วมกัน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

112



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ ประชมุปฎบิัติการการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วมพัฒนา กรรมการบริหารศูนยม์ี กองสวสัดิการฯ

ผู้สูงอายกุรรมการบริหารศูนย์ ในการบริหารจดัการที่ดี ดูงานและการประชมุสัญจร ศักยภาพและการประชุม ทักษะในการบริหารงานที่ดี

พัฒนาคุณภาพชวีติและส่งเสริม กรรมการบริหารศูนยฯ์ ของกรรมการศูนยฯ์

อาชพีผู้สูงอายแุละทัศนศึกษา

ดูงาน

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติ คนพิการในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คนพิการมคุีณภาพชวีติ ท าให้คนพิการได้มกีจิกรรม กองสวสัดิการฯ

คุณภาพชวีติคนพิการ คนพิการในเขตเทศบาล เทศบาลเมอืงวงัสะพุง ดีขึ้น กลุ่มร่วมกนัและสามารถ

ด าเนินชวีติได้อยา่งปกติ

และอยู่ในสังคมได้อยา่ง

มคีวามสุข

7 โครงการส่งเสริมกจิกรรม เพื่อส่งเสริมกจิกรรมกลุ่มสตรี กลุ่มสตรีในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกจิกรรมกลุ่ม กลุ่มสตรีมคีวามเขม้แขง็ กองสวสัดิการฯ

กลุ่มสตรี ให้มบีทบาททางสังคมมากขึ้น เทศบาลเมอืงวงัสะพุง สตรี ในเขตเทศบาล และเป็นก าลังในการพัฒนา

เมอืงวงัสะพุง ท้องถิ่น
8 โครงการส่งเสริมกจิกรรมสภา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ ส่งเสริมกจิกรรมของสภา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกจิกรรมของ เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ กองสวสัดิการฯ

เด็กและเยาวชน เรียนรู้ ท ากจิกรรมเพื่อสังคม เด็กและเยาวชน ในเขต สภาเด็กและเยาวชน ท ากจิกรรมเพื่อสังคม

ด้านจติสาธารณะร่วมกนั เทศบาล จ านวน 1 คร้ัง/ปี ด้านจติสาธารณะร่วมกนั

9 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อบรมและทัศนศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อบรมและทัศนศึกษา ประชาชนมคีวามรู้ ทักษะใน กองสวสัดิการฯ

หมู่บ้านด้านต่างๆ เชน่  ดูงาน 1 คร้ัง ดูงาน 1 คร้ัง การท างานเพิ่มมากขึ้น

การพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ และเกดิแนวคิดใหม่ๆ

ให้เกดิประสิทธภิาพ ที่จะพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
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10 โครงการส่งเสริมกจิกรรมกฬีา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ อดุหนุนสมาคมกฬีา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อดุหนุนสมาคมกฬีา คนพิการได้มโีอกาสแสดง กองสวสัดิการฯ

คนพิการแห่งชาติ คนพิการได้มโีอกาสแสดง คนพิการจงัหวดัเลย คนพิการจงัหวดัเลย ศักยภาพของตนเองในการ สมาคมกฬีา

ศักยภาพของตนเองในการ เล่นกฬีาและมส่ีวนร่วม คนพิการ

เล่นกฬีาและมส่ีวนร่วมในการ ในการท ากจิกรรม จงัหวดัเลย

ท ากจิกรรมเทียบเท่ากบัคนปกติ เทียบเท่ากบัคนปกติ

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ อดุหนุนเหล่ากาชาด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อดุหนุนเหล่ากาชาด  ผู้ปุวย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กองสวสัดิการฯ

ผู้ปุวย ผู้พิการ ผู้ยากไร้และ  ผู้ปุวย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จงัหวดัเลย จงัหวดัเลย และผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบ เหล่ากาชาด

ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภยั และผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบ ภยัพิบัติต่างๆในจงัหวดัเลย จงัหวดัเลย

พิบัติต่างๆในจงัหวดัเลย ภยัพิบัติต่างๆในจงัหวดัเลย ให้มคุีณภาพชวีติความ

ให้มคุีณภาพชวีติความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

12 โครงการต่อยอดอาชพีการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อดุหนุนสมาคม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อดุหนุนสมาคม คนพิการ มอีาชพี กองสวสัดิการฯ

ท าขนมทองพับแกค่นพิการ อาชพีคนพิการ มอีาชพี คนพิการจงัหวดัเลย คนพิการจงัหวดัเลย มรีายได้เสริม และใชเ้วลา สมาคมคนพกิาร

ในหมู่บ้าน มรีายได้เสริม และใชเ้วลา วา่งให้เกดิประโยชน์ จงัหวดัเลย

วา่งให้เกดิประโยชน์

13 โครงการพัฒนาผู้สูงวยัโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อดุหนุนชมรมผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อดุหนุนชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายมุศัีกยภาพ กองสวสัดิการฯ

ผู้สูงอายเุทศบาลเมอืงวงัสะพุง ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมอืงวงัสะพุง มากยิ่งขึ้น ชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลเมอืง

วงัสะพุง
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14 โครงการอบรมกลุ่มอาชพี เพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่ม อดุหนุนกลุ่มผ้าทอมอื 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อดุหนุนกลุ่มผ้าทอมอื กลุ่มผ้าทอมอืกลุ่มแมบ่้าน กองสวสัดิการฯ

ผ้าทอมอืกลุ่มแมบ่้าน อาชพีชมุชนให้ได้มาตรฐาน กลุ่มแมบ่้าน กลุ่มแมบ่้าน หมู่ 4 บ้านปากเปุง กลุ่มผ้าทอมือ

หมู่ 4 บ้านปากเปุง หมู่ 4 บ้านปากเปุง หมู่ 4 บ้านปากเปุง ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน กลุ่มแม่บ้าน

หมู่ 4 บา้นปากเปงุ

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนา  -เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม จดัอบรมกลุ่มอาชพีใน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  -อบรมกลุ่มอาชีพ 1 คร้ัง กลุ่มอาชีพหมู่บ้านได้มาตรฐาน กองสวสัดิการฯ

ศักยภาพกลุ่มอาชพีหมู่บ้าน อาชพีหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน หมู่บ้าน จ านวน 1 คร้ัง  -กลุ่มอาชพีผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย

เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มคีวาม ได้มาตรฐานทุกกลุ่ม เพิ่มมากขึ้น หมู่บ้านมรีายได้

หลากหลาย เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ กลุ่มอาชพีมรีายได้ เพิ่มมากขึ้น

หมู่บ้านมรีายได้เพิ่มมากขึ้น

16 โครงการส่งเสริมหลักสูตรผูกผ้า  -เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กองสวสัดิการฯ

และจดัดอกไมใ้นงานพิธต่ีางๆ สตรี ผู้สูงอาย ุมอีาชพีมรีายได้ เมอืงวงัสะพุง ผู้สูงอายุ  จ านวน 1 คร้ัง มอีาชพีมรีายได้เสริมและ

เสริมและใชเ้วลาวา่งให้เกดิ ใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์

ประโยชน์

17 โครงการส่งเสริมอาชพี  -เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กองสวสัดิการฯ

ท าดอกไมจ้นัทน์ สตรี ผู้สูงอาย ุมอีาชพีมรีายได้ เมอืงวงัสะพุง ผู้สูงอายุ  จ านวน 1 คร้ัง มอีาชพีมรีายได้เสริมและ

เสริมและใชเ้วลาวา่งให้เกดิ ใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์

ประโยชน์
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18 โครงการอบรมฝึกอาชพี  -เพื่อส่งแสริมอาชพี สร้างงาน ประชาชนในเขตเทศบาล 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 มปีระชาชน การพัฒนาอาชพี กองสวสัดิการฯ

สารพัดชา่ง สร้างรายได้ เพิ่มโอกาสและ เมอืงวงัสะพุง เขา้ร่วมกจิกรรม ประกอบอาชพี

(หลักสูตรระยะส้ัน) ทางเลือกในการประกอบอาชพี จ านวน 80 คน สร้างงานสร้างรายได้

ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การท างาน

ด้านวชิาชพีจริง

19 โครงการอบรมฝึกอาชพีหลัก  -เพื่อส่งแสริมอาชพี สร้างงาน ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มปีระชาชน การพัฒนาอาชพี กองสวสัดิการฯ

สูตรขนมไทย สร้างรายได้ เพิ่มโอกาสและ เมอืงวงัสะพุง เขา้ร่วมกจิกรรม ประกอบอาชพี

ทางเลือกในการประกอบอาชพี จ านวน 40 คน สร้างงานสร้างรายได้

ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การท างาน

ด้านวชิาชพีจริง

20 โครงการจดัอบรมบัญชี  -เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เขา้ใจ ครัวเรือนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จดัอบรม จ านวน 1 คร้ัง จดัท าบัญชคีรัวเรือน กองสวสัดิการฯ

ครัวเรือน ตามแนวเศรษฐกจิ ในการจดัท าบัญชคีรัวเรือน เมอืงวงัสะพุง และมผู้ีเขา้ร่วม  80 คน ลดรายจา่ย

พอเพียง ให้ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ

จดัสรรรายได้ค่าใชจ้า่ยได้อยา่ง

ถกูต้องและมปีระสิทธภิาพ

21 โครงการส่งเสริมกจิกรรม  -เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก  เยาวชน เด็กและเยาวชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จดักจิกรรมเพื่อให้เด็ก พื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับ กองสวสัดิการฯ

เพื่อเด็กและเยาวชน ได้ท ากจิกรรม เพื่อส่งเสริม เทศบาลเมอืวงัสะพุง และเยาวชนเขา้ร่วม เด็ก เยาวชนกจิกรรมในการ

กจิกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ จ านวน 1 คร้ัง ใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยน์

ใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยน์ และมีผู้เข้าร่วม 100 คน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

22 โครงการส่งเสริมปลูกผัก เพื่อให้มพีืชผักที่ปลอดสารพิษ ประชาชนในเขต 20,000    20,000     20,000    20,000     20,000    ส่งเสริมให้มคีวามรู้ ประชาชนมพีืชผัก กองสวสัดิการฯ

สวนครัว บริโภคในครัวเรือนมอีาหาร เทศบาลเมอืงวงัสะพุง จ านวน  1  คร้ัง เพียงพอต่อการ

ที่ผลิตขึ้นเองท าให้ประหยดั ปฏบิัติจริง บริโภคในครัวเรือน

ค่าใชจ้า่ย เกดิความสามคัคี

ในชมุชนได้ท า

กจิกรรมร่วมกนั

23 โครงการส่งเสริมกจิกรรม เพื่อเป็นศูนยร์วมให้วยัรุ่นและ เด็กและเยาวชนในเขต 100,000   100,000     100,000   100,000     100,000    จดัต้ังชมรม มศูีนยร์วมให้วยัรุ่นและ กองสวสัดิการฯ

TO BE NUMBER ONE เยาวชนรวมกลุ่มกนัท ากจิกรรม เทศบาลเมอืงวงัสะพุง TO BE NUMBER ONE เยาวชนรวมกลุ่มกนัท า

ที่สนใจสร้างสรรค์และเกดิสุข ในเขตเทศบาลเมอืง กจิกรรมที่สนใจสร้าง

วงัสะพุง สรรค์และเกดิสุข

24 โครงการอบรมกลุ่มอาชพี เพื่อส่งแสริมอาชพี สร้างงาน ประชาชนในเขต 50,000    50,000     50,000    50,000     50,000    ส่งเสริมให้มคีวามรู้ การพัฒนาอาชพี กองสวสัดิการฯ

การท าปุ๋ยชวีภาพ สร้างรายได้ เพิ่มโอกาสและ เทศบาลเมอืงวงัสะพุง จ านวน  1  คร้ัง ประกอบอาชพี

ทางเลือกในการประกอบอาชพี ปฏบิัติจริง สร้างงานสร้างรายได้

ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การท างาน

ด้านวชิาชพีจริง

25 โครงการจดัหาที่ดินเพื่อกอ่สร้าง เพื่อจดัหาที่ดินในการกอ่สร้าง จดัซ้ือที่ดิน จ านวน 2 งาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จัดซ้ือที่ดิน จ านวน 2 งาน มสีถานที่ส าหรับกอ่สร้าง กองสวสัดิการฯ

ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชวีติและ ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชวีติและ เพื่อกอ่สร้างศูนยพ์ัฒนา เพื่อกอ่สร้างศูนยพ์ัฒนา ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชวีติ

ส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายเุทศบาล ส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายเุทศบาล คุณภาพชวีติและส่งเสริม คุณภาพชีวติและส่งเสริม และส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายุ

เมอืงวงัสะพุง เมอืงวงัสะพุง อาชพีผู้สูงอายเุทศบาล อาชพีผู้สูงอายเุทศบาล เทศบาลเมอืงวงัสะพุง

เมอืงวงัสะพุง เมอืงวงัสะพุง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

26 โครงการกอ่สร้างศูนยพ์ัฒนา เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ในการ กอ่สร้างศูนยพ์ัฒนา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพ ผู้สูงอายไุด้รับการพัฒนา กองสวสัดิการฯ

คุณภาพชวีติและส่งเสริมอาชพี ปฏบิัติงานและจดักจิกรรม คุณภาพชวีติและ ชวีติและส่งเสริมอาชพี และส่งเสริมคุณภาพชวีติ
ผู้สูงอายเุทศบาลเมอืงวงัสะพุง ส าหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายุ ผู้สูงอายเุทศบาลเมอืง

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง วงัสะพุง จ านวน 1 แห่ง

ขนาด 12x20 เมตร

27 โครงการส่งเสริมอาชพี เพื่อฝึกอบรมอาชพีการท าตุงใย อดุหนุนคณะกรรมการ 20,000 20000 20,000 20,000 20,000 อดุหนุนคณะกรรมการ พฒันาทักษะอาชีพในการท า กองสวสัดิการฯ

กลุ่มสตรีเทศบาลเมอืงวงัสะพุง แมงมมุและเป็นการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาสตรีจงัหวดัเลย พัฒนาสตรีจงัหวดัเลย ตุงใยแมงมุมส่งเสริมให้มี คณะกรรมการ

สร้างภาวะผู้น าและบทบาท รายได้กลุ่มสตรี พัฒนาสตรี

หน้าที่ของสตรี เทศบาล จงัหวดัเลย
เมอืงวงัสะพุง

รวม 27  โครงการ  -  - 3,775,000 3,775,000 3,775,000 3,775,000 3,775,000  -  -  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมือง การบริหารจัดการที่ด ีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

     4. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการที่ด ีและบริการสาธารณะ
         4.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการสภาเมอืงวงัสะพุง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี จดัประชมุสภาเมอืง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนมส่ีวนร่วมใน กองยทุธสาสตร์ฯ

ส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ วงัสะพุง ขา่วสารที่ถกูต้อง การคิด ตัดสินใจ ในการ

ในการพัฒนาเทศบาล ทั่วถงึร้อยละ 60 ขึ้นไป พัฒนาเทศบาลเมอืงวงัสะพุง

2 โครงการอบรมคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพ อบรมและทัศนศึกษา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ผู้เขา้รับการอบรม การปฏบิัติงานของ งาน กจ.

สมาชกิสภาเทศบาล พนักงาน ในการปฏบิัติงานของคณะ คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา และทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชกิ ส านักปลัดฯ

เทศบาล พนักงานจา้ง และทัศน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาล พนักงานเทศบาล สามารถน าความรู้ที่ได้ สภาเทศบาล พนักงาน

ศึกษาดูงานในประเทศ/ พนักงานจา้ง และสมาชกิ พนักงานจา้งเทศบาล ไปปฏบิัติ เทศบาล พนักงานจา้ง

ต่างประเทศ จ านวน 80 คน มปีระสิทธภิาพดีขึ้น

3 โครงการจดักจิกรรมวนัเทศบาล เพื่อให้บุคลากรในสังกดั จดักจิกรรมวนัเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรในสังกดัเทศบาล บุคลากรในสังกดัเทศบาลเมอืง ส านักปลัด

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง 1 คร้ัง โดยมคีณะผู้บริหาร เมอืงวงัสะพุง มคีวามรัก วงัสะพุง ตระหนักถงึบทบาท

ได้ตระหนักเห็นถงึความส าคัญ สมาชกิสภาเทศบาล เกิดความสามัคคี ซ่ึงก่อให้ หน้าที่ของตนเองกอ่ให้

ของการปกครองท้องถิ่น บุคลากรในสังกดัเทศบาล ผลดีต่อการปฏบิติัหน้าที่ เกดิความสัมพันธอ์นัดี

เมอืงวงัสะพุง หน่วยงาน และการบริการประชาชน ระหวา่งหน่วยงานภายใน

ภาครัฐ เอกชน ผู้น าชมุชน มากยิ่งขึ้น และภายนอก ให้บริการ

และประชาชนทั่วไป ประชาชนอยา่งเสมอภาค

4 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม พนักงาน พนักงานจา้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง/ฝุายต่างๆผ่าน เกดิสภาพแวดล้อมที่ดี งาน กจ.

จดักจิกรรม  5  ส. ในการพัฒนาคุณภาพการ และลูกจา้งของเทศบาล การประเมนิ 5 ส. เพิ่มประสิทธภิาพในการ ส านักปลัดฯ

ปฏบิัติงาน จดัระบบ ระเบียบ ร่วมมอืด าเนินกจิกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ ท างาน สถานที่ท างาน

ของสถานที่ เอกสาร วสัดุ 5 ส. ลดความเส่ียง ก าหนด เป็นระเบียบเรียบร้อย

อปุกรณ์ให้สะดวก สะอาด ในการท างานและท าให้

เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อม สภาพแวดล้อมในการ

ปฏบิัติงานเสริมการท างานเป็นทีม ท างานดีขึ้น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
5 โครงการส ารวจความพึงพอใจ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ ส ารวจความพึงพอใจ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความพงึพอใจ การปฏบิัติงานและให้บริการ ส านักปลัด

ในการให้บริการประชาชนของ ปฏบิัติงาน ในการให้บริการประชาชน อยู่ในระดับดี ประชาชนมปีระสิทธภิาพ

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง ของเทศบาลเมอืงวงัสะพุง มากยิ่งขึ้น

6 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล บุคลากรของเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรของเทศบาล บุคลากรได้รับการพัฒนา งาน กจ.

ปฏบิัติงานของบุคลากรเทศบาล ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ได้รับการพัฒนา สมรรถนะของตนเอง ส านักปลัด

เมอืงวงัสะพุง อยา่งต่อเนื่องและให้เห็นถงึ ของตนเองในการปฏบิัติงาน สมรรถนะของตนเอง ในการปฏบิัติงาน

ศักยภาพ และสามารถดึง ในการปฏบิัติงาน จ านวนทั้งส้ิน 40 คน

ศักยภาพของตนเองมาใช้ อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ในการปฏบิัติงาน

ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

และเกดิประสิทธผิล

7 โครงการกอ่สร้างปูายส านักงาน เพื่อความสวยงามและความ ปูายส านักงานเทศบาล 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 ปูายส านักงานเทศบาล เกดิความสวยงามและความ ส านักปลัด

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง สะดวกในการติดต่อราชการ เมอืงวงัสะพุง เมอืงวงัสะพุง สะดวกในการติดต่อราชการ

ของประชาชน ของประชาชน

8 โครงการจดัท าและทบทวน เพื่อให้ได้แผนพัฒนาเทศบาล จดัท าและทบทวนแผน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  -จดัท าและทบทวน ได้แผนพัฒนาเทศบาลที่ กองยทุธสาสตร์ฯ

แผนพัฒนาเทศบาลเมอืง ที่ตรงกบัความต้องการของ พัฒนาเทศบาลเมอืง แผนพัฒนาปี 1 คร้ัง ตรงกบัความต้องการ

วงัสะพุง ชมุชนและถกูต้องตาม วงัสะพุง  -น าโครงการจากชุมชนมา ของชมุชน และถกูต้อง
ระเบียบก าหนด จัดท าแผนร้อยละ 60 ขึน้ไป ตามระเบียบก าหนด

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย จดัอบรมให้ความรู้กฎหมาย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ผ่านการอบรม พนักงานเทศบาล พนักงาน ส านักปลัด

แกพ่นักงานเทศบาล พนักงานจา้ง แกพ่นักงานเทศบาล พนักงาน แกพ่นักงานเทศบาล ร้อยละ 50 ของผู้เขา้ จา้ง ลูกจา้ง เทศบาลเมอืง

ลูกจา้งเทศบาลเมอืงวงัสะพุง จา้ง ลูกจา้ง เทศบาลเมอืง พนักงานจา้ง ลูกจา้ง อบรม วงัสะพุง สามารถน าความรู้

วงัสะพุง เทศบาลเมอืงวงัสะพุง ที่ได้มาใชใ้นการปฏบิัติงานได้

10 โครงการปรับปรุงอาคารปูองกนั เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏบิัติ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อาคารปูองกนั (เดิม) มสีถานที่ในการปฏบิัติ ส านักปลัดฯ

(เดิม) งานที่ปลอดภยั และพร้อมให้ ปูองกนั(เดิม) โดยปรับปรุง มคีวามปลอดภยั งานที่ปลอดภยั และพร้อม

บริการประชาชน อาคาร ห้องน้ าและหลังคา ให้บริการประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

120



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

11 โครงการอบรมการน ามาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ผ่านการอบรม คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา   ส านักปลัด

ทางคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่ จริยธรรมแกค่ณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล น าความรู้ไปสู่การ พนักงานเทศบาล

การปฏบิัติ  สมาชกิสภา   พนักงาน  พนักงานจา้ง ปฎบิัติได้ พนักงานจา้ง  ผู้น าชมุชน

 พนักงานจา้งเทศบาล ผู้น าชมุชนในเขตเทศบาล มคุีณธรรม  จริยธรรม
ผู้น าชมุชนในเขตเทศบาล ในการปฏบิัติงาน

12 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชกิ อบรมและศึกษาดูงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา ส านักปลัดฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ สภา พนักงานท้องถิ่น และ จ านวน 1 คร้ัง/ปี สามารถน าความรู้ที่  พนักงานท้องถิ่น และ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนา ประธานชมุชน ได้เปิดโลกทัศน์ ได้รับจากการอบรมและ ประธานชมุชน สามารถ

ชมุชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทัศนศึกษาดูงานมา น าความรู้วทิยาการใหม่ๆ  

ยั่งยนื น าความรู้วทิยาการใหม่ๆ  ปฏบิัติได้ ตลอดจนประสบการณ์

ตลอดจนประสบการณ์ตรงที่ ตรงที่ได้รับจาก

ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และ

และสัมผัสจริง มาพัฒนาและ สัมผัสจริง มาพัฒนา

เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ ให้ องค์กรให้ประสบความ

องค์กรได้รับการพัฒนา และ ส าเร็จตามนโยบายและ

ประสบความส าเร็จตาม เปูาหมายที่วางไว้

นโยบายและเปูาหมายที่วางไว้

13 ปรับปรุงอาคาร เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏบิัติ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อาคารส านักงาน(หลังเก่า) มสีถานที่ในการปฏบิัติ ส านักปลัดฯ

ส านักงานเทศบาล (หลังเกา่) งานที่ปลอดภยั และพร้อมให้ เทศบาล(หลังเกา่) โดย มคีวามปลอดภยั งานที่ปลอดภยั และพร้อม

บริการประชาชน ปรับปรุงหลังคาพร้อมเพดาน ให้บริการประชาชน

14 ปรับปรุงอาคาร เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏบิัติ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารส านักงาน(หลังใหม่) มสีถานที่ในการปฏบิัติ ส านักปลัดฯ

ส านักงานเทศบาล (หลังใหม่) งานที่ปลอดภยั และพร้อมให้ เทศบาล (หลังใหม่) โดย มคีวามปลอดภยั งานที่ปลอดภยั และพร้อมให้

บริการประชาชน ปรับปรุงหลังคาพร้อม บริการประชาชน

เพดานและห้องน้ า

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
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15 ปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิม เพื่อปรับปรุงซุ้มประตูเมือง ปรับปรุงซุ้มประตูเมือง 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ซุ้มประตูเมอืงเฉลิมพระ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ ส านักปลัดฯ

พระเกยีรติฯ เฉลิมพระเกยีรติฯ ให้มคีวาม เฉลิมพระเกยีรติฯ บริเวณ เกยีรติได้รับการซ่อมแซม เกยีรติได้รับการซ่อมแซม

สวยงามสมพระเกยีรติฯ ส่ีแยกวงัสะพุง โดยกการติด ให้มคีวามสวยงามสม ให้มคีวามสวยงามสม

แผ่น PLAST WOOD พร้อม พระเกยีรติ พระเกยีรติ

ทาสี ตามแบบแปลนก าหนด

16 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ เพื่อใชใ้นการจดัเกบ็ภาษีที่ดิน จ านวนแปลงที่ดินในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ารวจเกบ็ขอ้มลูตาม ท าให้จดัเกบ็ภาษีได้อยา่ง กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิ์น (LTAX GIS) และส่ิงปลูกสร้าง เทศบาล 3,980 แปลง แบบส ารวจไมน่้อยกวา่ ทั่วถงึ เทศบาลมรีายได้

30 แปลง เพิ่มขึ้น เทศบาลลดค่า

ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน

17 ปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลเมอืง เพื่อให้ห้องน้ าเทศบาลเมอืง ปรับปรุงห้องน้ าเทศบาล 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 ห้องน้ าเทศบาลเมอืง ห้องน้ าเทศบาลเมอืง ส านักปลัดฯ
วงัสะพุง วงัสะพุงมคีวามสะอาด เมอืงวงัสะพุง หลังเดิม วงัสะพุงมคีวาม วงัสะพุงมคีวามสะอาด

ถกูสุขลักษณะ หลังใหม ่อาคารปูองกนัฯ สะอาดถกูสุขลักษณะ ถกูสุขลักษณะ

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด
18 กอ่สร้างปูายบอกทางแบบ เพื่อให้เกดิความสะดวก กอ่สร้างปูายบอกทางแบบ 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ปูายบอกทางแบบ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดฯ

โอเวอร์แฮงค์ รวดเร็วในการเดินทาง โอเวอร์แฮงค์ ขนาด โอเวอร์แฮงค์ จ านวน สะดวกในการเดินทาง

2.20 x 2.50 เมตร จ านวน 2 จดุ เกดิความรวดเร็วและ

2 จดุ ปลอดภยั

19 โครงการเทศบาลเยี่ยมยาม เพื่อเป็นการอ านวย ประชาชนในเขต 20,000    20,000     20,000    20,000     20,000    ประชาชนมคีวาม การปฏบิัติงานและ ส านักปลัด

ถามขา่ว ความสะดวก บริการ เทศบาลเมอืงวงัสะพุง พึงพอใจในการรับ ให้บริการประชาชน

นอกสถานที่ให้กบั บริการ มปีระสิทธภิาพ

ประชาชนในเขตเทศบาล มากยิ่งขึ้น

เมอืงวงัสะพุง

20 กอ่สร้างอาคาร เพื่อให้มสีถานที่ท างานที่ อาคารส านักงานเทศบาล 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 อาคารส านักงานเทศบาล การปฏบิัติงานและให้บริการ ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาลเมอืงวงัสะพุง เหมาะสม สามารถให้บริการ เมอืงวงัสะพุง จ านวน 1 หลัง เมอืงวงัสะพุง จ านวน ประชาชนมปีระสิทธภิาพ

ประชาชนได้อยา่งทั่วถงึ 1 หลัง มากยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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21 ปรับปรุงห้องกจิการสภา เพื่อให้มสีถานที่ในการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องกจิการ 50,000    50,000     50,000    50,000     50,000    สมาชกิสภาเทศบาล มสีถานที่ในการปฏบิัติ ส านักปลัดฯ

รับรอง และปฏบิัติงาน สภาโดยการทาสีตกแต่งภายใน มสีถานที่ส าหรับ งานที่ปลอดภยั 

ของสมาชกิสภาเทศบาล ติดฝูาเพดาน ฯลฯ ปฏบิัติงาน ของสมาชกิสภาฯ
จ านวน 1 ห้อง

22 ปรับปรุงอาคาร เพื่อให้มสีถานที่ท างานที่ ปรับปรุงอาคารส านักงาน 200,000 200,000   200,000 200,000 200,000   สถานที่ในการปฏบิติังาน มสีถานที่ในการปฏบิัติงาน ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาลเมอืงวงัสะพุง เหมาะสม สามารถให้บริการ เทศบาลเมอืงวงัสะพุง ที่ปลอดภยั และพร้อมให้ ที่ปลอดภยั และพร้อมให้

ประชาชนได้อยา่งทั่วถงึ บริการประชาชน บริการประชาชน

23 ปรับปรุงระบบไฟฟูา เพื่อความปลอดภยัในชวีติ ปรับปรุงระบบไฟฟูา และ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงระบบไฟฟูา ส านักงานมคีวาม ส านักปลัดฯ
อาคารเทศบาลเมอืง และทรัพยสิ์นของทางราชการ เดินสายไฟรอบอาคาร และเดินสายไฟรอบ ปลอดภยัและสามารถ

วงัสะพุง (หลังใหม่) อาคาร อ านวยความสะดวกให้

กบัผู้มาติดต่อราชการ

24 ติดต้ังระบบเสียงตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถ ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ติดต้ังระบบเสียงตาม ประชาชนสามารถรับรู้ กองยทุธศาสตร์ฯ

สายไร้สายภายในเขต รับรู้ขอ้มลู ขา่วสารต่างๆได้ ไร้สายภายในเขต สายไร้สายภายในเขต ขอ้มลู ขา่วสารต่างๆได้

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว เทศบาลเมอืงวงัสะพุง เทศบาลเมอืงวงัสะพุง อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว

และเป็นเคร่ืองมอืใน และเป็นเคร่ืองมอืใน

การติดต่อส่ือสารระหวา่ง การติดต่อส่ือสารระหวา่ง

ประชาชนกบัหน่วยงานของรัฐ ประชาชนกบัหน่วยงาน

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว ของรัฐได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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25 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จ านวนแปลงที่ดินในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส ารวจเกบ็ขอ้มลูตาม -จดัเกบ็รายได้อยา่ง กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิ์น การจดัเกบ็รายได้ มฐีาน เทศบาลทั้งหมด 4,652 แปลง แบบส ารวจไมน่้อยกวา่ ครบถว้น เป็นธรรมแก่

ขอ้มลูในการจดัเกบ็ภาษีที่ เจา้ของที่ดิน จ านวน  4,652 แปลง ผู้มหีน้าที่เสียภาษี

แน่นอนสามารถตรวจสอบได้ 3,080 แปลง แปลงที่ดิน อยา่งแท้จริงและสามารถ

โดยสะดวกรวดเร็วและน า ที่จดัเกบ็ภาษี 1,777 แปลง น าขอ้มลูไปใชใ้น

ขอ้มลูไปใชใ้นการบริหารงาน การบริหารงานและ

และพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ พัฒนาท้องถิ่นได้

อยา่งมปีระสิทธภิาพ

26 จดัท าปูายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธข์อ้มลู ขนาดปูายไม่น้อยกวา่ 7,000,000   7,000,000    7,000,000   7,000,000    7,000,000   ประชาชนมคีวาม ประชาชนได้รับทราบ กองยทุธศาสตร์ฯ

LED Full color outdoor ขา่วสารของเทศบาลเมอืง 11.50x3.80 เมตร ความ พึงพอใจในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารประชา
วังสะพงุ ละเอียดไม่น้อยกวา่1,152x384 ขอ้มลูขา่วสารของ สัมพนัธ์ของเทศบาล

 Pixels  Pitch 10 มม. เทศบาลเมอืงวงัสะพุง เมืองวังสะพงุ
แสดงผล 281.4 ล้านล้านเฉดสี

LED Lamp 1R1G1B พร้อม 

software บริเวณส่ีแยก

วงัสะพงุ

27 จดัท าปูายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธข์อ้มลู ขนาดปูายไม่น้อยกวา่ 2,500,000   2,500,000    2,500,000   2,500,000    2,500,000   ประชาชนมคีวาม ประชาชนได้รับทราบ กองยทุธศาสตร์ฯ

LED Full color outdoor ขา่วสารของเทศบาลเมอืง 3.80x2.80 เมตร ความ พึงพอใจในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารประชา
วังสะพงุ ละเอียดไม่น้อยกวา่ 384 x288 ขอ้มลูขา่วสารของ สัมพนัธ์ของเทศบาล

Pixels  Pitch 10 มม. เทศบาลเมอืงวงัสะพุง เมืองวังสะพงุ
แสดงผล 281.4 ล้านล้านเฉดสี

LED Lamp 1R1G1B พร้อม 

software บริเวณส่ีแยกวงัสะพงุ

รวม 27  โครงการ 65,782,000 65,782,000 65,782,000 65,782,000 65,782,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

     4. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการที่ด ีและบริการสาธารณะ
         4.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร เพื่อฝึกอบรมเพิ่มจ านวน สมาชกิ อปพร. ในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน อปพร. จ านวน อปพร.เพิ่มขึ้นเพื่อ ส านักปลัด

ปูองกนัภยัฝุายพลเรือน สมาชกิอาสาสมคัรปูองกนัภยั เทศบาลเมอืงวงัสะพุง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เป็นก าลังสนับสนุนใน

ฝุายพลเรือน ของจ านวนประชากร การปูองกนัและบรรเทา

สาธารณภยั

2 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัร ฝึกอบรมสมาชกิอาสาสมคัร อปพร. ในเขตเทศบาลเมอืง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อปพร. ในเขตเทศบาล อปพร.มคีวามพร้อมเป็น ส านักปลัด

ปูองกนัภยัฝุายพลเรือน ปูองกนัภยัฝุายพลเรือน วงัสะพุง เมอืงวงัสะพุง มคีวาม ก าลังสนับสนุนในการปูองกนั
พร้อมและช านาญมากขึน้ และบรรเทาสาธารณภยั     

3 โครงการวนัอาสาสมคัร เพื่อจดักจิกรรมวนัสถาปนา อปพร. เทศบาลเมอืง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จดักจิกรรมวนั จดักจิกรรมวนัอาสาสมคัร ส านักปลัด

ปูองกนัภยัฝุายพลเรือน อปพร. เพื่อชมุนุม อปพร.และ วงัสะพุง อปพร. 1 คร้ัง ปูองกนัภยัฝุายพลเรือนหรือ

จดักจิกรรมต่างๆ เชน่ กจิกรรม ค่าใชจ้า่ยในการร่วมชมุนุม

เพิ่มทักษะกจิกรรมสาธารณ สวนสนามที่กรมปูองกนัและ

ประโยชน์ และบรรเทาสาธารณภยัจดัขึ้น

4 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน เพื่อพฒันาระบบปฏบิัติการ จัดฝึกซ้อมแผนให้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมซ้อมแผน ผู้เข้าร่วมซ้อมแผนเกิด ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภยั ด้านสาธารณภยั กบัพนักงานเทศบาล มคีวามพึงพอใจ  ทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล 

ให้มปีระสิทธภิาพ และหน่วยงานขา้งเคียง ร้อยละ 90 และมคีวามเขา้ใจ

ที่เกี่ยวขอ้งในการตอบโต้ การตอบโต้ภยัตามแผน

ภยัพิบัติ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรักษาความปลอดภยัในชวีติ พัฒนาศักยภาพสายตรวจ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมคีวาม เทศบาลมคีวามสงบสุข ส านักปลัด

สายตรวจจกัรยาน และทรัพยสิ์นของประชาชน จกัรยานเพื่อรักษาความ ปลอดภยัในชวีติและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในเขตเทศบาล ปลอดภยัในเขตเทศบาล ทรัพยสิ์นเพิ่มขึ้น ในชวีติและทรัพยสิ์น

เมอืงวงัสะพุง

6 โครงการรณรงค์เสริมสร้างวนิัย เพื่อรักษาความปลอดภยัในชวีติ รณรงค์เสริมสร้างวนิัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบุัติเหตุทางถนน ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส านักปลัด

จราจร และทรัพยสิ์นของประชาชน จราจรในเขตเทศบาล ลดลง ในชวีติและทรัพยสิน

ลดอบุัติเหตุ ลดอบุัติเหตุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

7 โครงการรักษาความสงบเรียบ เพื่อรักษาความปลอดภยัใน ติดต้ังกล้องวงจรปิดในเขต 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนมคีวาม เทศบาลมคีวามสงบสุข ส านักปลัด

ร้อยและความปลอดภยัในชวีติ ชวีติและทรัพยสิ์นของ เทศบาลเมอืงวงัสะพุง ปลอดภยัในชวีติและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั

และทรัพยสิ์น(บูรณาการแกไ้ข ประชาชน จ านวน  28  จดุ ทรัพยสิ์นเพิ่มขึ้น ในชวีติและทรัพยสิ์น

ปัญหาอาชญากรรม)ด้วยระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV  System)
8 โครงการปูองกนัและแกไ้ข เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักเรียนในสังกดัโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้อบรมได้ตระหนักเกี่ยวกบั ผู้เขา้อบรมมพีฤติกรรมไม่ ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด นักศึกษา ได้รับรู้และทราบถงึ เทศบาลเมอืงวงัสะพุง โทษภยัของยาเสพติด เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด

ปัญหาและพิษภยัของยาเสพติด และรู้จกัการปูองกนัให้ สามารถปฏบิัติตนเป็น

อกีทั้งยงัเป็นการพัฒนาคุณภาพ ห่างไกลยาจากเสพติด แนวทางที่ถกูต้องเหมาะสม

ชวีติ ทักษะความคิด สร้างภมูิ ตามหลักธรรมแห่งพุทธ

คุ้มกนัทางด้านร่างกาย จติใจ ศาสนา และเป็นแบบอยา่ง

ให้กบัเยาวชนไมต่กเป็นทาส ที่ดีแกผู้่อื่นทั้งในชมุชนและ

ของอบายมขุด้วยวถิพีุทธ สังคม

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถใน จดัฝึกอบรมผู้ปฏบิัติงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้อบรมมคีวามพึง ผู้อบรมมขีดีความ ส านักปลัด

ผู้ปฏบิัติงานด้านสาธารณภยั การปฏบิัติงานด้านสาธารณภยั ด้านสาธารณภยั พอใจ ร้อยละ 90 สามารถการปฏบิัติงาน

เพิ่มขึ้น

10 โครงการหมู่บ้านปลอดภยั เพื่อออกให้ความรู้กบั ประชาชนในเขต 80,000    80,000     80,000    80,000     80,000    ประชาชนมคีวามรู้และ ประชาชนมคีวามรู้ งานปูองกนัฯ

ประชาชนในด้านการปูองกนั เทศบาลเมอืงวงัสะพุง สามารถปูองกนั และสามารถปูองกนั ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยัได้ สาธารภยั โดยเฉพาะ

โดยเฉพาะเร่ืองอคัคีภยั เร่ืองอคัคีภยัได้

11 โครงการ ยวุอาสาสมคัร เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณภยั เยาวชนและนักเรียน 40,000    40,000     40,000    40,000     40,000    จ านวนนักเรียน เยาวชนและนักเรียน งานปูองกนัฯ

ปูองกนัภยัฝุายพลเรือน ให้กบัเยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาล ที่ได้รับความรู้และ มคีวามรู้และ ส านักปลัด

ในเขตเทศบาล สามารถปูองกนั สามารถปูองกนั
สาธารณภยัในเบือ้งต้นได้ สาธารณภยัได้

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

12 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่ออบรมพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร 50,000    50,000     50,000    50,000     50,000    คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร งานปูองกนัฯ

เพื่อการปูองกนัและบรรเทา ด้านการบริหารจดัการภยัพิบัติ สมาชกิสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล ส านักปลัด

สาธารณภยั ของเทศบาล และเพื่อฝึกซ้อม พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล

อพยพ หนีภยั ของพนักงาน ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งประจ า

เทศบาล พนักงานจา้งเทศบาล พนักงานจา้งเทศบาล พนักงานจา้งเทศบาล

มคีวามรู้และสามารถ มคีวามรู้และสามารถ

บริหารจดัการภยัพิบัติ บริหารจดัการภยัพิบัติ

สามารถอพยพหนีภยัได้
13 โครงการปูองกนัและแกไ้ข เพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติด อดุหนุนที่ท าการปกครอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหายาเสพติดใน ปัญหายาเสพติดใน ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติดจงัหวดัเลย ในชมุชน จงัหวดัเลย เพื่อด าเนิน ชมุชนลดลง ชมุชนลดลง

โครงการปูองกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด

จงัหวดัเลย

14 โครงการอบรมปูองกนัเด็ก เพื่อสร้างทักษะการเอาชวีติ จกัอบรมให้กบัเด็กและ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ปัญหาเด็กจมน้ าลดลง เด็กมทีักษะการเอาชวีติ ส านักปลัด

จมน้ า รอดเมื่อเด็กจมน้ า เยาวชน รอดเมื่อตกน้ า

15 โครงการฝึกอบรมสยบผู้ปุวย เพื่อให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรม ผู้เขา้รับการอบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เขา้อบรมมคีวามรู้และ มผู้ีที่มคีวามรู้และทักษะ ส านักปลัด
คลุ้มคล่ังด้วยไมง่้าม มคีวามรู้และทักษะ จ านวน 100 คน ทักษะการใช้ไม้ง่ามในการ สามารถใชไ้มง่้ามในการ

ในการระงับเหตุคนคลุ้มคล่ัง สยบคนคลุ้มคล่ังได้ สยบคนคลุ้มคล่ังได้ทุกชมุชน

ลดปัญหาการเกดิอาชญากรรม

ในชมุชนได้

16 โครงการมภียั มเีรา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จดัหน่วยออกให้ความรู้ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เขา้อบรมมคีวาม ประชาชนเกดิทักษะ ส านักปลัด

มส่ีวนร่วมในการปูองกนั และสาธติการระงับอคัคีภยั พึงพอใจ ร้อยละ 90 การเอาชวีติรอดจากภยัพิบัติ

และบรรเทาสาธารณภยั

ในชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ
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17 โครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธภิาพ ชดุปฏบิัติการ 50,000    50,000     50,000    50,000     50,000    ชดุปฏบิัติการจติอาสา ชดุปฏบิัติการจติอาสา งานปูองกนัฯ

จติอาสาภยัพิบัติ ในการปฏบิัติหน้าที่ให้แก่ จติอาสาภยัพิบัติ ภยัพิบัติ สามารถ สาธารณภยั มคีวามรู้ ส านักปลัด

ชดุปฏบิัติการจติอาสาภยัพิบัติ ในสังกดัเทศบาล จดัการสาธารณภยั ความเขา้ใจ ในการ

ให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจ เมอืงวงัสะพุง เบื้องต้นได้ จดัการสาธารณภยั

ในการจดัการสาธารณภยั ท าให้ประชาชนในพื้นที่

เบื้องต้น และสนับสนุนให้ มคีวามปลอดภยั

โครงการจติอาสาพระราชทาน ในชวีติและทรัพยสิ์น

ในระดับพื้นที่ให้มคีวามเขม้แขง็

และมทีักษะความรู้ ความ

ช านาญในการจดัการภยัพิบัติ

อนัจะส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้าน

มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรัพยสิ์น

18 โครงการฝึกอบรมระบบบัญชาการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการ จดัฝึกอบรมพนักงานเทศบาล/ 50,000    50,000     50,000    50,000     50,000    พนักงานเทศบาลมี เทศบาลเกดิการบริหารจดัการ ส านักปลัด

เหตุการณ์ ด้านสาธารณภยัให้มี สมาชกิสภาเทศบาล ส่วนร่วมจัดการภยั 100 % สาธารณภยัอยา่งเป็นระบบ

ประสิทธภิาพ

19 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกนั เพื่อส่งเสริมความปลอดภยั จดัฝึกอบรมให้พนักงาน 30,000    30,000     30,000    30,000     30,000    ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ ผู้เขา้อบรมมคีวามเขา้ใจ ส านักปลัด

และระงับอคัคีภยัในส านักงาน ตามกลไกประชารัฐในเร่ือง เทศบาล  ร้อยละ 85 การตอบสนองอคัคีภยั

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง ของการสร้างจติส านึกตาม อยา่งถกูต้อง

นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

และแบบอยา่งวฒันธรรม

ในองค์กรที่ดีต่อหน่วยงาน

ขา้งเคียง

20 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จดัฝึกอบรมให้กบัประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเขา้ใจ ผู้เขา้อบรมมคีวามเขา้ใจ ส านักปลัด

หมู่บ้านในการปูองกนัและบรรเทา มส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการ ในหมู่บ้าน การจดัการภยัมากขึ้น การจดัการและตอบโต้ภยัพิบัติ

สาธารณภยั ภยัพิบัติในหมู่บ้าน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
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21 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกนั เพื่อส่งเสริมความปลอดภยั จดัฝึกอบรมให้นักเรียนใน 30,000    30,000     30,000    30,000     30,000    ผู้เขา้อบรมมีความพงึพอใจ ผู้เขา้อบรมมคีวามเขา้ใจ ส านักปลัด

และระงับอคัคีภยัในสถานศึกษา ตามกลไกประชารัฐในเร่ือง สถานศึกษาเขตเทศบาล ร้อยละ 90 การตอบสนองอคัคีภยั

ของการสร้างจติส านึกตาม อยา่งถกูต้อง

นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

และสร้างหลักความปลอดภยั

ให้กบันักเรียน และเยาวชน

22 โครงการคนดี ศรีวงั เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของ อบรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด 30,000    30,000     30,000    30,000     30,000    ปัญหายาเสพติดลดลง ผู้เขา้อบรมตระหนักรู้ถงึ ส านักปลัด

หมู่บ้านและเยาวชนในการปูองกนั ภยัยาเสพติดและร่วมเฝูาระวงั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด

23 โครงการขบัขี่ปลอดภยั เพื่อให้ความรู้กฎ และวนิัย อบรมการขบัขี่ปลอดภยั 30,000    30,000     30,000    30,000     30,000    ปญัหาข้อบกพร่องวนิัย ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ส านักปลัด

จราจรแกเ่ยาวชนและประชาชนทั่วไป จราจรลดลง เร่ืองกฎจราจร

24 โครงการฝึกทบทวนจติอาสาภยัพิบัติ เพื่อทบทวนความรู้ให้กบัจติอาสา จดัฝึกอบรมจติอาสาภยัพิบัติ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ผู้อบรมมีทักษะเพิม่ขึ้น ผู้อบรมมทีักษะเพิ่มขึ้น ส านักปลัด

ภยัพิบัติ

25 วนัต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จดักจิกรรมรณรงค์ต่อต้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ร่วมกจิกรรมพึงพอใจ ภาครัฐและภาคเอกชน ส านักปลัด

ยาเสพติด ร้อยละ 80 ภาคประชาชนร่วม

ตระหนักถงึภยัยาเสพติด

26 โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุ เพื่อจดัต้ังศูนยป์ฏบิัติการ จดัต้ังศูนยฯ์ และต้ังด่าน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ปัญหาอบุัติเหตุลดลง ลดสถติิการเกดิอบุัติเหตุ ส านักปลัด

ทางถนน ความปลอดภยัทางถนน หมู่บ้านชว่งเทศกาล บนถนนสายรอง

และจดัต้ังด่านหมู่บ้าน สงกรานต์และปีใหม่

27 จดัต้ังศูนยป์ูองกนัและแกไ้ข เพื่อสร้างเครือขา่ยใน จดัต้ังศูนยฯ์ เพื่อติดตาม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด การปูองกนัและแกไ้ขปัญหา การแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ยาเสพติด และการจดักจิกรรม

ต่าง ๆ ในการแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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28 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพื่อรักษาความปลอดภยัใน ติดต้ังสัญญาณเตือน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อบุัติเหตุทางถนน ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส านักปลัด

บริเวณส่ีแยกหลังเทศบาลเมอืง ชวีติและทรัพยสิ์นของ จราจร โคมไฟกระพริบ ลดลง ในชวีติและทรัพยสิน

วงัสะพุง ประชาชนลดอบุัติเหตุ LED ชนิดโซล่าเซลล์ ลดอบุัติเหตุ

ขนาด 300 มลิลิเมตร

สีเหลือง เสาเหล็กขนาด

เส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิ้ว

ยาว 4 เมตร พร้อมฐานเสา

จ านวน 3 ชดุ ปูายเตือน

"หยดุ 1 ปูาย"

29 โครงการติดต้ังสัญญาณเตือน เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ติดต้ังสัญญาณเตือนจราจร 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 ติดต้ังสัญญาณเตือนจราจร การคมนาคมสะดวกประชาชน กองชา่ง

จราจรในเขตเทศบาลเมอืงวงัสะพุง ประชาชนมคีวามปลอดภยั โคมไฟกระพริบ LED ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพงุ มคีวามปลอดภยัในชวีติ

ในชวีติและทรัพยสิ์น ชนิดโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มลิลิเมตร จ านวน 3 ชดุ และทรัพยสิ์น

สีเหลือง เสาเหล็กขนาดเส้น

ผ่าศูนยก์ลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร 

พร้อมฐานเสา จ านวน 3 ชดุ 

30 ติดต้ังสัญญาณจราจร บริเวณ เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ติดต้ังดวงโคมสัญญาณไฟแบบ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ติดต้ังสัญญาณจราจร บริเวณ การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

ส่ีแยก สภ.วงัสะพุง ประชาชนมคีวามปลอดภยั LED 4 ดวง ขนาด 300 มม. ส่ีแยก สภ.วงัสะพุง ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชวีติและทรัพยสิ์น จ านวน 8 ชดุ ไฟนับถอยหลัง จ านวน  1  แห่ง ในชวีติและทรัพยสิ์น

LED 4 ชดุ และระบบความคุม

ไฟสัญญาณพร้อมอปุกรณ์ประ

กอบ ตามแบบแปลนเทศบาล

ก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
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31 ติดต้ังสัญญาณจราจร บริเวณส่ีแยก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ติดต้ังดวงโคมสัญญาณไฟแบบ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ติดต้ังสัญญาณจราจร การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

บ้านน าเจริญ ประชาชนมคีวามปลอดภยั LED 4 ดวง ขนาด 300 มม. บริเวณส่ีแยกบา้นน าเจริญ ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชวีติและทรัพยสิ์น จ านวน 8 ชดุ ไฟนับถอยหลัง จ านวน  1  แห่ง ในชวีติและทรัพยสิ์น

LED 4 ชดุ และระบบความคุม  -

ไฟสัญญาณพร้อมอปุกรณ์ประ

กอบ ตามแบบแปลนเทศบาล

ก าหนด

32 ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร บริเวณสาม เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ติดต้ังดวงโคมสัญญาณไฟแบบ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

แยกขา้งโรงเรียนชมุชนวงัสะพุง ประชาชนมคีวามปลอดภยั LED 4 ดวง ขนาด 300 มม. บริเวณสามแยกขา้ง ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชวีติและทรัพยสิ์น จ านวน 6 ชดุ ไฟนับถอยหลัง โรงเรียนชมุชนวงัสะพุง ในชวีติและทรัพยสิ์น

LED 3 ชดุ และระบบความคุม จ านวน  1  แห่ง การคมนาคมสะดวก

ไฟสัญญาณพร้อมอปุกรณ์ประ

กอบ ตามแบบแปลนเทศบาล

33 เชา่ระบบกล้องโทรทัศน์ เพื่อให้มคีวามปลอดภยั เชา่ระบบกล้องโทรทัศน์ 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000 มรีะบบกล้องโทรทัศน์ ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส านักปลัด

วงจรปิด ในชวีติและทรัพยสิ์น วงจรปิด จ านวน 16 จดุ วงจรปิด จ านวน 16 จดุ ในชวีติและทรัพยสิ์น

รวม 33  โครงการ   -  - 11,966,000 11,966,000 11,966,000 11,966,000 11,966,000  -  -  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

     4. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการที่ด ีและบริการสาธารณะ
         4.3  แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปูองกนัและควบคุมโรค เพื่อปูองกนัโรคไขเ้ลือดออกและ หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมอืง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ปุวยโรค ประชาชนมคีวามรู้ความ กองสาธารณสุขฯ

ไขเ้ลือดออกและโรคติดต่อ โรคติดต่อน าโดยแมลง วงัสะพุง ไขเ้ลือดออกและโรค เขา้ใจในการปูองกนัโรค

น าโดยแมลง ไขส้มองอกัเสบลดลง ไขเ้ลือดออกและไขส้มอง

2 โครงการปูองกนัและก าจดัโรค เพื่อปูองกนัและก าจดัโรคสัตว์ หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมอืง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ปุวยโรคสัตว์ สามารถปูองกนัโรคสัตวติ์ดคน กองสาธารณสุขฯ

สัตวติ์ดคน ติดคน วงัสะพุง ติดคนลดลง ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

3 โครงการปูองกนัและควบคุม เพื่อปูองกนัและควบคุมโรค ด าเนินการในหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ปุวยโรคอบุัติ ประชาชนมคีวามรู้ความ กองสาธารณสุขฯ

โรคอบุัติใหม่ อบุัติใหม ่เพื่อให้ประชาชนมี ในเขตเทศบาลเมอืง ใหมล่ดลง เขา้ใจในการปูองกนัและ

ความรู้ความเขา้ใจในการ วงัสะพุง ควบคุมโรคอบุัติใหม่

ปูองกนัและควบคุมโรคอบุัติ

ใหม่

4 โครงการส่งเสริมการออกก าลัง เพื่อให้ประชาชนได้มสุีขภาพ ด าเนินการในหมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในองค์กร ประชาชนสามารถดูแล กองสาธารณสุขฯ

กายองค์กรต้นแบบ "เลยขยบั อนามยัสมบูรณ์แขง็แรง ในเขตเทศบาลเมอืง ต้นแบบมสุีขภาพ สุขภาพตนอยา่งมี

เท่ากบัแสน" วงัสะพุง อนามยัสมบูรณ์แขง็แรง ประสิทธภิาพ

โดยใชเ้กณฑ์ประเมนิ

วดัค่า (BMI)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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5 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เทศบาล 1.เพื่อให้อาหารที่วางจ าหน่าย ด าเนินการในชมุชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ผลจากสารปนเปือ้นใน 1.ผู้ประกอบการและ กองสาธารณสุขฯ

เมอืงวงัสะพุง "ด้านอาหาร ปลอดภยัจากสารปนเปื้อนที่ ในเขตเทศบาลเมอืง อาหาร เครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภค

ปลอดภยัเพื่อคุณภาพชวีติที่ดี" เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ วงัสะพุง 2.แบบทดสอบความรู้ มคีวามรู้ความเขา้ใจเร่ือง

2.เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้และ หลังการอบรมผ่านเกณฑ์ อาหารสะอาดปลอดภยั

สามารถเลือกบริโภคอาหาร ร้อยละ 80 2. มเีครือขา่ยคุ้มครองผู้

ที่สะอาดและปลอดภยัจากสาร 3.สุ่มตรวจวัตถดิุบทีน่ ามา บริโภคในชมุชนและ

ปนเปื้อน ปรุงแต่งอาหารวา่มาจาก เครือขา่ย อย. น้อยใน

3.เพื่อประชาชนได้บริโภคอาหาร แหล่งที่เชื่อถอืได้ โรงเรียน

สะอาดปลอดภยั 4.ร้านจ าหน่ายอาหาร 3.ประชาชนในพื้นที่

ผ่านมาตรฐานได้รับการ เทศบาลเมอืงวงัสะพุงและ

รับรองความปลอดภยั ผู้สัญจร มแีหล่งอาหารที่

ร้อยละ 100 จากกลุ่ม ผ่านการรับรองมาตรฐาน

เปูาหมาย อาหารปลอดภยั สามารถ

เลือกบริโภคได้อยา่งถกูต้อง

6 โครงการจดัหาที่ดินเพื่อกอ่สร้าง เพื่อจดัหาที่ดินเพื่อกอ่สร้าง จดัซ้ือที่ดินจ านวน 2 งาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ได้ที่ดินจ านวน 2 งาน มทีี่ดินเพื่อกอ่สร้าง กองสาธารณสุขฯ

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล ศูนยบ์ริการสาธารณสุข หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข

เมอืงวงัสะพุง ตามภารกจิอ านาจหน้าที่ 800  ตารางเมตร 800  ตารางเมตร ตามภารกจิอ านาจหน้าที่

7 กอ่สร้างศูนยบ์ริการสาธารณสุข เพื่อให้บริการประชาชน กอ่สร้างอาคารศูนย์ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ประชาชนได้รับบริการ กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง ด้านสาธารณสุขตามภารกจิ บริการสาธารณสุข ได้มาตรฐาน ด้านสาธารณสุขอยา่ง
อ านาจหน้าที่ ขนาด 12.0x24.0 เมตร ทั่วถงึ

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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8  ส ารวจขอ้มลูจ านวนสัตว์ เพื่อส ารวจขอ้มลูจ านวนสัตว์ ส ารวจขอ้มลูจ านวนสัตว์ 12,000    12,000     12,000    12,000     12,000    ส ารวจขอ้มลูจ านวน สามารถปูองกนัโรคพิษ กองสาธารณสุขฯ

 และขึ้นทะเบียนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจ านวน (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) สัตวแ์ละขึ้นทะเบียน สุนัขบ้า ได้อยา่งมี ส านักงบประมาณ

 ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค สัตว ์ตัวละ 3 บาทต่อ จ านวนสัตว ์ครบถว้น ประสิทธภิาพ

 คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า คนปลอดภยัจากโรคพิษ คร้ังของการส ารวจและ ทั้ง 20 ชมุชน

 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ขึ้นทะเบียน(ปีละ 6 บาท)

 พระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟูาจฬุา ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนาง จ านวน 20 ชมุชน

 ภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี เธอ เจา้ฟูาจฬุาภรณวลัย

 กรมพระศรีสวางควฒันวร ลักษณ์ อคัรราชกมุารี

 ขตัติยราชนารี  กรมพระศรีสวางควฒันวร

 ขตัติยราชนารี

9  โครงการขบัเคล่ือนโครงการ เพื่อขบัเคล่ือนโครงการสัตว์ ด าเนินการฉดีวคัซีน 23,850    23,850     23,850    23,850     23,850    ฉดีวคัซีนปูองกนัและ สามารถปูองกนัโรคพิษ กองสาธารณสุขฯ

 สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก ปูองกนัและควบคุมโรค (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขบ้า ได้อยา่งมี ส านักงบประมาณ

 จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ พิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 ได้ตามจ านวนที่ส ารวจ ประสิทธภิาพ

 ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ บาท ตามจ านวน

 น้องนางเธอ เจา้ฟูาจฬุาภรณ น้องนางเธอ เจา้ฟูาจฬุา ประชากรสุนัข/แมว

 วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี ภรณวลัยลักษณ์ อคัรราช จากการส ารวจของ

 กรมพระศรีสวางควฒันวร  กมุารี กรมพระศรีสวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ขตัติยราชนารี  ควฒันวรขตัติยราชนารี

10 อดุหนุนบ้านน้อยนา หมู่ 1  เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อดุหนุนบ้านน้อยนา หมู่ 1 เพื่อ 20,000    20,000     20,000    20,000     20,000    อดุหนุนบ้านน้อยนา หมู่ 1 เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) เพื่อด าเนินโครงการ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั ส านักงบประมาณ

สาธารณสุข พลานามยัแขง็แรง สมบูรณ์ สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง พระราชด าริด้านสาธารณสุข แขง็แรง สมบูรณ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
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11 อดุหนุนบ้านบุ่งไสล่ หมู่ 2 เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อดุหนุนบ้านบุ่งไสล่ หมู่ 2 เพื่อ 20,000    20,000     20,000    20,000     20,000    อุดหนุนบ้านบุ่งไสล่ หมู่ 2 เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) เพื่อด าเนินโครงการ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั ส านักงบประมาณ

สาธารณสุข พลานามยัแขง็แรง สมบูรณ์ สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง พระราชด าริด้านสาธารณสุข แขง็แรง สมบูรณ์

12 อดุหนุนบ้านบุ่งผักกา้ม หมู่ 3 เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อดุหนุนบ้านบุ่งผักกา้ม หมู่ 3 เพื่อ 20,000    20,000     20,000    20,000     20,000    อดุหนุนบ้านบุ่งผักกา้ม เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพื่อด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) หมู่ 3   เพื่อด าเนิน ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั ส านักงบประมาณ

สาธารณสุข พลานามยัแขง็แรง สมบูรณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริด้าน แขง็แรง สมบูรณ์

จ านวน 1 คร้ัง สาธารณสุข

13 อดุหนุนบ้านปากเปุง หมู่ 4  เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อดุหนุนบ้านปากเปุง หมู่ 4  เพื่อ 20,000    20,000     20,000    20,000     20,000    อดุหนุนบ้านปากเปุง เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) หมู่ 4   เพื่อด าเนิน ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั ส านักงบประมาณ

สาธารณสุข พลานามยัแขง็แรง สมบูรณ์ สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง โครงการพระราชด าริ แขง็แรง สมบูรณ์

ด้านสาธารณสุข

14 อดุหนุนบ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อดุหนุนบ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 เพื่อ 20,000    20,000     20,000    20,000     20,000    อดุหนุนบ้านบุง่คล้า หมู่ 5 เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) เพื่อด าเนินโครงการ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั ส านักงบประมาณ

สาธารณสุข พลานามยัแขง็แรง สมบูรณ์ สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง พระราชด าริด้าน แขง็แรง สมบูรณ์

สาธารณสุข

15 อดุหนุนบ้านนาหลัก หมู่ 6 เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อดุหนุนบ้านนาหลัก หมู่ 6 20,000    20,000     20,000    20,000     20,000    อดุหนุนบ้านนาหลัก เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนินโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพื่อด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) หมู่ 6  เพื่อด าเนิน ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั ส านักงบประมาณ

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแขง็แรง สมบูรณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แขง็แรง สมบูรณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 อดุหนุนบ้านเลิง  หมู่ 8 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อดุหนุนบ้านเลิง  หมู่ 8 20,000    20,000     20,000    20,000     20,000    อดุหนุนบ้านเลิง  เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนินโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพื่อด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) หมู่ 8  เพื่อด าเนิน ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั ส านักงบประมาณ

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแขง็แรง สมบูรณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แขง็แรง สมบูรณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข

17 อดุหนุนบ้านวงัสะพุง หมู่ 9 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อดุหนุนบ้านวงัสะพุง หมู่ 9 20,000    20,000     20,000    20,000     20,000    อดุหนุนบ้านวงัสะพุง เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนินโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพื่อด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) หมู่ 9  เพื่อด าเนิน ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั ส านักงบประมาณ

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแขง็แรง สมบูรณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แขง็แรง สมบูรณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข

18 อดุหนุนบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 10 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อดุหนุนบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 10 20,000    20,000     20,000    20,000     20,000    อุดหนุนบา้นศรีบญุเรือง เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนินโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพื่อด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอดุหนุน) หมู่ 10 เพื่อด าเนิน ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั ส านักงบประมาณ

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแขง็แรง สมบูรณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แขง็แรง สมบูรณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข

รวม 18  โครงการ   -  - 4,045,850 4,045,850 4,045,850 4,045,850 4,045,850  -  -  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

     4. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการที่ด ีและบริการสาธารณะ
         4.4  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการชว่ยเหลือผู้ประสบ เพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาว มอบเคร่ืองกนัหนาว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มอบเคร่ืองกนัหนาว ท าให้ผู้ประสบภยัหนาว กองสวสัดิการฯ

ภยัหนาว ในเขตเทศบาล ส าหรับผู้ประสบภยัหนาว ส าหรับผู้ประสบภยัหนาว ได้รับการชว่ยเหลือ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี จ านวน 1 คร้ัง/ปี

รวม 1 โครงการ  -  - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -  -  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมือง การบริหารจัดการที่ด ีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

     4. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการที่ด ีและบริการสาธารณะ
         4.5  แผนงาน  เคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 กอ่สร้างวงเวยีนตลาดสามแยก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กอ่สร้างวงเวยีนตลาด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อบุัติเหตุทางถนน การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

นาหลัก ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน สามแยกนาหลัก ลดลง ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชวีติและทรัพยสิ์น จ านวน 1 จดุ ในชวีติและทรัพยสิ์น

2 โครงการติดต้ังกระจกนูนบริเวณ เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ติดต้ังกระจกนูนบริเวณ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ติดต้ังกระจกนูนบริเวณ การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

ทางแยกในเขตเทศบาล ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน ทางแยกในเขตเทศบาล ทางแยกในเขตเทศบาล ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชวีติและทรัพยสิ์น จ านวน 20 ชดุ จ านวน 20 ชดุ ในชวีติและทรัพยสิ์น

3 ติดต้ังโครงเหล็กพร้อมแผ่นเมทัลชสี เพื่อเป็นสถานที่เกบ็ของและ ติดต้ังโครงเหล็กพร้อมแผ่น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงอาคารตลาดเก่า มสีถานที่เกบ็ของและเป็น กองสาธารณสุขฯ

และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า เป็นที่ส าหรับอยู่เวรยามของ เมทัลชสีและปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 1 แห่ง ที่ส าหรับอยู่เวรยามของ

อาคารตลาดเกา่ พนักงานจา้ง เพื่อดูแลความ ห้องน้ าอาคารตลาดเกา่ ขนาด พนักงานจา้ง เพื่อดูแลความ

ปลอดภยัรักษาทรัพยสิ์นของ ความกวา้ง 6.20 เมตร และ ปลอดภยัรักษาทรัพยสิ์นของ

ทางราชการ ในการจอดรถ ยาว 8.50 เมตร โดยมพีื้นที่ ทางราชการ ในการจอดรถ

ขนขยะและยานพาหนะประเภท ติดต้ังไมน่้อยกวา่ 105 ตารางเมตร ขนขยะและยานพาหนะ

อื่นๆ พร้อมติดต้ังสุขภณัฑ์ห้องน้ า ประเภทอื่นๆ

4 อดุหนุนการไฟฟูาส่วนภมูภิาค เพื่อให้ประชาชนมคีวาม อดุหนุนการไฟฟูาส่วน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อดุหนุนการไฟฟูา ประชาชนมคีวาม กองชา่ง

สาขาวงัสะพุงเพื่อขยายเขต ปลอดภยัในชวีติและ ภมูภิาคสาขาวงัสะพุง ส่วนภมูภิาคสาขา ปลอดภยัในชวีติและ

ไฟฟูา  หมู่ 8  บ้านเลิง ทรัพยสิ์น วงัสะพุง ทรัพยสิ์น

5 ขยายเขตไฟฟูาถนนภมูวิถิี เพื่อให้ประชาชนมคีวาม อดุหนุนการไฟฟูา 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 ขยายเขตไฟฟูา ประชาชนมคีวาม กองชา่ง

ซอย 24 ปลอดภยัในชวีติและ ส่วนภมูภิาคอ าเภอ จ านวน 4 ต้น ปลอดภยัในชวีติและ

ทรัพยสิ์น วงัสะพุง ขยายเขตไฟฟูา ทรัพยสิ์น

จ านวน 4 ตัน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

6 ขยายเขตไฟฟูาถนนหลังธนาคาร เพื่อให้ประชาชนมคีวาม อดุหนุนการไฟฟูา 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 ขยายเขตไฟฟูา ประชาชนมคีวาม กองชา่ง

ไทยพาณิชย์ ปลอดภยัในชวีติและ ส่วนภมูภิาคอ าเภอ จ านวน 4 ต้น ปลอดภยัในชวีติและ

ทรัพยสิ์น วงัสะพุง ขยายเขตไฟฟูา ทรัพยสิ์น

จ านวน 4 ต้น
7 อดุหนุนการไฟฟูาส่วน เพื่อให้ประชาชนมคีวาม อดุหนุนการไฟฟูาส่วน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อดุหนุนการไฟฟูาส่วน ประชาชนมคีวาม กองช่าง

ภมูภิาคสาขาวงัสะพุงเพื่อ ปลอดภยัในชวีติและ ภมูภิาคสาขาวงัสะพุง ภมูภิาคสาขาวงัสะพุง ปลอดภยัในชวีติและ

ขยายเขตไฟฟูาในเขต ทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์น

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง

รวม 7  โครงการ 2,684,000 2,684,000 2,684,000 2,684,000 2,684,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมือง การบริหารจัดการที่ด ีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

     4. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการที่ด ีและบริการสาธารณะ
         4.6  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการวางและจดัท าผังเมอืง เพื่อวางและจดัท าผังเมอืงรวม วางและจัดท าผังเมืองรวม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 วางและจัดท าผังเมืองรวม เทศบาลเมอืงวงัสะพุงได้รับ กองชา่ง

รวมเขตเทศบาลเมอืงวงัสะพุง ในเขตเทศบาลเมอืงวงัสะพุง ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล การวางและจดัท า
เมอืงวงัสะพุง เมอืงวงัสะพุง ผังเมอืงที่ถกูต้อง

รวม 1 โครงการ  -  - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -  -  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมือง การบริหารจัดการที่ด ีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

     4. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการที่ด ีและบริการสาธารณะ
         4.7  แผนงาน การพาณชิย์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจดัหาที่ดินเพื่อกอ่สร้าง เพื่อจดัหาที่ดินส าหรับ จดัซ้ือที่ดิน จ านวน 2 งาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ที่ดินจ านวน 2 งาน มทีี่ดินส าหรับกอ่สร้าง ส านักปลัด

อาคารสถานธนานุบาลเทศบาล กอ่สร้างสถานธนานุบาล หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ สถานธนานุบาลส าหรับ

เมอืงวงัสะพุง ส าหรับให้บริการประชาชน  800 ตารางเมตร 800 ตารางเมตร ให้บริการประชาชน

ตามอ านาจหน้าที่ ตามอ านาจหน้าที่

2 กอ่สร้างอาคารสถานธนานุบาล เพื่อเป็นอาคารสถาน กอ่สร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 อาคารสถาน อาคารสถานธนานุบาล ส านักปลัด

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง ธนานุบาลส าหรับให้ ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว ธนานุบาล จ านวน ส าหรับให้บริการ

บริการประชาชนตามอ านาจ 16.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 1 หลัง ประชาชนตามอ านาจ

หน้าที่ของเทศบาล ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด หน้าที่ของเทศบาล

3 โครงการบริหารจดัการสถาน เพื่อบริหารจดัการสถาน จดัหาบุคลากรหรือ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 เทศบาลวงัสะพุงมี ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักปลัด
ธนานุบาลเทศบาลเมอืง ธนานุบาลเทศบาลเมอืง เจา้หน้าที่ในการบริหาร รายได้เพิม่ชึ้น ในการใชบ้ริการ

วงัสะพุง วงัสะพุง จดัการสถานธนานุบาล เทศบาลเมอืงวงัสะพุง

และเป็นค่าด าเนินการ มรีายได้เพิ่มขึ้น

จดัการสถานธนานุบาล

4 โครงการจดัหาที่ดินเพื่อกอ่สร้าง เพื่อจดัหาที่ดินส าหรับ จดัซ้ือที่ดิน จ านวน 5 ไร่ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ที่ดิน จ านวน 5 ไร่ มทีี่ดินส าหรับกอ่สร้าง กองสาธารณสุขฯ

โรงฆา่สัตวพ์ร้อมระบบสุขาภบิาล กอ่สร้างโรงฆา่สัตว์ เพื่อกอ่สร้างโรงฆา่สัตว์ เพื่อกอ่สร้างโรงฆา่สัตว์ โรงฆา่สัตวพ์ร้อมระบบ

พร้อมระบบสุขาภบิาล พร้อมระบบสุขาภบิาล พร้อมระบบสุขาภบิาล สุขาภบิาล

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

5 กอ่สร้างโรงฆา่สัตวพ์ร้อมระบบ เพื่อให้บริการประชาชนและ กอ่สร้างโรงฆา่สัตวพ์ร้อม 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 โรงฆา่สัตวไ์ด้มาตรฐาน มโีรงฆา่สัตวท์ี่ได้มาตรฐาน กองสาธารณสุขฯ

สุขาภบิาล จดัหารายได้ของเทศบาล ระบบสุขาภบิาลตาม จ านวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนและ

มาตรฐานโรงฆา่สัตว์ จดัหารายได้ของเทศบาล

จ านวน 1 แห่ง

รวม 5 โครงการ  -  - 35,500,000 35,500,000 35,500,000 35,500,000 35,500,000  -  -  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

     4. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการที่ด ีและบริการสาธารณะ
         4.8  แผนงาน งบกลาง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 เงินสบทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแล ชมุชนในเขตเทศบาล 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 งานกองทุนฯ ประชาชนได้รับการดูแล กองสาธารณสุขฯ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในสัดส่วน และการบริการเบื้องต้นเพื่อให้มี เมอืงวงัสะพุง มปีระสิทธภิาพมากขึ้น และการบริการเบื้องต้น

ไมน่้อยกวา่ 60% ของเงินที่ส านักงาน สุขภาพอนามยัสมบูรณ์แขง็แรง มสุีขภาพอนามยัสมบูรณ์

หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติสนับสนุน แขง็แรง

รวม 1 โครงการ  -  - 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000  -  -  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

   5.  ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
       5.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2666 2667 2668 2669 2670 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการอนุรักษ์ต้นสะพงุ เพื่ออนุรักษ์ต้นสะพงุ ต้นไม้ 1 คร้ัง / ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อนุรักษต้์นสะพงุ ต้นไม้ อนุรักษ์ต้นสะพงุในเขต ส านักปลัดฯ
ประจ าถิ่นของวังสะพงุ ประจ าถิ่นของวงัสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพงุ

ให้คงอยู่ต่อไป

2 โครงการต้นไม้ใหญ่ เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ใหญใ่นเขต 1 คร้ัง / ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ อนุรักษ์ต้นไม้ใหญใ่นเขต ส านักปลัดฯ
ในเมือง เทศบาลเมืองวังสะพงุ ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองวังสะพงุ

วังสะพง ให้คงอยู่ต่อไป
3 โครงการอนุรักษ์ เพื่อด าเนินการตาม มีการด าเนินการตาม 50,000   50,000    50,000   50,000    50,000   มีการด าเนินกิจกรรม มีศูนย์อนุรักษ์พนัธุกรรม ส านักปลัดฯ

พนัธุกรรมพชื พระราชด าริสมเด็จ โครงการอนุรักษ์ สนองพระราชด าริ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์
พระเทพรัตนราชสุดาฯ พนัธุกรรมพชืสนอง รักษาสมบัติของแผ่นดิน

พระราชด าริ

รวม 3  โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

    5.  ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
       5.2  แผนงาน เคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อให้มสีวนสาธารณะส าหรับ พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป็น 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พัฒนาสวนสาธารณะ มสีวนสาธารณะส าหรับ กองชา่ง

บุ่งผักกา้ม เป็นสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ สถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ บุ่งผักกา้ม 1 แห่ง เป็นสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ

ของประชาชนทั่วไป ของประชาชนทั่วไป

2 โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อให้มสีวนสาธารณะส าหรับ พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป็น 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พัฒนาสวนสาธารณะ มสีวนสาธารณะส าหรับ กองชา่ง

บุ่งไสล่ เป็นสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ สถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ บุ่งไสล่ 1 แห่ง เป็นสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ

ของประชาชนทั่วไป ของประชาชนทั่วไป

3 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ เพื่อให้มสีวนสาธารณะส าหรับ ปรับปรุงภมูทิัศน์สวน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สวนสาธารณะคลอง มสีวนสาธารณะส าหรับ กองชา่ง

สวนสาธารณะคลองบุ่งคล้า เป็นสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ สาธารณะคลองบุ่งคล้า บุ่งคล้า เป็นสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ

และออกก าลังกายของประชาชน และออกก าลังกายของ

ทั่วไป ประชาชนทั่วไป

4 โครงการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คุณภาพน้ าดีขึ้น พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย กองสาธารณสุขฯ

ด้วยวธิธีรรมชาติบ้านศรีบุญเรือง ด้วยวธิธีรรมชาติ รวมถงึเพื่อ ด้วยวธิธีรรมชาติ ได้มาตรฐาน ด้วยวธิธีรรมชาติ รวมถงึลด

ลดและแกไ้ขปัญหาน้ าเสีย บ้านศรีบุญเรือง และแกไ้ขปัญหาน้ าเสียได้

ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ อยา่งมปีระสิทธภิาพ

5 โครงการวางท่อระบายน้ าเชื่อม เพื่อให้การบ าบัดน้ าเสีย วางท่อระบายน้ าเชื่อมบ่อบ าบัด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คุณภาพน้ าดีขึ้น การบ าบัดน้ าเสีย กองสาธารณสุขฯ

บ่อบ าบัดน้ าเสียเลยหลง มปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น น้ าเสียเลยหลงขนาดเส้น ได้มาตรฐาน มปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

ผ่าศูนยก์ลาง 0.80 เมตร ยาว

100 เมตร พร้อมชานรับน้ า

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

6 โครงการรณรงค์การจัดการ เพือ่ให้การก าจัดขยะมี ชุมชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะในเขต ปริมาณขยะลดลงและการ กองสาธารณสุขฯ

ลดปริมาณขยะและคัดแยก ประสิทธภิาพ เมืองวงัสะพุง เทศบาลลดลง ก าจัดขยะมีประสิทธภิาพ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
เมืองวงัสะพุง

7 โครงการหมูบ่้านร่วมใจ เพือ่ให้การรักษาความ 12 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สภาพแวดล้อมใน ท าให้หมูบ่้านในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

รักษ์ส่ิงแวดล้อม สะอาดมีประสิทธภิาพ เขตเทศบาลดีขึน้ สะอาดเรียบร้อย
8 โครงการชาววงัสะพุงรวมใจ เพื่อให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ จดักจิกรรมในหมู่บ้านเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ

รณรงค์ท าความสะอาด รักษาความสะอาด เป็นระเบียบ เทศบาลเมอืงวงัสะพุง โครงการเพิ่มขึ้น รักษาความสะอาด และท าให้

คร้ังใหญ่พร้อมกนั เรียบร้อย และท าให้เกดิสภาพ เกดิสภาพแวดล้อมที่เป็น

แวดล้อมที่ดี ระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม

9 โครงการกอ่สร้างระบบ เพื่อการบริหารจดัการขยะ ระบบบริหารจดัการขยะ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ระบบบริหารจัดการขยะ ขยะมลูฝอยหมู่บ้านมี กองสาธารณสุขฯ

บริหารจดัการขยะในหมู่บ้าน แบบครบวงจร มลูฝอยหมู่บ้านแบบครบ มูลฝอยหมู่บา้นแบบครบ การจดัการอยา่งถกูหลัก

เทศบาลเมอืงวงัสะพุง วงจร  มปีระสิทธภิาพ วงจร  มปีระสิทธภิาพ วชิาการ การปฏบิัติงาน

ถกูหลักสุขาภบิาล 1 แห่ง ถกูหลักสุขาภบิาล 1 แหง่ ด้านการบริหารจดัการ

ขยะมลูฝอยของเทศบาล

เมอืงวงัสะพุงเป็นไปตาม

หลักกฎหมายระเบียบ

และประกาศที่ก าหนด

สามารถใชเ้ทคโนโลยทีี่

เหมาะสมมาก าจดัขยะ

มลูฝอยได้อยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

10 โครงการศีลธรรมก าจดัขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ จัดกิจกรรมเดินไป 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000   สภาพแวดล้อมในเขต ท าให้บริเวณในเขต กองสาธารณสุขฯ

ในหมู่บ้าน เก็บขยะไป เทศบาลเมืองวังสะพงุ เทศบาลเมืองวังสะพงุ
(Pick And Walk) ดีขึ้น สะอาด เรียบรอย

11 โครงการจัดการลดปริมาณ เพื่อลดปริมาณขยะ 2 ต าบล 9 หมู่บ้าน ในเขต 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของขยะ ปริมาณขยะอินทรีย์ กองสาธารณสุขฯ

ขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาล อินทรีย์ เทศบาลเมืองวังสะพงุ อินทรีย์ในเขตเทศบาล ลดลง กรมส่งเสริมฯ

เมืองวังสะพงุ เมืองวังสะพงุน ามาใช้
ประโยชน์

12 โครงการจ้างเหมาลอกท่อ เพื่อให้ระบายน้ าได้ดีขึ้น จ้างแรงงานคนในหมู่บ้าน 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 100 ของท่อ ท าให้น้ าไม่ท่วมขัง กองสาธารณสุขฯ

ระบายน้ าตามถนนสายต่างๆ ปูองกันน้ าทวม ในเขตเทศบาลเมือง ระบายน้ าในชุมชนไม่ และระบายได้ดีขึ้น
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพงุ วังสะพงุ อุดตันระบายน้ าได้ดี

13 ปรับปรุงภมูิทัศน์ เพื่อความสวยงาม โดยท าการ ก่อสร้างและ 300,000     300,000      300,000     300,000      300,000     ก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงภมูิทัศน์ กองช่าง
บริเวณวงเวียนศาลปู-ุย่า เป็นระเบียบ ภมูิทัศน์โดยรอบ  มีขนาดพื้นที่ ภมูิทัศน์ 100 บริเวณวงเวียน

ปรับปรุงไม่น้อยกวา่ 100 ตารางเมตร ได้ ให้ดูสวยงาม
 ตารางเมตร ตามแบบแปลน มาตรฐาน
ที่เทศบาลก าหนด

14 ปรับปรุงภมูิทัศน์ เพื่อความสวยงาม โดยท าการ ก่อสร้างและ 500,000     500,000      500,000     500,000      500,000     ก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงภมูิทัศน์ กองช่าง
บริเวณวงเวียน เป็นระเบียบ ปรับปรุงภมูิทัศน์โดยรอบ  ภมูิทัศน์ 225 บริเวณวงเวียน
หน้าโรงเรียนชุมชนวังสะพงุ มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ตารางเมตร ได้ ให้ดูสวยงาม

225 ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐาน
แปลนที่เทศบาลก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
15 ปรับปรุงรางระบายน้ า รอบ เพื่อให้ระบายน้ าได้ดีขึ้น ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก 500,000    500,000      500,000    500,000      500,000     ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก ท าให้ระบายน้ าได้ดี กองสาธารณสุขฯ

ตลาดเทศบาลเมอืงวงัสะพุง ปูองกันน้ าทวม รอบตลาดเทศบาลเมือง โดยรอบตลาดเทศบาลเมือง ไม่มีส่ิงกีดขวาง
วงัสะพงุ ตามแบบแปลนที่ ได้มาตรฐาน ไม่เกิดกล่ินเหม็น
เทศบาลก าหนด

16 ปรับปรุงภมูทิัศน์สวน เพื่อให้มภีมูทิัศน์ โดยท าการถมดินพร้อม 1,000,000       1,000,000        1,000,000       1,000,000        1,000,000       ปรับปรุงภมูิทัศน์ ปรับปรุงภมูิทัศน์ กองช่าง
สาธารณะบริเวณริมตล่ิง ที่สวยงาม ปรับปรุงภมูิทัศน์มีพื้นที่ 4,000  ตารางเมตร บริเวณริมตล่ิง
บ้านเลิง ไม่น้อยกวา่  4,000 ได้มาตรฐาน ให้ดูสวยงาม

ตารางเมตร

17 ปรับปรุงภมูทิัศน์สวน เพื่อให้มภีมูทิัศน์ โดยท าการถมดินพร้อม 500,000     500,000      500,000     500,000      500,000     ปรับปรุงภมูิทัศน์ ปรับปรุงภมูิทัศน์ กองช่าง
สาธารณะบริเวณริมตล่ิง ที่สวยงาม ปรับปรุงภมูิทัศน์ มีพื้นที่ 2,000  ตารางเมตร บริเวณริมตล่ิง
แมน่้ าเลย บ้านบุ่งไสล่ ไม่น้อยกวา่  2,000  ได้มาตรฐาน ให้ดูสวยงาม

ตารางเมตร

18 ปรับปรุงภมูทิัศน์พื้นที่สวน เพื่อให้มภีมูทิัศน์ โดยท าการถมดินพร้อม 500,000     500,000      500,000     500,000      500,000     ปรับปรุงภมูิทัศน์ ปรับปรุงภมูิทัศน์ กองช่าง
สาธารณะ  เลย-ลัด ที่สวยงาม ปรับปรุงภมูิทัศน์ 2,000  ตารางเมตร บริเวณริมตล่ิง
บ้านน้อยนา มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  2,000  ได้มาตรฐาน ให้ดูสวยงาม

ตารางเมตร

19 ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณ เพื่อให้มภีมูทิัศน์ โดยท าการถมดินพร้อมป 500,000     500,000      500,000     500,000      500,000     ปรับปรุงภมูิทัศน์ ปรับปรุงภมูิทัศน์ กองช่าง
ริมตล่ิงแมน่้ าเลย บ้านปากเปุง ที่สวยงาม รับปรุงภมูิทัศน์ มีพื้นที่ 2,000  ตารางเมตร บริเวณริมตล่ิง

ไม่น้อยกวา่  2,000  ได้มาตรฐาน ให้ดูสวยงาม
ตารางเมตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

20 ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณ เพื่อให้มภีมูทิัศน์ โดยท าการถมดินพร้อม 1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000     1,000,000    ปรับปรุงภมูิทัศน์ ปรับปรุงภมูิทัศน์ กองช่าง
ริมตล่ิง แมน่้ าเลย  (เลยหลง) ที่สวยงาม ปรับปรุงภมูิทัศน์ มีพื้นที่ 4,000  ตารางเมตร บริเวณริมตล่ิง

ไม่น้อยกวา่  4,000  ได้มาตรฐาน ให้ดูสวยงาม
ตารางเมตร

21 ขดุลอกและกอ่สร้างผนัง เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตร โดยท าการขดุลอกคลอง 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 ขดุลอกและผนัง มีน้ าใช้ในการเกษตร กองชา่ง

คสล. ปูองกนัตล่ิง ได้อย่างเพยีงพอ ยาว 700.00 เมตร คสล. ได้มาตรฐาน อย่างเพยีงพอ
คลองบุ่งไสล่ บ้านบุ่งไสล่ ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

หมู่ 2 ต าบลศรีสงคราม และกอ่สร้างผนังถนน

อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย คสล. กวา้ง 2.00 เมตร 

ยาว 190.00 เมตร

ลึก 2.00 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด

รวม 21  โครงการ  -  - 30,270,000 30,270,000 30,270,000 30,270,000 30,270,000  -  -  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสูส่ากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยทําการปรับปรุงผิวจราจร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 หมู ่1 กองช่าง

แอสฟัลท์คอนกรีต ประชาชนมีความปลอดภัย แอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 บ้านน้อยนา

สะพานศรีสงครามจนถึง ในชีวติและทรัพยสิ์น เมตร 

หน้าวดัศรีอุดมวงศ์

2 ซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ํา ประชาชนมีความปลอดภัย ซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน ้า 50,000 50,000 50,000 50000 50,000 หมู ่1 กองช่าง

ในเขตหมู ่1 บ้านน้อยนา ในการใช้ถนน ในเขตหมู ่1 บ้านน้อยนา บ้านน้อยนา

3 ขุดลอกทางระบายน้ํา (ซอยตัน) เพือ่ให้มีทางระบายน้ําเสีย ขุดลอกทางระบายน้ําเสีย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หมู ่2 กองช่าง

หมู ่2 บ้านบุง่ไสล่ จากครัวเรือน น้ําไหลสะดวก จากครัวเรือน  จํานวน  25 บ้านบุง่ไสล่

ครัวเรือน

4 ก่อสร้างกําแพงป้องกันตล่ิง เพือ่ขยายขอบทางโค้งเพือ่ ทําการก่อสร้างผนัง คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 หมู ่2 กองช่าง

พร้อมบ่อพักน้ํา ให้การสัญจรไปมาได้สะดวก 80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ํา  บ้านบุง่ไสล่

หมู ่2 บ้านบุง่ไสล่ และมีประตูน้ําเพือ่กักเก็บน้ํา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชมุชน 

เทศบาลเมืองวังสะพุง

    1. ยทุธศาสตร์ดา้นการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แบบ ผ.02/1 
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เป้าหมาย ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ลอกท่อระบายน้ํา ถนนมลิวรรณ เพือ่ให้มีระบบการระบาย ลอกท่อระบายน้ํา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู ่2 กองช่าง

สายเก่า เส้นหน้าวดัศรีอุดมวงศ์ น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง ยาว 1,030 เมตร บ้านบุง่ไสล่

หมู ่2 บ้านบุง่ไสล่

6 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หมู ่3 กองช่าง
ซอยพิพัฒน์สพุงเขต 3 น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง  ยาว 80 เมตร ตามแบบ บ้านบุง่ผักก้าม

ซอบบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู ่3 แปลนเทศบาลกําหนด

7 วางท่อระบายน้ําขนาดใหญ่ เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู ่3 กองช่าง
ข้างบ้าน น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง ตามแบบแปลนเทศบาล บ้านบุง่ผักก้าม

นายทรงศักด์ิ ขัตติสอน กําหนด

8 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 หมู ่3 กองช่าง
ถนนหน้าศาลากลางบ้าน น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง  ยาว 74 เมตร ตามแบบ บ้านบุง่ผักก้าม

บุง่ผักก้าม แปลนเทศบาลกําหนด

9 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง เพือ่ให้ประชาชนมีความ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หมู ่3 กองช่าง

บริเวณเรียบคลองบุง่ผักก้าม ปลอดภัยในชีวติ บ้านบุง่ผักก้าม

และทรัพยสิ์น

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อม เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู ่3 กองช่าง

วางท่อระบายน้ําซอยบ้าน ประชาชนมีความปลอดภัย ตามแบบแปลนเทศบาล บ้านบุง่ผักก้าม

นายหนูไฝ่ สร้อยตา ในชีวติและทรัพยสิ์น กําหนด

11 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง เพือ่ให้ประชาชนมีความ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หมู ่3 กองช่าง

บริเวณซอยบ้าน ปลอดภัยในชีวติ บ้านบุง่ผักก้าม

นางสุปราณี  รัตนบุตร และทรัพยสิ์น
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12 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก ลาดยางถนน กวา้ง 5 เมตร 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 หมู ่3 กองช่าง

ข้างบ้านนายอินตา สุขสมบูรณ์ ประชาชนมีความปลอดภัย ยาว  193 เมตร  ตามแบบ บ้านบุง่ผักก้าม

เล่ียวซ้ายบ้านนายนิยม  บุญหนัก ในชีวติและทรัพยสิ์น แปลนเทศบาลกําหนด

13 ก่อสร้างรางระบายน้ํา หลังร้าน เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หมู ่3 กองช่าง

ก๋วยเต๋ียวนิด 2 บ้านบุง่ผักก้าม น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด บ้านบุง่ผักก้าม

14 บล๊อกน้ําขนาดใหญ่  ถนน เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 หมู ่3 กองช่าง

ราชภักดี หมู ่3 บ้านบุง่ผักก้าม น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด บ้านบุง่ผักก้าม

15 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 หมู ่5 กองช่าง

ซอยราชภักดี ซอย 2/1 น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง  ยาว 102 เมตร ตามแบบ บ้านบุง่คล้า

หลังเมโลด้ี แปลนเทศบาลกําหนด

16 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 หมู ่5 กองช่าง
ถนนประชาเสรี 2 น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง  ยาว 155 เมตร ตามแบบ บ้านบุง่คล้า

แปลนเทศบาลกําหนด

17 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 หมู ่5 กองช่าง
ซอยฝนเหนือคาร์แคร์ น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง  ยาว 65 เมตร ตามแบบ บ้านบุง่คล้า

แปลนเทศบาลกําหนด

18 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณหลัง เพือ่เพิม่แสงสวา่งใน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู ่5 กองช่าง

สํานักงานเทศบาลหลังใหม่ การป้องกันอุบัติเหตุ สาขาวงัสะพุง บ้านบุง่คล้า
19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพือ่ให้มีระบบระบายน้ําทีดี่ขึน้ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ  650,000  650,000  650,000  650,000  650,000 หมู ่5 กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. น้ําไม่ท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บ้านบุง่คล้า
ถนนราชภักดีซอย 9 ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

หมูบ่้านสาคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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20 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยทําการปูผิวจราจร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมู ่6 กองช่าง

คอนกรีต ถนนประชาราษฏร์นิมิต ประชาชนมีความปลอดภัย แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.50-6.00 บ้านนาหลัก

ซอย 2 หมู ่6  บ้านนาหลัก ในชีวติและทรัพยสิ์น เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่น้อยกวา่ 1,500 ตรม.

21 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยทําการปูผิวจราจร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมู ่6 กองช่าง

คอนกรีต ถนนมลิวรรณสายเก่า ประชาชนมีความปลอดภัย แอสฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 4.50-5.00 บ้านนาหลัก

ซอย 6 หมู ่6  บ้านนาหลัก ในชีวติและทรัพยสิ์น เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่น้อยกวา่ 1,500 ตรม.

22 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมู ่6 กองช่าง
ถนนประชาราษฏร์นิมิต น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง  ยาว 180 เมตร ตามแบบ บ้านนาหลัก

ซอย 1 หมู ่6  บ้านนาหลัก แปลนเทศบาลกําหนด

23 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู ่6 กองช่าง
ถนนประชาราษฏร์นิมิต ซอย 2 น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง  ยาว 150 เมตร ตามแบบ บ้านนาหลัก

หมู่ 6  บา้นนาหลัก ด้านทศิตะวันตก แปลนเทศบาลกําหนด

24 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยทําการปูผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู ่8 กองช่าง

คอนกรีต ภูมิวถิี ซอย 20 ประชาชนมีความปลอดภัย แอสฟัลติกคอนกรีต กวา้ง 4 บ้านเลิง

หมู ่8 บ้านเลิง ในชีวติและทรัพยสิ์น หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่น้อยกวา่ 1,500 ตรม.

25 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยทําการปูผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู ่8 กองช่าง

คอนกรีต ถนนราชภักดี ซอย 4 ประชาชนมีความปลอดภัย แอสฟัลติกคอนกรีต กวา้ง 4-5 บ้านเลิง

หมู ่8 บ้านเลิง ในชีวติและทรัพยสิ์น เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่น้อยกวา่ 3,500 ตรม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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26 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยทําการปูผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู ่8 กองช่าง

คอนกรีต ถนนวชิิตวรสาร ประชาชนมีความปลอดภัย แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเลิง

หมู ่8 บ้านเลิง ในชีวติและทรัพยสิ์น

27 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยทําการปูผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หมู ่9 กองช่าง

คอนกรีต ซอยศรีสงคราม 3 ประชาชนมีความปลอดภัย แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวงัสะพุง

ในชีวติและทรัพยสิ์น หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่

600  ตารางเมตร

28 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยทําการปูผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หมู ่9 กองช่าง

คอนกรีต ซอยศรีสงคราม 7 ประชาชนมีความปลอดภัย แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวงัสะพุง

ในชีวติและทรัพยสิ์น หนา 0.05 เมตร ยาว 111 เมตร

29 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยทําการปูผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หมู ่9 กองช่าง

คอนกรีต ซอยต๊ิกบูติก ประชาชนมีความปลอดภัย แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวงัสะพุง

ในชีวติและทรัพยสิ์น หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่

363  ตารางเมตร

30 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 หมู ่9 กองช่าง
ซอยต๊ิกบูติก น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง  ยาว 226 เมตร ตามแบบ บ้านวงัสะพุง

แปลนเทศบาลกําหนด

31 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 หมู ่9 กองช่าง
และปรับปรุงผิวจราจร น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง  ยาว 300 เมตร ปรับปรุง บ้านวงัสะพุง

แอสฟัลคอนกรีตถนนข้าง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

ธนาคารกสิกรไทย,หน้าศาล กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร

เจ้าพ่อศรีสงครามและ

ข้างร้านก้องมอเตอร์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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32 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยทําการปูผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู ่10 กองช่าง
คอนกรีต ถนนภูมิวถิี 26 ประชาชนมีความปลอดภัย แอสฟัลติกคอนกรีต กวา้ง บ้านศรีบุญเรือง
ซอยศาลากลางบ้าน ในชีวติและทรัพยสิ์น 6 เมตร ยาว 307 เมตร
ศรีบุญเรือง หนา 0.05 เมตร

33 วางท่อระบายน้ํา เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 หมู ่10 กองช่าง
ถนนภูมิวถิี 26 น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง  ยาว 307 เมตร ตามแบบ บ้านศรีบุญเรือง
ซอยศาลากลางบ้านศรีบุญเรือง แปลนเทศบาลกําหนด

34 ยา้ยเสาไฟฟ้าข้างศาลากลางบ้าน เพือ่ให้ถนนกวา้งขึน้และสัญจร ยา้ยเสาไฟฟ้าข้างศาลากลางบ้าน  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 หมู ่10 กองช่าง
ศรีบุญเรือง ไดสะดวก ศรีบุญเรือง บ้านศรีบุญเรือง

35 วางท่อระบายน้ําและ เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 หมู ่10 กองช่าง
ถนนในซอยราชภักดี 17 น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง  ยาว 80  เมตร ตามแบบ บ้านศรีบุญเรือง

แปลนเทศบาลกําหนด

36 วางท่อระบายน้ํา เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 หมู ่10 กองช่าง
ถนนในซอยทางลัดจาก น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง ตามแบบแปลนเทศบาล บ้านศรีบุญเรือง
ซอยราชภักดี 17  กําหนด

37 วางท่อระบายน้ํา เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 หมู ่10 กองช่าง
ซอยหลังร้านรุ่งเรืองการยาง น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง  ยาว 86 เมตร ตามแบบ บ้านศรีบุญเรือง

แปลนเทศบาลกําหนด

38 วางท่อระบายน้ํา เพือ่ให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 หมู ่10 กองช่าง
ซอยข้างร้านขายส้มตําป้าดี น้ําทีดี่ น้ําไม่ท่วมขัง ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด บ้านศรีบุญเรือง

39 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  ถนนหลัง เพือ่ให้ประชาชนมีความ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หมู ่10 กองช่าง
วดัศรีบุญเรือง(เส้นหน้าเมรุ) ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น ระยะทาง 104 เมตร บ้านศรีบุญเรือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 เทพืน้คอนกรีตหัวมุมถนน เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก เทพืน้คอนกรีต กวา้ง 4 เมตร 500,000 500,000 500,000 500000 500000 หมู ่10 กองช่าง

ซอยหลังวดัศรีบุญเรือง ประชาชนมีความปลอดภัย ยาว 50 เมตร  ตามแบบ บ้านศรีบุญเรือง
(เส้นหน้าเมรุ) ในชีวติและทรัพยสิ์น แปลนเทศบาลกําหนด

รวม 40  โครงการ  -  - 17,020,000 17,020,000 17,020,000 17,020,000 17,020,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจดัการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสูส่ากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณทีอ้งถ่ิน และภมูปิญัญาของทอ้งถ่ิน

เป้าหมาย ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดการอบรมสร้างจิต เพือ่สร้างจิตสํานึกให้เด็ก จัดอบรม ให้กับเด็กนักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู ่4 กองการศึกษา

สํานึกเด็กยคุใหม่ใส่ใจ ยคุใหม่ใส่ใจการศึกษา ในหมู ่4 บ้านปากเป่ง บ้านปากเป่ง
การศึกษา สนใจเพือ่จะเรียนรู้เพิม่เติม

รวม 1  โครงการ  -  - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา  กีฬา  ประเพณวีัฒนธรรมและการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจดัการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสูส่ากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่2  การพัฒนาคน  สงัคม  คุณภาพชวีิต  เศราฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

เป้าหมาย ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม ประชาชนในเขตหมูบ่้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู ่2 กองสวสัดิการ

กลุ่มสตรี  หมู ่2 บ้านบุง่ไสล่ อาชีพและให้มีรายได้เพิม่ หมู ่2  บ้านบุง่ไสล่ บ้านบุง่ไสล่

มากขึน้
2 โคงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพือ่ให้ประชาชนมีความ ประชาชนในเขตหมูบ่้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 หมู ่4 กองสวสัดิการ

(ผักในท้องถิน่) กินดีอยูดี่และสามารถ หมู ่4 บ้านปากเป่ง บ้านปากเป่ง
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

3 โครงการตลาดหมูบ่้าน เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา ประชาชนในเขตหมูบ่้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู ่4 กองสวสัดิการ
สินค้าในหมูบ่้าน หมู ่4 บ้านปากเป่ง บ้านปากเป่ง

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ให้ประชาชนมีความ ประชาชนในเขตหมูบ่้าน 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 หมู ่4 กองสวสัดิการ
กินดีอยูดี่และพอเพียง หมู ่4 บ้านปากเป่ง บ้านปากเป่ง

5 โครงการส่งเสริมอาชีพในหมูบ่้าน เพือ่ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม ประชาชนในเขตหมูบ่้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู ่4 กองสวสัดิการ
อาชีพและให้มีรายได้เพิม่ หมู ่4 บ้านปากเป่ง บ้านปากเป่ง
มากขึน้

6 โครงการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจัด ก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู ่4 กองสวสัดิการ
กิจกรรมต่าง ๆ บ้านปากเป่ง

     3.  ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมคุณภาพชวีิตและการมสีว่นร่วม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการดูแลผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมดูแลผู้สูงอายแุละ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู ่4 กองสวสัดิการ

และคนพิการ คุณภาพชีวติผู้สูงอายแุละ คนพิการ บ้านปากเป่ง
คนพิการให้ดี

8 โครงการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจัด ก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ 1 แห่ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หมู ่8 กองสวสัดิการ
กิจกรรมต่าง ๆ ถมดินบริเวณริมแม่น้ําเลย บ้านเลิง

หลังซอยภูมิวถิี 24 มีพืน้ที่
10 ไร่ ถมดิน 40,000 ลบ.ม.

รวม 8  โครงการ  -  - 2,419,600 2,419,600 2,419,600 2,419,600 2,419,600 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจดัการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสูส่ากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่3 การพัฒนาเมอืง การบริหารจดัการทีด่ ีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน

เป้าหมาย ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขยายหอกระจ่ายข่าวของหมู ่1 เพือ่ให้ประชาชนได้รับข่าว โดยทําการติดต้ังลําโพง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู ่1 กองยุทธศาสตร์

บ้านน้อยนา สารจากทางราชการอยา่ง เพิม่เติม จํานวน 2 จุด บ้านน้อยนา

ทัว่ถึง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้มี ซ่อมแซมประตูห้องน้ําและ 100000 100000 100000 100000 100000 หมู ่1 กองช่าง

หมู ่1 บ้านน้อยนา สถานทีใ่นการจัดกิจกรรม เปล่ียนประตู ปิด-เปิด ใหม่ บ้านน้อยนา

เปล่ียนพัดลมตัวใหม่แทนตัว

ทีช่ํารุด
3 ก่อสร้างหอกระจายข่าว เพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยทําการก่อสร้างหอสูง 10 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู ่2 กองยุทธศาสตร์

หมู ่2 บ้านบุง่ไสล่ ข่าวสารต่าง ๆ พร้อมระบบเคร่ืองเสียงเดิน บ้านบุง่ไสล่

สายเคเบิล

4 โครงการอบรมครอบครัว เพือ่ปลูกจิตสํานึกและ ประชาชนในเขตหมูบ่้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู ่4 กองสวสัดิการ
อุน่ใจห่างไกลยาเสพติด สร้างครอบครัวให้ห่างไกล หมู ่4 บ้านปากเป่ง บ้านปากเป่ง

ยาเสพติด
5 โครงการรักษาความสงบ เพือ่รักษาความสงบและ ประชาชนในเขตหมูบ่้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู ่4 สํานักปลัด

เรียบร้อยภายในหมูบ่้าน ความปลอดภัยในหมูบ่้าน หมู ่4 บ้านปากเป่ง บ้านปากเป่ง
6 โครงการปรับปรุงหอกระจาย เพือ่ให้การประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู ่4 กองยุทธศาสตร์

ข่าว หมู ่4 บ้านปากเป่ง ได้ทัว่ถึงและชัดเจนครอบ บ้านปากเป่ง
คลุมทัง้หมูบ่้าน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ ีและบริการสาธารณะ

160



เป้าหมาย ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 ติดต้ังกล้องวงจรปิด ตาม เพือ่รักษาทรัพยสิ์นและ ติดต้ังกล้องวงจรปิดจุดเส่ียง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู ่8 สํานักปลัด

จุดเส่ียงอันตราย ความปลอดภัยดูแลความ ในหมูบ่้าน บ้านเลิง
สงบเรียบร้อย

8 ติดต้ังกระจกนูนตามทางแยก เพือ่ความปลอดภัย ติดต้ังกระจกนูนตามทางแยก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 หมู ่8 สํานักปลัด
ในหมูบ่้าน ในการใช้ถนน ในหมูบ่้าน บ้านเลิง

9 ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู ่8 เพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยทําการก่อสร้างฐาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู ่8 กองยุทธศาสตร์
บ้านเลิง ข่าวสารต่าง ๆ คอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสูง บ้านเลิง

18 เมตร ฐานกวา้ง 4x4 เมตร
พร้อมระบบเคร่ืองเสียงเดิน
สายเคเบิล

10 ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู ่9 เพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ติดต้ังหอกระจายข่าว 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หมู ่9 กองยุทธศาสตร์
บ้านวงัสะพุง ข่าวสารต่าง ๆ ณ ทีท่ําการผู้ใหญ่บ้าน บ้านวงัสะพุง

11 ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิม เพือ่มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมู ่9 กองช่าง
พระเกียรติ หมู ่9 ภายในหมูบ่้าน พระเกียรติ หมู ่9 บ้านวงัสะพุง
บ้านวงัสะพุง บ้านวงัสะพุง

รวม 11  โครงการ  -  - 2,580,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

161



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1  การสง่เสริมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั และการจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อยา่งยัง่ยนื

เป้าหมาย ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ํา ประชาชนมีความปลอดภัย ซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน ้า 100,000 100,000 100,000 100000 100,000 หมู ่1 กองช่าง

ในเขตหมู ่1 บ้านน้อยนา ในการใช้ถนน ในเขตหมู ่1 บ้านน้อยนา บ้านน้อยนา

2 โครงการธนาคารขยะ เพือ่สร้างรายได้ให้กับ จัดต้ังธนาคารขยะในหมูบ่้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู ่4 กองสาธารณสุข
ประชาชนสามารถทําเป็น รับซ้ือขยะรีไซเคิล บ้านปากเป่ง
อาชีหลักหรืออาชีพเสริมได้

3 โครงการลอกท่อระบายน้ําเสีย เพือ่ให้น้ําระบายได้ดี ลอกท่อระบายน้ําเสีย หมู ่4 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู ่4 กองช่าง
บ้านปากเป่ง บ้านปากเป่ง

รวม 3  โครงการ  -  - 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

     5.  ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสูส่ากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเส้นทาง เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว  -กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง 15,600,000    15,600,000 15,600,000 15,600,000    15,600,000 แหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว จงัหวดัเลย

จกัรยาน  ของอ าเภอวงัสะพงุ และของ พร้อมทางจกัรยาน บริเวณหมู ่9 จกัรยาน  ของอ าเภอวงัสะพงุ และของ

จงัหวดัเลย ประชาชนมอีาชพี เชือ่มต่อเขือ่นปอ้งกนัตล่ิงเดิม จงัหวดัเลย ประชาชนมอีาชพี

มรีายได้เพิม่ขึน้จากการ ถงึสะพานสีห์พนม ยาว 240 เมตร มรีายได้เพิม่ขึน้จากการ

ทอ่งเทีย่ว ทอ่งเทีย่ว

 -กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง 24,700,000    24,700,000 24,700,000 24,700,000    24,700,000 แหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว จงัหวดัเลย

พร้อมทางจกัรยาน เชือ่มต่อ จกัรยาน  ของอ าเภอวงัสะพงุ และของ

จากสะพานสีหพ์นมถงึชมุชน จงัหวดัเลย ประชาชนมอีาชพี

บา้นเลิง ยาว 380 เมตร มรีายได้เพิม่ขึน้จากการ

ทอ่งเทีย่ว

 -กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง 16,250,000    16,250,000 16,250,000 16,250,000    16,250,000 แหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว จงัหวดัเลย

พร้อมทางจกัรยาน เชือ่มต่อ จกัรยาน  ประชาชนมอีาชพีมรีายได้

จากชมุชนบา้นเลิงถงึวดั เพิม่ขึน้

ศรีบญุเรือง ยาว 250 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

ส าหรบัโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงวังสะพุง

    1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

แบบ ผ.02/2 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

 -ทางจกัรยานสีเทอร์โมพลาสติก 1,200,000    1,200,000 1,200,000 1,200,000    1,200,000 แหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว จงัหวดัเลย

บริเวณหนา้โรงเรียนชมุชน จกัรยาน  ประชาชนมอีาชพีมรีายได้

วงัสะพงุ  ยาว 900 เมตร  เพิม่ขึน้

2 พฒันาแหล่งท่องเทีย่วก่อสร้าง เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  -ก่อสร้างป้ายประชาสัมพนัธ์ 2,000,000    2,000,000 2,000,000 2,000,000    2,000,000 ป้ายประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการท่องเทีย่ว จังหวัดเลย

ป้ายประชาสัมพนัธ์โอเวอร์เฮด ของอ าเภอวังสะพงุ และของ โอเวอร์เฮด จ านวน 4 จุด โอเวอร์เฮด ของอ าเภอวังสะพงุ และของ

จังหวัดเลย ประชาชนมีอาชีพ ขนาดยาว 32 เมตร  จังหวัดเลย ประชาชนมีอาชีพ

มีรายได้เพิม่ขึน้จากการ มีรายได้เพิม่ขึน้จากการ

ท่องเทีย่ว ท่องเทีย่ว

3 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้ าเลย เพือ่ใหป้ระชาชนมีความ ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิง 6,000,000     6,000,000 6,000,000 6,000,000     6,000,000 เขือ่นป้องกันตล่ิง ประชาชนมีความปลอดภยั จังหวัดเลย

บริเวณบ้านเลิง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 120.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

ได้มาตรฐาน

4 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้ าเลย เพือ่ใหป้ระชาชนมีความ ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงยาว 14,000,000   14,000,000 14,000,000 14,000,000   14,000,000 เขือ่นป้องกันตล่ิง ประชาชนมีความปลอดภยั จังหวัดเลย

ช่วงหมูท่ี ่9 ต่อจากเขือ่นเดิมถึง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 240 เมตร ยาว 240 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

สะพานสีหพ์นม ได้มาตรฐาน

5 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้ าเลย เพือ่ใหป้ระชาชนมีความ ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงยาว 22,800,000   22,800,000 22,800,000 22,800,000   22,800,000 เขือ่นป้องกันตล่ิง ยาว ประชาชนมีความปลอดภยั จังหวัดเลย

ช่วงสะพานสีหพ์นมถึงบ้านเลิง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 380 เมตร  380 เมตรได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

6 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้ าเลย เพือ่ใหป้ระชาชนมีความ ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงยาว 72,000,000   72,000,000 72,000,000 72,000,000   72,000,000 เขือ่นป้องกันตล่ิง ประชาชนมีความปลอดภยั จังหวัดเลย

ช่วงบ้านปากเป่งถึงวัดศรีชมชืน่ ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 1,200 เมตร ยาว 1,200 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

7 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้ าเลย เพือ่ใหม้ีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิง 36,000,000   36,000,000 36,000,000 36,000,000   36,000,000 เขือ่นป้องกันตล่ิง มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ จังหวัดเลย

บริเวณสนามกีฬากลาง ป้องกันน้ าท่วมและตล่ิงพงัได้ แม่น้ าเลย ยาว 800 เมตร ยาว 800 เมตร สามารถป้องกันน้ าท่วม

ได้มาตรฐาน

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านนาหลัก เพือ่ใหม้ีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ ก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง 6,500,000     6,500,000 6,500,000 6,500,000     6,500,000 รางระบายน้ า ยาว มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ จังหวัดเลย

ประชาชนมีความปลอดภยัใน 2.00 เมตรยาว 900.00 เมตร 900 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
9 กอ่สร้างรางยแูละทอ่เหล่ียม เพือ่ใหม้รีะบบระบายน้ าที่ กอ่สร้างรางยยูาว 605.00 14,349,000   14,349,000 14,349,000 14,349,000   14,349,000 รางยยูาว 605.00 มรีะบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ จงัหวดัเลย

บา้นศรีบญุเรือง บา้นนาหลัก ดีขึน้ แกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขงั เมตร และทอ่เหล่ียมยาว เมตร และทอ่เหล่ียม แกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขงัได้
บา้นเลิง ประชาชนมคีวามปลอดภยั 245.00 เมตร ตามแบบ  245.00 เมตร อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ในชวีติและทรัพยสิ์น แปลนเทศบาลก าหนด ได้มาตรฐาน ตรง ประชาชนมคีวามปลอดภยั
ตามแบบแปลน ในชวีติและทรัพยสิ์น
เทศบาลก าหนด

10 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มี กอ่สร้างผนงักนัดิน ค.ส.ล. 19,800,000   19,800,000 19,800,000 19,800,000   19,800,000 สร้างสวนสาธารณะเพื่อ มสีวนสาธารณะส าหรับ กลุ่มจงัหวดั
คลองบุง่คล้า เฉลิมพระเกยีรติ พืน่ทีก่ารออกก าลังกายและ ยาวไมน่อ้ยกวา่ 1,500.00  เปน็สถานทีพ่กัผ่อน เปน็สถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ ภาคตะวนัออก

พกัผ่อนหยอ่นใจ ใชใ้น เมตร กอ่สร้างทางเทา้ ค.ส.ล. หยอ่นใจ จ านวน 1 แห่ง ของประชาชนทัว่ไปและ เฉยีงเหนอื
การจดักจิกรรมต่าง ๆ ผิวหนิล้าง มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ มสีภาพแวดล้อมทีส่วยงาม
และท าใหส้ภาพภมูทิศัน์ 3,150.00 ตารางเมตร  
สวยงาม งานปา้ยหนิแกรนติ 2 ชดุ

งานลานบล๊อกคอนกรีต
มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 250.00
ตารางเมตร งานบนัได ค.ส.ล.   
ผิวหนิล้าง 2 ชดุ  
งานป้าย Check In Point 1 ชดุ  

งานปลูกหญ้านวลนอ้ย
มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
3,000.00  ตารางเมตร  
งานไฟฟา้แสงสวา่ง จ านวน  
100  ต้น งานอาคารเอนก
ประสงค์ จ านวน 2  หลัง 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
11 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มี ปรับปรุงสวนสาธารณะ 4,900,000     4,900,000 4,900,000 4,900,000     4,900,000 สร้างสวนสาธารณะเพื่อ มสีวนสาธารณะส าหรับ กลุ่มจงัหวดั

บุง่ไสล่ 1 เฉลิมพระเกยีรติ พืน่ทีก่ารออกก าลังกายและ คลองบุง่ไสล่ 1 โดย เปน็สถานทีพ่กัผ่อน เปน็สถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ ภาคตะวนัออก
พกัผ่อนหยอ่นใจ ใชใ้น ด าเนนิการกอ่สร้างผนงั หยอ่นใจ จ านวน 1 แห่ง ของประชาชนทัว่ไปและ เฉยีงเหนอื
การจดักจิกรรมต่าง ๆ กนัดิน ปอ้งกนัตล่ิง ยาว  มสีภาพแวดล้อมทีส่วยงาม
และท าใหส้ภาพภมูทิศัน์ 390 เมตร ลึก 2 เมตร  และน้ าไมท่ว่มขงั
สวยงามและเพือ่แกไ้ขปญัหา และกอ่สร้างทางเทา้  
น่ าทว่มขงั มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 780

ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ไฟฟา้แสงสวา่ง จ านวน 20 ต้น

12 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มี ปรับปรุงสวนสาธารณะ 9,000,000     9,000,000 9,000,000 9,000,000     9,000,000 สร้างสวนสาธารณะเพื่อ มสีวนสาธารณะส าหรับ กลุ่มจงัหวดั
บุง่ไสล่ 2 เฉลิมพระเกยีรติ พืน่ทีก่ารออกก าลังกายและ คลองบุง่ไสล่ 2 โดย เปน็สถานทีพ่กัผ่อน เปน็สถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ ภาคตะวนัออก

พกัผ่อนหยอ่นใจ ใชใ้น ด าเนนิการกอ่สร้างผนงั หยอ่นใจ จ านวน 1 แห่ง ของประชาชนทัว่ไปและ เฉยีงเหนอื
การจดักจิกรรมต่าง ๆ กนัดิน ปอ้งกนัตล่ิง ยาว  มสีภาพแวดล้อมทีส่วยงาม
และท าใหส้ภาพภมูทิศัน์ 750 เมตร ลึก 2 เมตร  และน้ าไมท่ว่มขงั
สวยงามและเพือ่แกไ้ขปญัหา และกอ่สร้างทางเทา้  
น่ าทว่มขงั มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 1,500

ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ไฟฟา้แสงสวา่ง จ านวน 40 ต้น

13 กอ่สร้างขยายไหล่ทาง เพือ่ใหก้ารคมนาคมสะดวก โดยท าการถมดิน ขยาย 4,000,000     4,000,000   4,000,000   4,000,000     4,000,000   ขยายไหล่ทางได้ การคมนาคมสะดวก กรมส่งเสริมฯ

ถนนมลิวรรณสายเกา่ชว่ง และปลอดภยักบัผู้ใชถ้นน ไหล่ทางขา้งละ 2 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวาม จงัหวดัเลย
คอสะพานถงึสามแยก ยาว 1,030 เมตร พร้อมบด ปลอดภยัในชวีติ ส านักงบประมาณ

มลิวรรณตัดใหม่ อดัแนน่ ตามแบบแปลนที่ และทรัพยสิ์น
ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพงุ จ.เลย เทศบาลก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
14 กอ่สร้างทอ่เหล่ียม ถนนมลิวรรณ เพือ่ใหก้ารคมนาคมสะดวก โดยท าการกอ่สร้างทอ่เหล่ียม 9,990,000     9,990,000     9,990,000     9,990,000     9,990,000     ทอ่เหล่ียมได้ การคมนาคมสะดวก กรมส่งเสริมฯ

(สายเกา่) ชว่งศาลเจา้ปู ่- ยา่ ถงึ ประชาชนมคีวามปลอดภยั ขนาด กวา้ง 2.00 เมตร มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั จงัหวดัเลย

สะพานศรีสงคราม ต.วงัสะพงุ ในชวีติและทรัพยสิ์น ยาวไมน่อ้ยกวา่ 635.00 เมตร ตามแบบแปลน ในชวีติและทรัพยสิ์น ส านักงบประมาณ

อ.วงัสะพงุ จ.เลย และกอ่สร้างทางเทา้ขนาด เทศบาลก าหนด สนง.ทรัพยากรน้ า

กวา้ง  1.50  เมตร
ยาว  550.00  เมตร
หรือมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่
750.00 ตารางเมตร

15 กอ่สร้างทอ่เหล่ียมพร้อมทางเทา้ เพือ่ใหก้ารคมนาคมสะดวก โดยท าการกอ่สร้างทอ่เหล่ียม 5,980,000   5,980,000 5,980,000 5,980,000     5,980,000 ทอ่เหล่ียมได้ การคมนาคมสะดวก กรมส่งเสริมฯ

ถนนประชาเสรี ต.วงัสะพงุ ประชาชนมคีวามปลอดภยั ขนาด กวา้ง 2.00 เมตร มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั จงัหวดัเลย

อ.วงัสะพงุ จ. เลย ในชวีติและทรัพยสิ์น ยาวไมน่อ้ยกวา่ 380.00 เมตร ตามแบบแปลน ในชวีติและทรัพยสิ์น ส านักงบประมาณ

และกอ่สร้างทางเทา้  เทศบาลก าหนด สนง.ทรัพยากรน้ า

ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร 
ยาว 300  เมตร  หรือมพีืน้ที่
ไมน่อ้ยกวา่ 450 ตารางเมตร

16 ปรับปรุงถนนแอสฟลัทค์อนกรีต เพือ่ใหก้ารคมนาคมสะดวก โดยท าการปรับปรุงถนน 5,900,000   5,900,000 5,900,000 5,900,000     5,900,000 ถนนแอสฟลัท์ การคมนาคมสะดวก กรมส่งเสริมฯ

ถนนราชภกัดี โดยวธิ ี ประชาชนมคีวามปลอดภยั แอสฟลัท์คอนกรีต (ช่วงส่ีแยก คอนกรีตได้ ประชาชนมคีวามปลอดภยั จงัหวดัเลย

Paevement In Place Recycling ในชวีติและทรัพยสิ์น หลังเทศบาล-ส่ีแยกบ้าน มาตรฐาน ในชวีติและทรัพยสิ์น ส านักงบประมาณ

บุง่ผักก้าม) กว้าง 9.50 เมตร

ยาว 1,080 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
17 ปรับปรุงไฟฟา้แสงสวา่ง เพือ่สะดวกในการคมนาคม ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง แบบกิง่ 9,600,000   9,600,000 9,600,000 9,600,000     9,600,000 ไฟฟา้แสงสวา่ง  ประชาชนสะดวกใน กรมส่งเสริมฯ

ถนนภมูวิถิี ของประชาชนและมคีวาม เด่ียวสูง 9 เมตร จ านวน 166 ใชง้านได้และ  การคมนาคมและ จงัหวดัเลย

ปลอดภยัในชวีติและ ต้น แบบกิง่คู่สูง 9 เมตร ได้มาตรฐาน  ปลอดภยั

ทรัพยสิ์น จ านวน 1 ต้น โคมไฟถนน
นวตักรรมไทยขนาด 150 วตัต์
ตามรายละเอยีดและแบบแปลน
ทีเ่ทศบาลก าหนด

18 ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งทางเดิน เพือ่สะดวกในการสัญจร ติดต้ังเสาไฟฟา้แสงสวา่ง 2,000,000     2,000,000 2,000,000 2,000,000     2,000,000 ติดต้ังไฟฟา้  ประชาชนมคีวาม กรมส่งเสริมฯ

สวนสาธาณะบา้นศรีบญุเรือง ไปมาของประชาชน นวตักรรมไทย พลังงานแสงอาทิตย์ แสงสวา่ง  ปลอดภยัและสะดวก จงัหวดัเลย

และมคีวามปลอดภยัใน ความสูง 6 เมตร แบบรอกสลิง นวตักรรมไทย  ในการสัญจรไปมา

หมนุยก พร้อมกิง่โคมไฟ 21 ต้น

ขนาด 40 วตัต์ จ านวน 21 ต้น
19 ปรับปรุงไฟฟา้แสงสวา่ง เพือ่สะดวกในการคมนาคม ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง แบบกิง่ 5,300,000     5,300,000 5,300,000 5,300,000     5,300,000 ไฟฟา้แสงสวา่ง  ประชาชนสะดวกใน กรมส่งเสริมฯ

ถนนมลิวรรณสายเกา่ ชว่ง 1 ของประชาชนและมคีวาม เด่ียวสูง 9 เมตร จ านวน 93 ใชง้านได้และ  การคมนาคมและ จงัหวดัเลย

ต้ังแต่สามแยกหนา้ ร.ร.ชมุชน ปลอดภยัในชวีติและ ต้น แบบกิง่คู่สูง 9 เมตร ได้มาตรฐาน  ปลอดภยั

วงัสะพงุ ถงึ สะพานศรีสงคราม ทรัพยสิ์น จ านวน 2 ต้น โคมไฟถนน
ชว่งที ่2 ต้ังแต่แยกทางหลวง นวตักรรมไทย ขนาด 150 
แผ่นดินหมายเลข 201 ถงึ วตัต์ ตามรายละเอยีดแบบ
 สะพานศรีสงคราม แปลนทีเ่ทศบาลก าหนด

20 ปรับปรุงไฟฟา้แสงสวา่ง ถนน เพือ่สะดวกในการคมนาคม ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง แบบกิง่ 2,300,000     2,300,000 2,300,000 2,300,000     2,300,000 ไฟฟา้แสงสวา่ง  ประชาชนสะดวกใน กรมส่งเสริมฯ

ศรีสงคราม ชว่งที ่1 ต้ังแต่ส่ีแยก ของประชาชนและมคีวาม เด่ียวสูง 9 เมตร จ านวน 35 ใชง้านได้และ  การคมนาคมและ จงัหวดัเลย

หนา้ สภ.วงัสะพงุ- สะพาน ปลอดภยัในชวีติและ ต้น แบบกิง่คู่สูง 9 ม. ได้มาตรฐาน  ปลอดภยั

สีหพ์นม ชว่งที ่2 ต้ังแต่สะพาน ทรัพยสิ์น จ านวน 5 ต้น โคมไฟถนน
สีหพ์นม ถงึ แยกทางหลวง นวตักรรมไทยขนาด 150 วตัต์  
แผ่นดินหมานเลข 201 ตามรายละเอยีดและแบบแปลน

ทีเ่ทศบาลก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
21 ปรับปรุงไฟฟา้แสงสวา่ง ถนน เพือ่สะดวกในการคมนาคม ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง แบบกิง่ 4,500,000     4,500,000 4,500,000 4,500,000     4,500,000 ไฟฟา้แสงสวา่ง  ประชาชนสะดวกใน กรมส่งเสริมฯ

ราชภกัดี ของประชาชนและมคีวาม เด่ียวสูง 9 เมตร จ านวน 79 ใชง้านได้และ  การคมนาคมและ จงัหวดัเลย

ปลอดภยัในชวีติและ ต้น โคมไฟถนนนวตักรรมไทย ได้มาตรฐาน  ปลอดภยั

ทรัพยสิ์น ขนาด 150 วตัต์  ตามราย
ละเอยีดและแบบแปลน
ทีเ่ทศบาลก าหนด

22 ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งรอบ เพือ่สะดวกในการคมนาคม ติดต้ังเสาไฟฟา้แสงสวา่ง แบบกิง่ 3,200,000     3,200,000 3,200,000 3,200,000     3,200,000 ไฟฟา้แสงสวา่ง  ประชาชนสะดวกใน กรมส่งเสริมฯ

คลองบุง่คล้า ของประชาชนและมคีวาม เด่ียวสูง 6 เมตร จ านวน 51 ใชง้านได้และ  การคมนาคมและ จงัหวดัเลย

ปลอดภยัในชวีติและ ต้น โคมไฟถนนนวตักรรมไทย ได้มาตรฐาน  ปลอดภยั

ทรัพยสิ์น ขนาด 150 วตัต์  ตามราย
ละเอียดแบบแปลนเทศบาลก าหนด

23 ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งทางเดิน เพือ่สะดวกในการสัญจร ติดต้ังเสาไฟฟา้แสงสวา่ง 1,100,000     1,100,000 1,100,000 1,100,000     1,100,000 ติดต้ังไฟฟา้  ประชาชนมคีวาม กรมส่งเสริมฯ

เลียบสะพานหนองนกเจา่ ไปมาของประชาชน นวตักรรมไทย พลังงานแสงอาทิตย์ แสงสวา่ง  ปลอดภยัและสะดวก จงัหวดัเลย

และมคีวามปลอดภยัใน ความสูง 6 เมตร แบบรอกสลิง นวติักรรมไทย  ในการสัญจรไปมา

ชวีติและทรัพยสิ์น หมนุยก พร้อมกิง่โคมไฟ 11  ต้น

ขนาด 40 วตัต์ จ านวน 11 ต้น
24 ปรับปรุงไฟฟา้แสงสวา่งถนน เพือ่สะดวกในการสัญจร ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง แบบกิง่ 1,900,000     1,900,000 1,900,000 1,900,000     1,900,000 ติดต้ังไฟฟา้ ประชาชนมคีวาม กรมส่งเสริมฯ

พฒันกจินศุาสตร์ ไปมาของประชาชน เด่ียวสูง 6 เมตร จ านวน 32 แสงสวา่งแบบกิง่ ปลอดภยัและสะดวก จงัหวดัเลย

และมคีวามปลอดภยัใน ต้น โคมไฟถนนนวตักรรม 32 ต้น ในการสัญจรไปมา

ชวีติและทรัพยสิ์น ไทย ขนาด 150 วตัต์ 
ตามรายละเอยีดแบบ
แปลนทีเ่ทศบาลก าหนด

25 ปรับปรุงถนนแอสฟลัทค์อนกรีต เพือ่ใหก้ารคมนาคมสะดวก โดยท าการปรับปรุงถนน 5,500,000     5,500,000   5,500,000   5,500,000     5,500,000   ถนนแอสฟลัท์ การคมนาคมสะดวก กรมส่งเสริมฯ

ถนนมลิวรรณสายเกา่ (ชว่งหนา้ ประชาชนมคีวามปลอดภยั แอสฟลัทค์อนกรีต คอนกรีตได้ ประชาชนมคีวามปลอดภยั จงัหวดัเลย
วดัศรีอดุมวงศ์ - สามแยกถนน ในชวีติและทรัพยสิ์น กวา้ง 14.00 เมตร ยาว 724.00 มาตรฐาน ในชวีติและทรัพยสิ์น ส านักงบประมาณ

มลิวรรณสายใหม)่ เมตร หนา 0.05 เมตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
26 ปรับปรุงถนนแอสฟลัทค์อนกรีต เพือ่ใหก้ารคมนาคมสะดวก โดยท าการปรับปรุงถนน 2,700,000     2,700,000   2,700,000   2,700,000     2,700,000   ถนนแอสฟลัท์ การคมนาคมสะดวก กรมส่งเสริมฯ

ถนนมลิวรรณสายเกา่ (ชว่งสาม ประชาชนมคีวามปลอดภยั แอสฟลัทค์อนกรีต คอนกรีตได้ ประชาชนมคีวามปลอดภยั จงัหวดัเลย
แยก ร.ร.ชมุชนวงัสะพงุ - ร้าน ในชวีติและทรัพยสิ์น กวา้ง 30.0 เมตร ยาว 261 มาตรฐาน ในชวีติและทรัพยสิ์น ส านักงบประมาณ

มติรยนต์การเกษตร) เมตร หนา 0.05 เมตร

รวม 26  โครงการ  -  - 329,069,000 329,069,000 329,069,000 329,069,000 329,069,000 

.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ประเภท (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 1. จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าดีเซล 4 นิว้ 127,600     127,600 127,600    127,600    127,600 ส้านักปลัด

จ้านวน 2 เคร่ือง

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ธนัวาคม 2563)
 2 เคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง  126,800  126,800  126,800  126,800  126,800 ส้านักปลัด
เคร่ืองยนต์ดีเซล สูบน้้าได้ 1,750
ลิตรต่อนาที จ้านวน 2 เคร่ือง
 3 เคร่ืองสูบน้้าแบบท่อสูบน้้า 164,800 164,800 164,800 164,800 164,800 ส้านักปลัด
พญานาค  จ้านวน 2 เคร่ือง
4. จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบ 400,000     400,000    400,000    400,000    400,000    ส้านักปลัด
ทุน่ลอย แบบเคร่ืองยนต์ 4
จังหวะ จ้านวน 1 เคร่ือง
5.จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้า 127,600     127,600    127,600    127,600    127,600    ส้านักปลัด
ดีเซล 4 นิว้ จ้านวน 2 เคร่ือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ธนัวาคม 2563)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 1. รถยนต์ดับเพลิงอาคาร 4,500,000    4,500,000   4,500,000   4,500,000   4,500,000   ส้านกัปลัด
ขนส่ง ขนาดถังไม่น้อยกวา่

4000ลิตร พร้อม
อุปกรณ์ประจ้ารถ
ส้าหรับปฏิบัติงาน

บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลเมืองวังสะพุง

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

แบบ ผ.03 แบบ ผ.03 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ประเภท (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณ

2.รถพยาบาลฉุกเฉิน 1,070,000    1,070,000   1,070,000   1,070,000   1,070,000   กอง

(กระบะ) ปริมาตร สาธารณสุข

กระบอกสูบไม่ต้่ากวา่
2,400ซีซี หรือก้าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต้่ากวา่ 110 กิโลวตัต์
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ธนัวาคม 2563)
 3.รถยนต์ดับเพลิงอาคาร 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 ส้านักปลัดฯ
พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 4,000
ลิตร จ้านวน 1 คัน

ครุภัณฑ์โรงงาน  1 เล่ือยโซ่ยนต์ โดยมีก้าลัง 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ส้านักปลัดฯ
แรงม้าไม่ต้่ากวา่ 2 แรงม้า
และมีความยาวแผ่นบังคับโซ่
ประมาณ 12 นิว้ 
จ้านวน 1 เคร่ือง
 2 เล่ือยโซ่ยนต์ โดยมีก้าลัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส้านักปลัดฯ
แรงม้าไม่ต้่ากวา่ 3 แรงม้า
และมีความยาวแผ่นบังคับโซ่
ประมาณ 18 นิว้ 
จ้านวน 1 เคร่ือง
 3 ซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์บาร์ 12 นิว้ 10,000       10,000     10,000      10,000     10,000      ส้านักปลัด
จ้านวน 2 เคร่ือง
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ประเภท (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 1. เคร่ืองรับส่งวทิยชุนิด 144,000     144,000    144,000    144,000    144,000    ส้านักปลัด
มือถือ ขนาด 5 วตัต์
จ้านวน 12 เคร่ือง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ธนัวาคม 2563)
2. เคร่ืองรับ-ส่งวทิยชุนิดมือถือ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส้านักปลัดฯ
5 วตัต์ จ้านวน 5 เคร่ือง

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 1. เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500         9,500       9500 9,500       9,500        กองการศึกษา
1)เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย ศพด.
2)เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่
1.4 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกวา่ 30 ซีซี  4)พร้อมใบมีด
 2. ตู้ท้าน้้าเยน็แบบต่อท่อ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กองการศึกษา
ประปา 5 ก๊อก จ้านวน 2 เคร่ือง

ครุภณัฑ์การศึกษา โต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านัง่ 100,000     100,000    100,000    100,000    100,000    กองการศึกษา
ส้าหรับนักเรียนอนุบาล ทว 3
จ้านวน  20  ชุด
โต๊ะขนาด 60 x120x55 ซม.
ม้านัง่ขนาด 30x57x35 ซม.

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 175,000     175,000    175,000    175,000    175,000    กองการศึกษา
ส้าหรับงานส้านักงาน ทว1
จ้านวน  10  เคร่ือง
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ประเภท (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณ

ครุภณัฑ์ส้านกังาน จัดซ้ือโทรทัศน์  แอล อี ดี 152,000     152,000    152,000    152,000    152,000    กองการศึกษา
แบบ Smart TV ขนาด 55 นิว้ ทว 1
จ้านวน  8 เคร่ือง

ครุภัณฑ์ดนตรีและ  เคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต 700,000     700,000 700,000 700,000 700,000 กองการศึกษา
นาฎศิลป์ จ้านวน 1 ชุด ทว.2

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1. รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 กอง
และขนส่ง จ้านวน 1 คัน ขนาดเคร่ืองยนต์ สาธารณสุข

ไม่ต้่ากวา่ 1,400 ซีซี 
ไม่ต้่ากวา่ 70 แรงม้า 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ
2. รถยนต์แบบดับเบิล้แค็ป 896,000 896,000 896,000 896,000 896,000 กอง
จ้านวน 1 คัน สาธารณสุข
3. รถจักรยานยนต์ขนาด 125 ซ๊ซี 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 กอง
จ้านวน 1 คัน สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ส้ารวจ เทปวดัระยะไฟเบอร์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
จ้านวน 5 ม้วน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 1. ตู้ควบคุมไฟอัตโนมัติ 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 กองช่าง
จ้านวน 2 ตู้
2. ตู้ควบคุมไฟระบบปัม๊น้้า 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 กองช่าง
อัตโนมัติ จ้านวน 1 ตู้

ครุภัณฑ์การเกษตร 1. เคร่ืองตัดแต่งกิง่ไม้ 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 กองช่าง
จ้านวน 2 เคร่ือง
2. เคร่ืองพ่นฝอยละอองละเอียด 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 กอง
(ULV) จ้านวน 2 เคร่ือง สาธารณสุข
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ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณ

ครุภัณฑ์โรงงาน ปากกาจับชิน้งาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง
จ้านวน 1 ตัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500         9,500       9,500        9,500       9,500        กอง
1)เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย สาธารณสุข
2)เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่
1.4 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกวา่30 ซีซี  
4)พร้อมใบมีดจ้านวน  1  เคร่ือง

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง  3,520,000    3,520,000   3,520,000   3,520,000   3,520,000   กองช่าง
ชนิดล้อยาง ขับเคล่ือน 4 ล้อ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขับ 170,000     170,000    170,000    170,000    170,000    กองช่าง
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่
15.5  แรงม้า

ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสับบดไม้ 78,000       78,000     78,000      78,000     78,000      กองช่าง
ก้าลังการผลิต1-1.2 ตัน/ชม.
(ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกาย  99,000       99,000     99,000      99,000     99,000      กองช่าง
จ้านวน  1  ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)

5 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - เคร่ืองมัลติมีเดีย 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ส้านักปลัดฯ
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens
จ้านวน 1 เคร่ือง 
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ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณ

 - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ส้านักปลัดฯ
 40 นิว้ จ้านวน 1 เคร่ือง
- โดรนบงัคับติดกล้อง ถา่ยวดีีโอ 44,500      44,500    44,500     44,500    44,500     กอง

ความละเอยีดได้ถงึ 4K /60fps ยทุธศาสตร์
ภาพความละเอยีดสูง 48 ล้านพเิซล

บนิไกลสูงสูด 10 กม. บนิเร็วถงึ

68.4 กม./ชม. บนิได้นานสูงสุดถงึ

34 นาท ีพร้อมรีโมท 

จ้านวน 1 เคร่ือง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ  - เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กอง

ล้าโพงขนาดไม่น้อยกวา่ 8 นิว้ ยทุธศาสตร์
2 ทาง 400 วตัต์
พร้อมเพาเวอร์มิกเซอร์ แอมป์
ขยายในตัว จ้านวน 1 ชุด
 - เคร่ืองเสียงเคล่ือนที ่จ้านวน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 กอง
3 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ยทุธศาสตร์
ใช้ได้ทัง้ไฟ AC Voltage
(220V) และ DC Voltage
 (12V)
ดอกล้าโพงขนาด 15 นิว้
ก้าลังขับ 100 วตัต์ หน้า
จอแสดงผล LED Display
ไมโครโฟนไร้สาย UHF แบบ
ไมค์คู่
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งบประมาณ

 -เคร่ืองเสียงประชาสัมพันธ์  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 กอง
(ติดรถยนต์เคล่ือนที่) จ้านวน ยทุธศาสตร์
1 ชุด พร้อมติดต้ัง

1.ล้าโพงหุม้ ขนาดไม่น้อยกวา่
15 นิว้ ก้าลังไม่น้อยกวา่ 800
วตัต์ 
2.ล้าโพงกลาง ขนาดไม่น้อยกวา่
8 นิว้ ก้าลังไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์
3.ล้าโพงแหลม ขนาดไม่น้อยกวา่

3 นิว้ ก้าลังไม่น้อยกวา่ 5 วตัต์
4.เพาเวอร์แอมป์ คลาส ก้าลัง
ไม่น้อยกวา่ 2,000 วตัต์
5.เดินระบบไฟและท้าไดซาจน์
6.แบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต์
100 แอมป์
7.ไมค์ไร้สาย และไมค์สาย

6 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 5,000,000    5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   กอง

และขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร สาธารณสุข

กระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 6,000 ซีซี
หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต้่ากวา่ 170 กิโลวตัต์ 
จ้านวน  2  คัน

รวม 24,703,600 24,703,600 24,703,600 24,703,600 24,703,600
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ส่วนที่ 4   
การติดตามและประเมนิผล 

ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์  5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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เกณฑ์การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทัว่ไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบลลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการปกครอง การเลือกต้ัง 
ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกต้ัง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจัง หวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและ Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ  
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย    
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์  10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
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(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 

คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (5) 
   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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เกณฑ์การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิ เคราะห์กรอบการจัดท า ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป 
ปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไป
ตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป 
ปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน า เอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน 
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend ห รือหลักการบู รณากา ร 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน    
มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการน้ีจะท้าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.4 โครงการมีความสอดคล้อง กับ
แผนยุทธศาสตร ์20 ปี 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตห้ลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถปุระสงคแ์ละ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4)    ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าใน
การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 

(5)  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการก าหนด     
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ  (การ
คาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับวัตถปุระสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใ ช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ 28 ข้อ ๒๙  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563 
 

http://www.dla.go.th/


185 
 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การด าเนินงานพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561               

ถึงปีงบประมาณปัจจุบัน ภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีว่า “เมืองน่าอยู่ เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคน ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการท่ีดี และบริการสาธารณะ และด้านภาค
ประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม โดยยึดกรอบแนวทางตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจของรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่ง
สามารถสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้ดังนี้ 

 
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ ต้ังงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ดังต่อไปนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายการ ประมาณการ ปี 2561 เบิกจ่าย (บาท) 

งบกลาง 28,245,910.00 26,047,578.26 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,168,720.00 4,150,392.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 53,867,700.00 46,937,846.00 

ค่าตอบแทน 1,341,420.00 986,422.50 

ค่าใช้สอย 30,102,700.00 26,362,243.76 

ค่าวัสดุ 10,478,610.00 8,783,091.68 

ค่าสาธารณูปโภค 1,871,700.00 1,614,491.30 

เงินอุดหนุน 4,810,000.00 4,451,260.00 

รายจ่ายอื่น 1,754,000.00 1,728,618.98 

ค่าครุภัณฑ์ 1,904,600.00 739,840.00 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 6,964,900.00 2,596,000.00 

รวมทั้งสิ้น 145,510,260.00 124,397,784.48 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายการ ประมาณการ ปี 2562 เบิกจ่าย (บาท) 

งบกลาง 28,022,900.00 26,984,770.43 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,144,000.00 2,808,571.00 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 51,660,940.00 49,113,026.12 
ค่าตอบแทน 1,448,300.00 1,067,251.50 
ค่าใช้สอย 25,694,676.02 24,677,612.00 
ค่าวัสดุ 14,548,220.00 13,518,038.92 
ค่าสาธารณูปโภค 1,878,220.00 1,658,420.18 
เงินอุดหนุน 4,624,000.00 4,509,000.00 
รายจ่ายอื่น 129,493.98 109,493.98 
ค่าครุภัณฑ์ 1,246,200.00 1,093,442.00 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,419,700.00 2,364,000.00 

รวมทั้งสิ้น 134,816,680.00 127,903,626.13 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายการ ประมาณการ ปี 2563 เบิกจ่าย (บาท) 

งบกลาง 26,607,640.00 27,907,733.98 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,133,000.00 2,124,000.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 53,291,850.00 50,428,950.00 

ค่าตอบแทน 1,510,700.00 1,167,247.50 

ค่าใช้สอย 29,959,360.00 27,558,100.84 

ค่าวัสดุ 12,173,490.00 10,937,233.70 

ค่าสาธารณูปโภค 1,768,700.00 1,523,180.16 

เงินอุดหนุน 4,786,000.00 3,811,720.00 

รายจ่ายอื่น   

ค่าครุภัณฑ์ 1,427,950.00 1,351,440.00 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,313,190.00 1,925,000.00 

รวมทั้งสิ้น 137,971,880.00 3,811,720.00 

 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ 
1.2.1 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ด าเนินการ 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 24 309,228,000.00 5 1,793,000.00 3 1,518,000.00 

2.ด้านการพัฒนาคน 79 50,278,310.00 37 26,040,490.00 20 23,210,477.18 

3.ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 4,540,000.00 1 8,000.00 0 0.00 

4.ด้านการบริหารจัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

59 76,334,620.00 27 25,057,799.00 14 21,230,608.00 

5.ด้านภาคประชาสังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

34 4,411,000.00 23 1,560,000.00 8 687,425.00 

รวม 206 444,791,930.00 93 54,459,289.00 45 46,646,510.18 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ด าเนินการ 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 30 53,924,392 1 474,000.00 1 474,000.00 

2.ด้านการพัฒนาคน 57 71,180,810 32 24,093,330.00 23 19,425,084.16 

3.ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 410,000 0 0 0 0 

4.ด้านการบริหารจัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

48 25,493,720 37 23,647,740.00 27 9,354,528.00 

5.ด้านภาคประชาสังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

22 2,041,000 9 1,963,000.00 5 320,485.00 

รวม 161 153,049,922 79 50,178,070.00 56 29,573,097.16 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ด าเนินการ 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 31 19,803,400 4 2,320,000 4 2,320,000 

2.ด้านการพัฒนาคน 60 80,118,810 24 19,606773.24 24 19,606773.24 

3.ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 6,410,000 1 50,000 1 50,000 

4.ด้านการบริหารจัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

62 34,083,220 52 24,512,428 52 24,512,428 

5.ด้านภาคประชาสังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

25 4,271,000 4 178,000 4 178,000 

รวม 185 144,686,430 85 71,170,780.00 85 71,170,780.00 
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1.2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  
25๖๑-256๓  เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลโดยการน าปัญหาความ
ต้องการของชุมชน มาจัดท าโครงการและบรรจุในแผนพัฒนา แต่เนื่องจากโครงการ/ปัญหาความต้องการ
ของชุมชนมีเป็นจ านวนมาก และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ครบ
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆของ
ชุมชน โดยด าเนินการในโครงการท่ีเป็นปัญหาส าคัญและเร่งด่วนก่อน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปผลการด าเนินการใน
แต่ละยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง และทางเท้า  
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ท้ังสาย

หลัก สายรอง และทางเท้า ตามตรอกซอยต่างๆในเขตเทศบาล ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ท าให้ประชาชนผู้
สัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น  

1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ าเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมในเขตเมือง   
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการส ารวจระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า และรางระบาย

น้ า ในเขตเทศบาล เพื่อด าเนินการก่อสร้างในส่วนท่ียังไม่มีท่อหรือรางระบายน้ า และด าเนินการปรับปรุง
ในส่วนท่ีระบบระบายน้ ายังไหลไม่สะดวก รวมถึงการลอกท่อระบายน้ าท่ีทางเทศบาลได้ด าเนินการต่อเนื่อง
ทุกปี จึงท าให้ปัญหาน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลลดลง  

1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบปราศจากมลทัศน์  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้มีความ

สวยงามอยู่เสมอ และได้ด าเนินการก่อสร้างป้ายช่ือซอยต่างๆในเขตเทศบาล เพื่อก าหนดช่ือซอยต่างๆใน
เขตเทศบาล และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

1.4 ปรับปรุงระบบส่ือสาร สารสนเทศ และระบบการขนส่งสาธารณะ  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบส่ือสารสารสนเทศ เช่น 

การปรับปรุงเว็บไซด์ www.wangsaphung.go.th การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง facebook เทศบาล
เมือง   วังสะพุง เพื่อเป็นส่ือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลท่ีครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน  
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาหลากหลาย และท่ัวถึง  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป ได้รับการศึกษาท่ัวถึง และหลากหลาย ท าให้จัดการศึกษาของเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว   

2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี

คุณธรรมและจริยธรรม  เช่น  การอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน  การน าคณะผู้บริหาร  พนักงาน 
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พนักงานจ้างเทศบาล เข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นประจ าทุกปี การจัดกิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด รวมถึงได้
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีจ านวนผู้เข้าร่วมเป็น
จ านวนมาก  

2.3 กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึก มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีวินัย  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกมีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม และมีวินัย เช่น โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร ซึ่งเป็นโครงการท่ีช่วยส่งเสริม
ให้ประชาชนเกิดการมีวินัยในการใช้ถนน  ให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ รวมถึงโครงการต่างๆอีกมากมาย 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือ
สังคมอันเป็นการท าความดีเพื่อพัฒนาสังคม 

2.4 ส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความ

เป็นเลิศทางด้านกีฬา เช่น กีฬาฟุตบอล  กีฬาวอลเล่บอล  ให้กับเด็กและเยาวชน และส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่างๆ  มากมายและสร้างช่ือเสียงให้กับชาววังสะพุงในหลายรายการท่ีร่วมแข่งขัน 
รวมถึงการส่งเสริมการเล่นกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลวังสะพุงคัพ  การแข่งขันกีฬาตะกร้อ  การแข่งขันเดิน-เฉลิมพระเกียรติ  รวมถึง
การจัดให้มีลานกีฬา และอุปกรณ์ออกก าลังกายให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้ใช้ในการออกก าลังกาย ท า
ให้ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3.1 สร้างและปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียวให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียวตามบริเวณพื้นท่ีสาธารณะต่างๆ

ในชุมชนเพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนท่ัวไป เช่น สวนสาธารณคลองบุ่งคล้า 
3.2 สร้างและพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการบ าบัดน้ าเสียของชุมชนด้วยวิธี

ธรรมชาติ โดยมีการวางท่อเช่ือมบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพื่อบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 
3.3  ให้ความรู้และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็น

ความส าคัญของการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน โดยด าเนินการรณรงค์การลด
ปริมาณขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย ในส่วนของชุมชนได้ด าเนินการธนาคารขยะในชุมชน ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆท่ีด าเนินการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในชุมชน และเป็นโครงการท่ีสามารถลด
ปริมาณขยะในชุมชนและประชาชนในชุมชนได้รู้ถึงวิธีในการคัดแยกและก าจัดขยะในชุมชนได้ดีขึ้น ลด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะได้อีกทางหนึ่ง 

3.4  ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองวั งสะพุ ง  ไ ด้ด า เนินการรณรง ค์ให้ประชาชนไ ด้ร่วมกันอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ การอนุรักษ์ต้นไม้ประจ าถิ่น คือ ต้นสะพุง เป็นต้น 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ 
4.1 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆท่ีเป็นการเสริมสร้างให้

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การ
ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันสาธารณภัยต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นกับประชาชน การติดต้ัง
สัญญาณเตือนจราจรตามจุดเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ การก่อสร้างวงเวียน รวมถึงโครงการในการป้องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ ซึ่งท าให้ปัญหาอาชญากรรมในเขตเทศบาลลดลง ช่วยลดอุบัติเหตุ ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น  

4.2  ส่งเสริมให้มีเวทีและส่ือสาธารณะให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และแสดงความ  
คิดเห็น  

เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆท่ีเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล โดยการส่งเสริมให้มีเวทีในการแสดงความคิดเห็น เช่น การจัดท า
โครงการสภาเมืองวังสะพุง ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนาเทศบาลให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยความเห็นชอบร่วมกันของประชาชน ท าให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน และรวดเร็ว การจัดให้มีสถานท่ีในการรวมกลุ่มของชุมชน  เช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลา
กลางบ้าน ซึ่งท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆของเทศบาลส่วนหนึ่งมาจากประชาชนซึ่งมีส่วนร่วมในการคิด 
การตัดสินใจร่วมกันอีกด้วย 

4.3  ส่งเสริมให้ประชาขนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการท างานร่วมกับเทศบาล   
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับชุมชนต่างๆโดยการ

ประสานงานกับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนท้ัง 20 ชุมชน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ด าเนินงานในการพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการท างานของ
เทศบาลอีกด้วย 

4.4  อ านวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว  
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการประชาชนในด้าน

ต่างๆ เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนโดยการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ การออก
ให้บริการนอกสถานท่ีเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง  ท าให้ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล 

5. ยุทธศาสตร์ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม 
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพในชุมขน  
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนให้กับประชาชนใน

เขตเทศบาล ท าให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มข้ึนจากเดิม 
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรม/โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น 

ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง  ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  ประเพณีวันสงกรานต์  โดยกิจกรรมต่างๆท่ีทาง
เทศบาลได้จัดขึ้นได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานจากเด็ก  เยาวชนรุ่นหลังให้คงอยู่สืบไป 
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5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดต้ังชมรมเครือข่ายเพื่อท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์  

เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ และโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ช่วยท าให้ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่มากยิ่งขึ้น มีแหล่งเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผุ้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขเพื่อสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง 

5.4 ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่ าง        
มีส่วนร่วม  

เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในเขต
เทศบาล เพื่อป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ท าให้เกิดความสามัคคี 
ปรองดอง ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนเพิ่มข้ึน 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-256๓ 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-256๓ เพื่อให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลร่วมกัน ดังนี้ 

1. เทศบาลได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนน     
ซอยเล็กซอยน้อย ไฟฟ้า รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า ทางเท้าบริเวณต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

2. เทศบาลได้ด าเนินการติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเส่ียงต่างๆ การด าเนินการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆให้กับประชาชน ท า ให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 

3. เทศบาลได้ด าเนินการส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น   

4. เทศบาลได้ด าเนินการสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้เคารพกฎระเบียบ กติกา
สังคม และวินัยคนเมือง เช่น การจัดท าโครงการถนนสวยใส  มอบให้ไทวังสะพุง  เป็นต้น 

5. เทศบาลได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทุกระดับ โดยได้จัดการศึกษาให้เด็ก 
และเยาวชนท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล ในโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 
บ้านบุ่งไสล่ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้การจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมเด็กนักเรียนท่ีมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านกีฬา โดยสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนท่ี
ความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล รวมถึงส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการต่างๆด้วย และการส่งเสริม
และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยร่วมกับประชาชนในชุมชน เช่น การจัดงบประเพณีแห่เทียน
พรรษา  งานประเพณีวันสงกรานต์ งานลอยกระทง และการปรับปรุง บูรณะสถานท่ีอันเป็นท่ีเคารพ
สักการะของประชาชนท่ัวไป เป็นต้น  

6. เทศบาลด าเนินการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงน้ าเลย การแก้ไขปัญหาด้านขยะ การ
อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ การอนุรักษ์ต้นสะพุง รวมถึงการสร้างพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงด้วย 
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2.2 ผลกระทบ 
ในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ในเขตเทศบาล ภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึงระเบียบ กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ใน
บางโครงการไม่สามารถด าเนินการให้ตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561-2563  ดังนี้ 

ปัญหา 
1. เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมายเท่าท่ีควร   
2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลท่ีจะสามารถด าเนินการได้  
5. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ

ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
6. เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  
อุปสรรค 
1. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการ

ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
2. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
3. เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ี      
แนวทางการแก้ไข   
1. การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-

2565  กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561-2565  
มาพิจารณาด าเนินการ  

2. ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4. ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด   
5. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
7. เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ี

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่    
๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

4.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เทศบาลจะต้องส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานงาน

ท่ีเกีย่วข้อง เพื่อด าเนินการจัดท าประชาคม และการจัดท าแผนชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมาจากประชาชน
อย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
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 2. เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซ้อน ดังนั้น เทศบาลควรด าเนินการในโครงการท่ีจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ขัด
ต่อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากขึ้น 
เทศบาลควรสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้
ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ เทศบาลจะต้องท าความเข้าใจกับประชาชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถึง
ข้อจ ากัดดังกล่าว  

4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนชุมชน เป็นต้น 
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
5) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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


