
 

 

 

 
 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) 

 
 
 

เทศบาลเมืองวังสะพุง 
อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

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

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

โทร ๐-๔๒๘๔-๑๓๙๓  ตอ่ ๒๑ 



สารบัญ 

เร่ือง                 หน้า 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน              1-11 

1. ด้านกายภาพ               1-2 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง              2-3 
3. ประชากร                3-3 
4. สภาพสังคม               4-8 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน              8-9 
6. ระบบเศรษฐกิจ               9-10 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม           11-11 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ            11-11        

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           12-62 
   1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค         12-54 
   2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          55-58 
   3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น           59-62 

ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ          63-138 
       1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน           63-63 

   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น            64-138 
ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล         139-153 

   1.   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์       139-141 
   2.   การติดตามและประเมินผลโครงการ        141-145 
   3.   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น         145-152 
   4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต      152-153 

 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ 
การปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 4   

การติดตามและประเมินผล 
 



1 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ของ  เทศบาลเมืองวงัสะพุง  อ าเภอ วังสะพุง  จังหวัด เลย 
................................................. 

ส่วนที่  1   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้ง  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตําบลปากปวน เริ่มจากหลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ที่บริเวณสามแยกทางออกไป

จังหวัดเลย ตามหลักกิโลเมตรที่ 331450 ตัดผ่านถนนสาย เลย–ขอนแก่น ที่หลักเขตที่ 2 ตัดเชื่อมถนนด้าน
นอกทางทิศตะวันตก ห่างจากถนน 100 เมตร ตรงไปจรดหลักเขตที่ 3  ระยะทาง  4,500  เมตร 

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตําบลทรายขาว เริ่มจากหลักเขตที่ 1 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทาง
หลวงจังหวัด หมายเลข  21400101 ไปจดถนนศาลเจ้าไปยังหลักเขตที่ 7 ระยะทาง 600 เมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตําบลศรีสงคราม  เริ่มจากหลักเขตที่ 3 วกข้ามสะพานลําน้ําเลย
ทางทิศเหนือบ้านบุ่งไสล่ ไปยังหลักเขตที่ 4 ระยะทาง 300 เมตร และเลียบริมฝั่งลําน้ําเลยด้านในไปยังหลัก
เขตท่ี 5 ระยะทาง 1,800 เมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลวังสะพุง เริ่มจากหลักเขตที่ 5 ไปทางทิศตะวันตกของบ้าน    
บุ่งผักก้าม เลียบฝั่งลําน้ําเลยครอบคลุมพ้ืนที่หนองบุ่งผักก้ามทั้งหมดไปจนถึงหลักเขตที่ 6 อ้อมไปจดหลักเขตที่ 
7 ระยะทาง 1,300 เมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้้าที่ส้าคัญไหลผ่าน คือ 

แม่น้้าเลย ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากภูหลวง ด้านอ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลผ่านอ้าเภอภูหลวง อ้าเภอ  
วังสะพุง อ้าเภอเมือง และไหลลงสู่แม่น้้าโขงท่ีอ้าเภอเชียงคาน 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนอบอ้าว 

บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” 
อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส   

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – 
มิถุนายน แต่อาจเกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อย
นานนับเดือนในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ    
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศ
หนาวเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาว 

ลักษณะของดิน 
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงลักษณะดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  
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1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า 
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้้าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้้าเลย คลองบุ่งคล้า 

บุ่งไสล่ บุ่งผักก้าม เป็นต้น เทศบาลเมืองวังสะพุง และหน่วยงานราชการอ่ืนๆได้ร่วมมือกันด้าเนินการปรับปรุง
แก้ไขแหล่งน้้าต่างๆ เช่น การขุดลอกแม่น้้าเลย การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ งแม่น้้าเลย รวมถึงการปรับปรุง
คลอง/บุ่งต่างๆ ในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้และมีทัศนียภาพที่สวยงาม  
  1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

เทศบาลเมืองวังสะพุง มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย และร้านค้าของประชาชน ทําให้ไม่มี
พ้ืนที่ที่เป็นป่าไม้ แต่ได้สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะเพ่ือเป็นสถานที่ในการออกกําลังกายและพักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน ได้แก่ สวนสาธารณะบุ่งคล้า สวนสาธารณะบุ่งเล้าข้าว และบริเวณเลียบแม่น้ําเลยซึ่งเป็นพ้ืนที่
สีเขียว รวมถึง เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองวังสะ พุง และ
อนุรักษ์ต้นสพุง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจําถิ่น ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปอีกด้วย 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
เทศบาลเมืองวังสะพุง  ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  2  ตําบล  9 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
1. ต าบลวังสะพุง      จํานวน   7  หมู่บ้าน   คือ 

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

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

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

          เทศบาลเมืองวังสะพุงได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระเบียบเทศบาลเมืองวังสะพุง  
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 เสียใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตนเอง จึงได้ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเมือง    
วังสะพุงว่าด้วยการจัดตั้งชุมชนและการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมื องวังสะพุง พ.ศ. 
2561 ประกาศ ณ วันที่  11 มิถุนายน  2561  และอาศัยอํานาจตามความในข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของ
ระเบียบเทศบาลเมืองวังสะพุงว่าด้วยการจัดตั้งชุมชนและการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เทศบาล
เมืองวังสะพุง พ.ศ. 2561 จึงออกประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
วังสะพุง ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง จํานวน 20 
ชุมชน ดังนี้ 

1) ชุมชนบ้านนาหลัก  1  11)   ชุมชนบุ่งคล้าน้อย 
2) ชุมชนบ้านนาหลัก  2  12)   ชุมชนบุ่งผักก้าม 
3) ชุมชนศรีบุญเรือง  1  13)   ชุมชนบุ่งผักก้ามสามัคคี 
4) ชุมชนศรีบุญเรือง  2  14)   ชุมชนหนองเงิน 
5) ชุมชนวัดศรีชมชื่น   15)   ชุมชนบ้านเลิง 
6) ชุมชนวัดจอมมณี  1  16)   ชุมชนบุ่งไสล่  1 
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7) ชุมชนวัดจอมมณี  2  17)   ชุมชนบุ่งไสล่  2 
8) ชุมชนบ้านวังสะพุง  1  18)   ชุมชนบ้านน้อยนา 
9) ชุมชนบ้านวังสะพุง  2  19)   ชุมชนร่วมใจพัฒนแา 
10)  ชุมชนบุ่งคล้า   20)   ชุมชนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 

2.2 การเลือกตั้ง 
เทศบาลเมืองวังสะพุง  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต  ดังนี้ 
1. เขตการเลือกตั้งที่หนึ่ง ประกอบด้วย  ชุมชนนาหลัก 1 ชุมชนนาหลัก 2  

ชุมชนศรีบุญเรือง 1 ชุมชนศรีบุญเรือง 2 ชุมชนน้อยนา 
2. เขตการเลือกตั้งที่สอง ประกอบด้วย  ชุมชนบุ่งไสล่ 1  ชุมชนบุ่งไสล่ 2 ชุมชนหนองเงิน  

ชุมชนบ้านเลิง ชุมชนวังสะพุง 1 ชุมชนวังสะพุง 2 ชุมชนวดัศรีชมชื่น 
3. เขตการเลือกตั้งที่สาม ประกอบด้วย  ชุมชนวัดวังสะพุงพัฒนาราม  ชุมชนบุ่งคล้า ชุมชน 

บุ่งคล้าน้อย ชุมชนบุ่งผักก้าม ชุมชนบุ่งผักก้ามสามัคคี ชุมชนจอมมณี 1 ชุมชนจอมมณี 2 ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองตนเอง 

ซึ่งพิจารณาได้จากการมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2554 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 8,954 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จํานวน 6,036 คน คิ ดเป็นร้อยละ 
67.41 ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งประชาชนในเขตเทศบาลจะมีความสนใจและตื่นตัวเป็นอย่างมาก   

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 

ปี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
2555 5,959 6,253 12,212 
2556 5,896 6,223 12,119 
2557 5,843 6,178 12,021 
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 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
ช่วงอายุ (ปี) จ านวนประชากร (คน) หมายเหตุ 

0-5 608  
6-10 1,228  

11-20 1,289  
21-30 1,416  
31-40 1,527  
41-50 1,674  
51-59 1,514  

60 ปีขึ้นไป 2,524  
       *ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
เทศบาลเมืองวังสะพุง มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ คือ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 , 

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังสะพุง ส่วนการจัดการศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับมัธยม , 
ประถมศึกษาและระดับอนุบาล  สามารถจําแนกได้  ดังนี้ 

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

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง 
1. โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 

  โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 ตั้งอยู่เลขที่ 74 หมู่ 2 ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548  โดยยกฐานะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังสะพุง  บนพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์บริเวณโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่  มีเนื้อที่
ทั้งหมด 2 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา โดยทิศเหนือ  ติดกับ  วัดศรีอุดมวงศ์ ทิศตะวันออกติดกับโรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่   ทิศใต้ติดกับชุมชนบุ่งไสล่ ทิศตะวันตก  ติดกับแม่น้ําเลย 
 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 แต่เดิมไดจ้ัดการศึกษาในระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา โดยเปิดทําการสอน
ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาถึงชั้นปีที่  6 ต่อมาในปีการศึกษา  2561 ทางคณะผู้บริหารของ
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้เล็งเห็นถึงอนาคตและความก้าวหน้า รวมถึงการบริหารจัดการในอนาคตต่อไปของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง ดังนั้นในวันที่ 1 เมษายน 2561 จึงได้มีกระบวนการโยกย้าย
กระบวนการจัดการเรียนสอนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยมอบหมายให้โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล 
เป็นผู้ดูแลในการบริหารจัดการต่อไป 
 จ านวนบุคลากร 
  1) ผู้อํานวยการสถานศึกษา     ได้แก่   นางเอ้ือการย์  ธนะสูตร 
  2) รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  ได้แก่   นายครรชิต  จันทรบุบผา 
  3) ครูผู้สอน 
   ข้าราชการ/พนักงานครู จํานวน   24   คน 
   พนักงานจ้าง (สอน) จํานวน    6    คน 
  4) บุคลากรสนับสนุนการสอน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน    2   คน 
   พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน   3   คน 
 รวมบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น จํานวน  37  คน 
 ข้อมูลนักเรียน  

1. ระดับประถมศึกษา 
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มี 3  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด    83   คน 
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มี 3  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด    101 คน 
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มี 3  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด    78   คน 
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มี 3  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด    82   คน 
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-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มี 3  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด   95  คน 
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มี 3  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด   82  คน 
รวมจ านวนนักเรียน  521  คน 

 2. โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง  2 บ้านบุ่งไสล่ 
1. ข้อมูลทั่วไป 

      โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย เดิมชื่อโรงเรียนบ้านบุ่งไสล่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 โดยนายรอด เขียวสด ศึกษาธิการอําเภอ
วังสะพุง และนายประสาน วสุรัตน์ นายอําเภอวังสะพุง  
  ต่อมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ได้ถ่ายโอนโรงเรียนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 มอบภารกิจด้านการศึกษาและสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบุ่งไสล่ 
ให้แก่สํานักงานเทศบาลตําบลวังสะพุง ซึ่งในขณะนั้น นายสุริยน มาศิริ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน
บ้านบุ่งไสล่ ต่อมาเทศบาลตําบลวังสะพุง กําหนดเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนบ้านบุ่งไสล่ เป็น “โรงเรียนเทศบาล   
วังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการ   
จัดการศึกษา และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยในการเรียกชื่อโรงเรียนและเมืองพัทยา ปัจจุบันมีการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
         2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
     - ผู้อํานวยการสถานศึกษา   ได้แก่  นายปวัฒิพงษ์  สุขปื้อ  
      - รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  ได้แก่ นางประภัสสร  ล้วนอํานวยโชค     
      - ครูชํานาญการพิเศษ     จํานวน  3  คน 
  - ครูชํานาญการ    จํานวน    10 คน 
  - ครู คศ.1    จํานวน  4 คน 

- เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1 คน 
  - ผู้ช่วยคร ู    จํานวน  2 คน 
  - บุคลากรสนับสนุนการสอน  จํานวน  2 คน    

- พนักงานบริการ    จํานวน  1   คน 
- พนักงานจ้าง    จํานวน  18 คน 
รวม ผู้บริหาร พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานจ้าง ทั้งสิ้น 43 คน 

      3. อาคารสถานที่ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
  - อาคารเรียนแบบ  ป  1   

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

     4. ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มี  4  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด   128  คน 
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  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มี  4  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด   123  คน 
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มี  4  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด   120  คน 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มี  2  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด     73  คน 
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มี  2  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด     46  คน 
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6 มี  2  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด     30  คน 
  รวมจ านวนนักเรียน ทั้งสิ้น 520     คน 

2. โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล 
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล จัดตั้งขึ้นตามประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง โดยสภา

เทศบาลเมืองวังสะพุง ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2561 เห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล ตั้งอยู่เลขที่ 74 หมู่ 2 ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 16.3 ตารางวา 

ข้อมูลบุคลากร 
1. นายสุรเศรษฐ์  พิมพ์สุทธิกุล รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง  1 

รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล 
2. ครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน   1   คน 
3. ครูชํานาญการ  จํานวน   2   คน 
4. ครู    จํานวน   2   คน 
5. ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน   8   คน 
6. วิทยากรภายนอก  จํานวน   2   คน 
7. พนักงานจ้าง   จํานวน   2   คน 
รวม  17  คน 
ข้อมูลนักเรียน 
เปิดสอนในปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นอนุบาล  1-3 
1. ชั้นอนุบาล 1 จํานวน  4  ห้องเรียน   มีนักเรียน   98   คน 
2. ชั้นอนุบาล 2 จํานวน  4  ห้องเรียน   มีนักเรียน   81   คน 
3. ชั้นอนุบาล 3 จํานวน  4  ห้องเรียน   มีนักเรียน   91   คน 
รวม   270  คน 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อศูนย์เด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง  สถานที่ตั้ง  บ้านเลขที่    ๗๔     หมู่ที ่ ๒   
ต าบล     ศรีสงคราม       อ าเภอ   วังสะพุง     รหัสไปรษณีย์   ๔๒๑๓๐  
 เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุงและรับเด็กก่อนวัย
เรียนเข้าเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ในการกระจายโอกาสการพัฒนาความพร้อม ให้เด็กทุกคนได้รับพัฒนาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และ
เป็นไปตามพัฒนาการแห่งวัย ให้สามารถเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไปอย่างมีประสิทธิผล 
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 เทศบาลเมืองวังสะพุง  จึงได้ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนเพ่ือพัฒนาความพร้อม ณ ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กเทศบาลตําบลวังสะพุง บริเวณวัดศรีชมชื่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 กองการศึกษา เทศบาลเมือง   
วังสะพุง ได้พิจารณาเลือกเด็กที่มีฐานะยากจนในเขตเทศบาล  ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของประชาชนทุกชุมชน 
 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ดําเนินการขอใช้พ้ืนที่สาธารณะของราชพัสดุ     
บริเวณโรงเรียนบ้านบุ่งไสล่  และได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่  เนื้อที่  4  ไร่  2  งาน  16  ตารางวา เพ่ือใช้เป็น
สถานที่จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง เป็นต้นมา 
 ในปีการศึกษา 2547 เทศบาลตําบลวังสะพุง ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังสะพุง และได้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมศาสนา  จํานวน  2  
ศูนย์เข้าด้วยกัน  และดําเนินการเรียนการสอนเป็นแห่งเดียว ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมือง    
วังสะพุง  ตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม 2547    
          1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง   มีอาณาเขตติดต่อ  และบริเวณใกล้เคียง  ดังนี้ 

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

  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง  ประกอบด้วยส่ิงก่อสร้างต่างๆ 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) อาคารหอประชุมศูนย์พัฒนาเกเล็ก   จํานวน   1   หลัง 
          3.  สถิติจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา   2562 จ านวนนักเรียน      70     คน 
  นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1  จํานวน  4  ห้อง จํานวน      51     คน 
     นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 2  จํานวน  1  ห้อง จํานวน       19     คน 

นักเรียนชาย         จํานวน      36     คน 
  นักเรียนหญิง        จํานวน      34     คน 
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    4.  บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง มีอัตราและบุคลากรทั้งหมด 14 คน 

รายการ ชาย หญิง 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า
อนุปริญญา 

อนุปริญญา 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
1.รักษาการ 
หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- 1 - - 1 - - 

2. ครูผู้ดูแลเด็ก - 4 - - 2 2  
3. ผู้ดูแลเด็ก - 8 - - 8 - - 
4. นักการ  - 1 1 - - - - 

รวม  14 1 - 11 2 - 
หมายเหตุ    มีผู้ดูแลเด็กไปช่วยราชการ ณ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวังสะพุง 3  จํานวน  8  คน 

4.2 สาธารณสุข 
เทศบาลยังไม่มีการให้บริการในด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็น

การให้ความรู้ต่างๆ ด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค ร่วมกับสาธารณสุขอําเภอวังสะพุง โรงพยาบาลวังสะ พุง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการความรู้ หรือแนะนําประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพ และการประกอบ
กิจการต่างๆที่เก่ียวข้องกับด้านสาธารณสุข ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้บริการด้านรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
วังสะพุง และสถานบริการของเอกชน 

4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ร่วมกับส่วนราชการในพ้ืนที่ดําเนินการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์

ประชาชนในหลายประเภทตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชน เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
,วาตภัย,ช่วยเหลือเด็กและคนชรา, ช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
การให้ความช่วยเหลือของเทศบาลได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกัน  

เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือ
เป็นการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งจากการสํารวจ
พบว่า ยังมีประชาชนในเขตเทศบาลที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่  เทศบาลเมืองวังสะพุงจึงได้ดําเนินการ
โครงการไทวังสะพุงรวมใจห่วงใยไม่ทิ้งกัน เป็นการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย และด้านอื่นๆ ให้กับประชาชน โดย
ไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล แต่เป็นการช่วยเหลือกันระหว่างผู้ที่เข้มแข็งในสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกันในเบื้องต้น เพ่ือให้เทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
เทศบาลเมืองวังสะพุง มีการคมนาคมสะดวกสบาย มีเส้นทางติดต่อกับภาคเหนือและเส้นทาง

ที่จะเดินทางสู่ภาคอ่ืนๆ ได้สะดวกโดยทางรถยนต์ มีสถานีขนส่งวังสะพุง ให้บริการประชาชน ประกอบด้วย รถ
โดยสารประจําทาง มีทั้งรถปรับอากาศ   ชั้น 1 ปรับอากาศชั้น 2 และรถโดยสารธรรมดา เส้นทางระหว่าง
เมืองเลย–กรุงเทพฯ,เชียงคาน–กรุงเทพฯ,นครพนม – เชียงราย , อุดรธานี–เชียงใหม่, เมืองเลย–ขอนแก่น , 
เมืองเลย–อุดรธานี, เชียงคาน–นครราชสีมา ผ่านตลอดเวลา  
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5.2 การไฟฟ้า 
การให้บริการด้านการไฟฟ้า  มีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอวังสะพุง 

ให้บริการกับประชาชนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง มีไฟฟ้าใช้หมดแล้ว  
5.3 การประปา 
การให้บริการด้านน้ําประปา ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ปัจจุบันมีการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาวังสะพุงรับผิดชอบเรื่องการดําเนินการระบบประปา และจําหน่ายน้ําประปาให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล โดยกําลังมีการขยายระบบการผลิตน้ําประปาที่มีคุณภาพและพัฒนาการให้บริการประชาชนเพ่ือให้
ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้นในอนาคต 

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 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
การให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมือง

วังสะพุง มีที่ทําการไปรษณีย์วังสะพุง ให้การบริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
ลักษณะของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ คือ ท้านา ท้าสวน ท้าไร่ สวนผลไม้ และปลูกพืชผัก 

แต่ประสบปัญหาแหล่งน้้าธรรมชาติมีน้อย มีสภาพตื้นเขิน  ขาดการบ้ารุงรักษา และในฤดูฝนเกิดน้้าท่วมพ้ืนที่
การเกษตร 

6.2 การประมง 
เนื่องจากในเขตเทศบาลพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย การประมงในเขตเทศบาลจึงเป็น

การทําประมงที่ใช้พ้ืนที่น้อย เพ่ือบริโภคและจําหน่าย เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปลาในบ่อ การเลี้ยง
กุ้งล็อบสเตอร์ เป็นต้น 

 
 
 

ห้อง/กอง/หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน 
 

ห้อง/กอง/หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน 
ห้องนายก 12 กองวิชาการฯ 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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6.3 การปศุสัตว์ 
ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในลักษณะควบคู่ไปกับการปลูกพืชใน

รูปแบบของเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือใช้ในการบริโภคและใช้จ่ายให้กับครัวเรือน         
เมื่อเหลือจากการบริโภคหรือใช้งานแล้ว  จึงจ้าหน่ายเพื่อเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน  

6.4 การบริการ 
 ด้านการบริการ ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง มีจ้านวนร้านค้าปลีก จ้านวน 15 แห่ง ร้านขาย

ทอง จ้านวน 9 แห่ง จ้านวนร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง จ้านวน 7 แห่ง ธนาคาร จ้านวน 6 แห่ง ตัวแทนจ้าหน่าย
รถยนต์ จ้านวน 1 แห่ง ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ จ้านวน 4 แห่ง คลินิก จ้านวน 9 แห่ง ให้บริการประชาชนในเขต
เทศบาลและประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง 

6.5 การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความสวยงามของ    

ภูมิทัศน์ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหน้าบ้านน่ามอง ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ หรือประชาชนที่สนใจ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์  ได้แก่    

(1) ศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลในชุมชนวัดศรีชมชื่นใกล้กับแม่น้ําเลย  
ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวอําเภอวังสะพุงและอําเภอ
ใกล้เคียงซึ่งจะแวะเวียนเข้ามากราบไหว้อยู่เป็นประจํา และจะมีการจัดงานงิ้วเป็นประจําทุกปี ในระหว่างเดือน
มีนาคม – เมษายน (ไหหลํา) 

(2) ศาลเจ้าปู่ – ย่า วังสะพุง  ตั้งอยู่บริเวณสามแยกถนนภูมิวิถี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็น
ที่เคารพสักการะของชาวอําเภอวังสะพุงและอําเภอใกล้เคียง มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีน โดยจะมีการจัดงาน
งิ้วเป็นประจําทุกปี ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม (แต้จิ๋ว) 

รายได้จากการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามา    
เยี่ยมชม ค่าใช้จ่ายในการจับจ่ายซื้อของ ซึ่งความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อศรีสงครามและศาลเจ้าปู่ -ย่า     
วังสะพุง มีส่วนในการจูงใจให้คนเดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลมาก รายได้จากการท่องเที่ยวที่น่าส่ งเสริม คือ 
การจําหน่ายของที่ระลึก การมีร้านอาหารที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม รายได้จากการขาย
พวงมาลัยและสิ่งสักการะอ่ืน และการอาหารและท่ีพักรองรับนักท่องเที่ยว  

6.6 อุตสาหกรรม 
ลักษณะของการประกอบอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่ ง

เป็นระบบครอบครัวและจ้างแรงงานเพียงไม่กี่คน เช่น การหล่ออิฐบล๊อค, หล่อเสา, ท้าลูกชิ้น, ขนมจีน เป็นต้น  
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การประกอบการค้าในเขตเทศบาล เป็นรานค้าเกี่ยวกับการอุปโภค บริโภค สินค้าทาง

การเกษตร การค้าผลผลิตทางการเกษตร โดยร้านค้าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลัก และยังเป็นแหล่ง
จ้าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่  

ทิศทางการค้า/การลงทุน โดยพื้นฐานในเขตเทศบาลเป็นเมืองค้าขาย ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค 
มีสภาพเศรษฐกิจดี การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล การซื้อขายเป็นไปอย่างคล่องตัว การคมนาคมสะดวกสบาย 
สภาพความเจริญอยู่ในระดับกลาง  เหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับการลงทุนในทุกๆด้าน 

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ประกอบด้วย กลุ่มผ้าทอมือกลุ่มแม่บ้านชุมชน    
จอมมณี ฯลฯ  

6.8 แรงงาน 
จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรกลุ่มแรงงานที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี  คิดเป็น

ร้อยละ 61.60 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งอยู่ในภาคการศึกษา แรงงานภาคเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป 
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และบางส่วนต้องไปทํางานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานจํานวนมาก เพราะพ้ืนทีส่่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ และศาสนา

อิสลาม  มีจํานวนศาสนสถานในเขตเทศบาล ดังนี้ วัดในพุทธศาสนา จํานวน 8 วัด ส่วนโบสถ์ทางศาสนาคริสต์
และมัสยิดไม่มี 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง มีประเพณีท่ีสําคัญและจัดขึ้นประจําทุกปี  ได้แก่ 
(1) ประเพณีสงกรานต์   6)  ประเพณีเลี้ยงศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม  
(2) ประเพณีแห่ดอกไม้เครื่อง  7)  งานงิ้วศาลเจ้าปู่-ย่าวังสะพุง  
(3) ประเพณีแห่เทียนพรรษา  8)  ประเพณีลอยกระทง 
(4) ประเพณีเลี้ยงบ้าน (เลี้ยงหอ)  9)  ประเพณีแข่งเรือกาบ 
(5) งานประจําปี (งานวัด)   10)  ทําบุญมหาชาติ 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ใช้ภาษาวังสะพุง เป็นภาษาถิ่น สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง     

ซึ่งเป็นภาษาท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน
ไปยังเด็ก เยาวชน โดยการดําเนินการของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังสะพุง และปราชญ์ชาวบ้านร่วมกับ
เทศบาลเมืองวังสะพุง เช่น การอนุรักษ์การจักสานต่างๆ การทําของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ  การละเล่นพ้ืนบ้าน 
เป็นต้น 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงมีกลุ่มทอผ้าชุมชนจอมมณี      

ได้ดําเนินการทอผ้าพื้นเมือง ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า กระเป๋าที่ระลึก เพื่อจําหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ที่
เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนในโครงการหน้าบ้านน่ามอง และการจําหน่ายสินค้าเกษตรตามฤดูกาล เช่น มะขาม
หวาน พืชผักสวนครัวต่างๆ รวมถึง การจําหน่ายน้ําหมัก และปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน ฯลฯ  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 
น้ําที่ใช้ในอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่มาจากระบบจําหน่ายน้ําประปาของสํานักงานการประปา

ส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง และแหล่งน้ําตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ําเลย บุ่งคล้า บุ่งไสล่ บุ่งผักก้าม เป็นต้น 
8.2 ป่าไม้    

ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงไม่มีป่าไม้ 
8.3 ภูเขา   

ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงไม่มีภูเขา 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวังสะพุง มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สรุปย่อได้  
ดังนี้ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ 
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ 
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน     
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ         
เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่ าง
กว้างขวาง เพ่ือประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่ กฎหมายก าหนด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
จะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 
ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ

ที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริ การและ
ภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความ  
ยากจนและความเหลื่อมล้ า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการ เข้าถึงระบบบริการ
สาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อม ที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ยังขาด ความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของ ประชาชน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่ วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่าง
ซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศ  
ทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ  มี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาคของสังคม ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  การพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย พิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อม
ของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก ่ 

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

๒. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และปูองกัน
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและ
ทางทะเล  

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าว
กรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและ
หน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  

๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง  และความเจริญก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ (๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  โดย (๑) 
การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับ การติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์
รวมอย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ 
(๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ  และสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้
ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิต
ของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ 
ประเด็น ได้แก่ 

๑. การเกษตรสร้างมูลค่าให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ  

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ  แห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
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ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  และ (๕) อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ  

๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญ
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) 
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 
โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
(๔) สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเปูาหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด       
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืนๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น 
ได้แก่  

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณา
การเรือ่งความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความ
เข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ  ในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ  (๔) ช่วง
วัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา โดย  (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ต าแหน่งของประเทศไทย
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ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา และส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทาง
อาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง 
ๆ และ (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ  สติปัญญา และสังคม 
โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การปูองกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้าง
สุขภาวะที่ดีและ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์โดย 
(๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะนอก ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) 
การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมาย  การพัฒนาที่

ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่ม
ประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่  

๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึง
ทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความปลอดภัยในการท างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย     
ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้
น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  โดย (๑) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
ให้สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและ
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แก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไก  การบริหารงานในระดับภาค กลุ่ม
จังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลัง
แรงงานในพ้ืนที ่ 

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมี
คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) 
ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล  

๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
(๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา
ให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมาย

การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี    
ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบน พ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน    
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน     
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่  

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ     
ทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน  

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟู
ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไขทั้งระบบและมีนโยบายการจัดการชายฝั่ง
แบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (๓) มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๔. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนา
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พ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่าง
ยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร  ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน (๕) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และยกระดับ
ความสามารถในการปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  

๕. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้
น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคง
พลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศ
และชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมบนหลักของการ
มีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และโปร่งใส 
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการ 
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

(๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ (๒) 
ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอ
ภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก ่ 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้  
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๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย และเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่ม ีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

๔. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย(๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

๕.บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ  

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคี
ต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง 
เป็นระบบแบบบูรณาการ  

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น โดย (๑) ภาครัฐ
จัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และ (๓) 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย  

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (๑) 
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันใน
ทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมี
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



20 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

สรุปสาระส าคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผล

ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและ 
บริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุ 
ภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้าน  
การค้าและการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการ  
บริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และ 
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลก
มากขึ้น จึงท าให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตั ว
ช้า เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญได้แก่ 
คุณภาพคน คุณภาพ การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ า
สูงก่อให้เกิดความแตกแยก 

นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะ
ล้นเมือง และการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิด
จาก สภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่  
ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังล่าช้า  
ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือวางรากฐาน
ของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องกัน ไปตลอด ๒๐ ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๑.๑ หลักการ หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก 

“ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ 
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนด
เปูาหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็น
เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศ
ก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติ 
ก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และไทยแลนด์ ๔.๐ การจัดท าแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผลเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษาในทุกพ้ืนที่ของประเทศ         
เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้สามารถก าหนดเปูาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญ
ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน ๕ ปี 

๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรกที่ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การ
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ขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 
รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ ต้องด าเนินการในช่วง ๕ ปี โดย
ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่ส าคัญ ในช่วง ๕ 
ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะท าให้ระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและการคลังภาครัฐ และ
ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปูาหมายที่
ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและก ากับ ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง 
เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเปูาหมายรวมของ ประเทศ รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้  

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยแม้ว่า   
ได้ด าเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบ 
โครงข่ายมากขึ้น และมีการเพิ่มการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย 
ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย 
คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยและ
ขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ท าให้ 
เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี 
นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่  กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและ
บริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มต่างๆ ใน
โลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน  อินเดีย ละติน
อเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอ่ืนๆประกอบในการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความ 
เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรสู่สังคมสูง วัยมากขึ้น จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมี
แนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหาความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
รวมทั้งความแตกต่างของรายได้ ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
เนื่องจากการกระจายโอกาสการ พัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความ
ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ 
เนื่องจากการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ในขณะที่ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่า  ในอดีตภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไปประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยน     
ครัง้ใหญเ่พ่ือแก้ไขปัญหารากฐานส าคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกัน
ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ให้ความส าคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
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๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับ

ศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มี
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการก าหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ สอดคล้องกับ
สาขาเปูาหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 

๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรราย
ย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้ง
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบ  

๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย 
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรม
จรยิธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม 
การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  

๑.๓.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ให้ความส าคัญกับการจัดบริการของ
รัฐที่มีคุณภาพท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุขให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดิน
ท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ 
รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ  คุณภาพ ตลอดจน
สร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้
ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดิน
ของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเปูาหมายส าคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่ม ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด 

๑.๓.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละ ช่วงของห่วงโซ่
มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิม ศักยภาพของฐานการ
ผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสั งคมผู้ประกอบการให้มี
ทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงใน
อนาคต 

๑.๓.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า
เกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ การพัฒนา
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ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 

๑.๓.๗ การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐาน การผลิตและ
บริการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม เน้นการวางรากฐานเพ่ือพัฒนา  อุตสาหกรรมส าหรับ
อนาคต ทั้งในด้านการเตรียมคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายในลักษณะคลัสเตอร์ 
(Cluster)  

๑.๓.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ  

๑.๓.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ
ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร  ทั้งการ
ผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ขยาย
ฐานเศรษฐกิจให้กว้างข้ึน และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และน า
ผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย  และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง         
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบความร่วมมือ
เขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล ส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพ่ือพัฒนา ชายแดนไทย-มาเลเซีย และ
ภูมิภาคอาเซยีนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน  และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง 
โอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม 
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น  

๑.๓.๑๒ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
เน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า สนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด
มลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้าน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

๑.๓.๑๓ การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ ข และการ
เตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า  

๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้า ง  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่าง เป็นรูปธรรมทั้ง
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ด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
ได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ รับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยาย             
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน 
อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง  
เศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้ งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล        
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และ  
หน่วยงานที่มีศักยภาพไปท าธุรกิจในต่างประเทศ  

๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เร่งด าเนินการในประเด็น ท้าทาย ได้แก่ 
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่  สร้างรายได้
ส าหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่  บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

๑.๓.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา อย่างเต็มที่ 
มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนใน  ระดับ
ปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการ  ทาง
ภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

๑.๓.๑๘ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความส า คัญกับการพัฒนา 
ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ  
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความ 
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ  

๑.๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ สามารถแข่งขันได้
เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการ แข่งขันและการ
ให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการก ากับ ดูแลที่สามารถ
ปูองกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้
อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจน
ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม  

๑.๓.๒๐ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี  การปรับ
ระบบการจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการ ทั้งเชิงประเด็น
พัฒนาและเชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์ ด้าน
สวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุง 
ระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพ่ึงพารายได้จาก  
รัฐบาล 
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๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงิน

โลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มี  ความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ หลากหลายส่งผล
ต่อการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศไทย  

๒.๑.๒ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคน ท าให้เกิดสาขาอุตสาหกรรม
และบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
องค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้าน             
ในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี    
เป็นต้น  

๒.๑.๓ สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจ
และรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญ ที่ท าให้มีการบริโภค
สินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง 
ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจาก  การ
ขาดการคดักรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี  

๒.๑.๔ สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็น
ทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๑๗ 
เปูาหมายและ ๑๖๘ เปูาประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่
ทวีความเข้มข้นขึ้น จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาค
เกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  

๒.๑.๕ สถานการณ์ความมั่นคงโลก ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มใช้อ านาจทางทหารและ
ทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ  ด้าน
อาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์  เพ่ือ
ผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากนั้น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรม  
ทางไซเบอร์จะทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากข้ึน 

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
๒.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี ๒๕๐๔-๒๕๕๘ 

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๑ สูงเป็นอันดับที่ ๒๒ ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพ่ิมขึ้น สามารถ
ขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนในปี ๒๕๕๓ โครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยน
ผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และ  
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความ  
แข็งแกร่งในระดับโลก อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้า 
สู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง 
กัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ ากว่าศักยภาพของระบบ 
เศรษฐกิจ การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีสาเหตุจาก  
จุดอ่อนที่ส าคัญๆ ทั้งทางด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด้านการ 
ด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ  
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๒.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่ า และการ

บริหารจัดการงานวิจัยขาดการบูรณาการให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหน่วย
วิจัยหลัก ท าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่  ชัดเจน        
มีความซ้ าซ้อน และยังมีข้อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมของประเทศล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ า 

๒.๒.๓ สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยปี ๒๕๕๗ ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวน
สูงสุดและเริม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของ
คนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการ
เสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่
ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมี  
จิตสาธารณะ  

๒.๒.๔ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ลดลง
และเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  และ
เศรษฐกิจก่อนด า เนินการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการจัดสรรการ ใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า ความขัดแย้ง และข้อพิพาทในระดับพ้ืนที่ 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ  
ประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีไม่ยั่งยืน  

๒.๒.๕ การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระจุกตัว
ในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ท าให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึง กลไกการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ ขณะที่การขยายตัว
ของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นไม่สามารถ
รองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศมีแนวโน้ม
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุลของการพัฒนาใน
พ้ืนที ่

๒.๒.๖ ความมั่นคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบ จากความขัดแย้ง ที่
มีรากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และสังคม ขณะที่
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเปูาหมายให้เกิดความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่
รัฐ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับมีความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การ
โจมตีระบบขององค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่าความเสียหายสูง  

๒.๒.๗ ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย 
เป็นเงื่อนไขส าคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมขนส่ง การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศกับกลุ่มประเทศต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  

๒.๒.๘ การบริหารจัดการภาครัฐยังอ่อนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่าย ประจ าเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า ขาดระบบการท างาน ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบบ
บูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นๆ การให้บริการประชาชนยังต้อง ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากล ขณะที่
การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชน  และองค์กรเอกชน นอกจากนี้ 
กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลาย
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ประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอ
ภาค 

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  
๓.๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ  วินัย 

ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

๓.๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน การเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้ 

๓.๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

๓.๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๓.๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

๓.๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๓.๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
โลก  

๓.๒. เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการ
พัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  

๓.๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

๓.๒.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี คุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

๓.๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด  กลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ  

๓.๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ
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เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง  ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

๓.๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ ความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง  สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง       
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

๓.๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน  ด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร  จัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุ คลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม

กรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน 

ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ 
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน 
ระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ 
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน  
และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพ 
คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา 
ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  (๓) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มี
การจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีใน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและ
ปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาล
ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ 
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ
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อย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่ง
บริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนา 
ในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ 
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ 
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม  
โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี  
ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย ประชากร
ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส  การเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่
ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อ
ระดับสูง (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้  
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ 
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  (๓) 
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร 
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ  
องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ 
การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น 
แม่ข่าย  

๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และ
ข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง  
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ
และมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจาก
ความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ ท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้ง
ในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการ
ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบัน
การเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (๒) การเสริมสร้าง
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วง
โซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการ
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พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน  

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง 
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ 
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม 
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง  
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ  
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  การ
สร้างความม่ันคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดก๊าซ
เรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม  
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด  
จากสาธารณภัย  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุล
ของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (๗) การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ  
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม 
บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย  
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะ
ต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความ
สงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง 
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด 
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ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค  
ประชาชน 

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ 
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ  
ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง      
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร  
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ
การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  (๒) 
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การ
จัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ 
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก 
ตรงตามความต้องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ 
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง (๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ 
ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริ การที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มี 
ข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลด
ความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า 
เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรั บปริมาณ
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ อ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ 
พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา  
ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การ 
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา
ขนส่ง (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่ 
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า (๔) พัฒนา 
ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร 
จัดการการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ 
ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  
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๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  การพัฒนา 

เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน 
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ 
ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ 
สังคมนวัตกรรมได ้การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ 
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย 
มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนา 
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ 
การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒนา 
สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ 
ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดย เฉพาะในสาขา 
STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ 
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ 
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา  
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว 
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ  
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ  
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย  
รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการ 
ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้
กระจายตั วอย่ า งทั่ วถึ ง  พัฒนาภาคเหนือให้ เป็นฐานเศรษฐกิจสร้ างสรรค์มู ลค่ าสู ง  พัฒนาภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ 
ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม 
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี 
ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
และ (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต  
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา 
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ 
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พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศและเป็นการ 
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน 
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด 
ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ  
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมี
เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิม
ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่
ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญท้ังในทุกระดับ  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับ
มิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การ
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, 
IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (๓) 
พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค  (๔) 
ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็น 
ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ มีหลักการและแนวทางด าเนินงาน 
สรุปได้ ดังนี ้ 

๕.๑ หลักการ  
๕.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบทิศทางหลัก 

และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  
๕.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่ วนร่วม 

ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ และ
ประเทศสู่ชุมชน  

๕.๑.๓ เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้ เป็นเครื่องมือ
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน  

๕.๑.๔ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ  เอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย  หรือคลัสเตอร์ที่
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

๕.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ 
และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ  การพัฒนาเชิงพ้ืนที่
และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ ที่สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง  

๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๒.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมใน

การผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
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แห่งชาติสร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนโดยก าหนดกิจกรรมด าเนินการ ประเด็นสื่อสาร และเครื่องมือสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเปูาหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนระดับ
พ้ืนที่ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าประเด็นการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปขับเคลื่อนผ่านกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่และสร้างแนวร่วมการพัฒนาของ 
สศช.  

๕.๒.๒ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการโดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ฉบับที่ ๑๒ น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วมด าเนินงานของภาค
ส่วนต่างๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและจัดท าเป็นแผนการ
ลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่ละช่วงเวลาและสร้างรากฐาน
ส าคัญของการพัฒนาประเทศสู่เปูาหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๕.๒.๓ หน่วยงานกลาง อาทิ สศช. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีใช้เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในการก าหนด
ล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน เพ่ือให้การด า เนินงานสามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์และเปาูหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน  

๕.๒.๔ ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  อย่างเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง  เศรษฐกิจ (กรอ.) 
เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ.  ส่วนกลางกระจายความ
รับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ
และความเชื่อมโยงในระดับพ้ืนที่  

๕.๒.๕ สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดย
ก าหนดให้มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ อาทิ น าการศึกษาวิจัย     
มาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับต่างๆ โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

๕.๒.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและการเชื่อมโยง
คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มาเป็นกรอบการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพ้ืนที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน  

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวคิด หลักการ และแนวทาง 
ด าเนินการ ดังนี้  

๕.๓.๑ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เน้นการติดตาม ประเมินผลที่
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ ที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบ ประเมินด้วยตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผล อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้
หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตาม ประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการ  

๕.๓.๒ แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม 
ด าเนินการโดย 
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๑) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ประกอบด้วย การประเมินผลก่อนการ

ปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหว่างด าเนินการ และการประเมินผลหลังการด าเนินงาน  
๒) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานที่เกี่ยวข้อง

มากกว่าหนึ่งกระทรวง เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับเปู าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งเปูาหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๓) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและพ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ  

๔) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล เพ่ือท าให้
ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือฝึกอบรม เทคนิค วิธีการ หลักการ แนวคิด
ในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างด าเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้นแล้ว  

๕) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล 

๖) จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญและเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 
เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้  เป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
ตัดสินใจนโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ  

๗) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้วัด ผลกระทบร่วม 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม  

๘) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสองทาง เน้นการสื่อสารแบบ
สวนเสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเปูาหมายและ ผู้ก าหนด
นโยบาย เป็นต้น  

๙) น าเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้ ทุกฝุายได้รับทราบ
ทั้งประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงาน สนับสนุนงบประมาณ 
ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน  

๑๐) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการ
ประเมินผลโดยจัดท าระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการน าข้อมูลไปใช้ได้ อย่าง
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลการประเมินไปใช้ในการก าหนดทางเลือกนโยบาย และ
สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบ
อุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ 
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด 
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ      
ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่ม
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แม่น้ าโขงท่ีก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง”  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และ

การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1.พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง  
2. สัดส่วนคนจนลดลง  
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
4. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  
5. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่าง

ยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝาย และพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิม
ปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน 
เค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา
แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ าแม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล ระหว่าง

การใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมี การจัดท า 
แผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากิน ของ

ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และ
อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  
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2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดยเพ่ิม

สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาล
ชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ 

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน 
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ  ในพ้ืนที่
เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก  ปลาน้ าจืดมีเกล็ด 
ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัด
กรอง เฝูาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้ มาตรฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้
น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง  
ภูมิคุ้มกันในการปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย  โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลง
ใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนา  เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง  แหล่ง
เงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม 
สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู  

2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด ยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต  ให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยาย
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า เกษตรที่
ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบ เกษตร
อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนอง ตลาดสินค้าเพ่ือ
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สุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่ ง เสริมเกษตรกรและกลุ่ม เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์                 
(e-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และ
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า 
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้น
ในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมาก
พอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท า
ฐานข้อมูล พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัด 
นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร 
สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  
อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ    
ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้  
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร 
เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP 
พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและ
ตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืช
มูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน 
จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายใน
ครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภค
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ ในพ้ืนที่ 
รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนา
ช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น 

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมครามและส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพ
ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและ
งานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดกา ร 
เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ  ขนาด
กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
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7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่

มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ  บริการสังคมที่
ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด 
และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  ของ
พ้ืนที่ต้นน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนว
เขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์และพ้ืนที่ปุานอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่ วม ในการฟ้ืนฟู ปลูกปุา 
และปูองกันการบกุรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่
ชุ่มน้ า 

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจาย
ตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ  อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลอง
เพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนใน

การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อน       
อัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาด
แบบมีเปูาหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี     
เป็นต้น  

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น  หรืออัต
ลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพ  ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก
ทุน ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยว
ได้ ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนถ่าย นักท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความ
ปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึง กาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ     
เพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ สองฝั่งโขง 
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี  ชีวิตลุ่ม
แม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan 
Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว 
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พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้าง งานและรายได้ 
เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึน  

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
อุดรธานีหนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษา
วิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน  กิจกรรม
ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง  
สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ  นครราชสีมา 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ  ทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี 
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความ สมดุลและ
ยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ  คุ้มค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือลด
การพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ  จัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี 

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ 
ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง 
หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน  
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ  
บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนา
สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่มตาม ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆของ
ภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค  กลาง

และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็ว สูง 
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ  การ
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่ -นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทางหลวง  
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3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การ

บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง  ส่งเสริมระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น  

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น 
และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม 
เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดิน การ
วางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 

สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้
มาตรฐานสากลเร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว 
(National Single Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณ      
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ที่มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง
ที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความ
สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่ น าร่อง เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชายแดน 
พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
                   ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ. 2561 -2564 )  

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ตั้งอยู่ตอนบนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ  มีชัยภูมิที่โดดเด่นในการเป็น
จังหวัดที่เชื่อมต่อ “ประตูสู่อาเซียน” ไปยังประเทศลาว โดยสามารถเดินทางจากจังหวัด เลย หนองคาย     
และบึงกาฬ ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวได้ และจากจุดก าหนดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 5 ที่จังหวัด   
บึงกาฬ สามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางหมายเลข 8 เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนเหนือและเขตปกครองพิเศษ
กว่างซีจ้วงของประเทศจีนตอนใต้ มีเอกลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยวเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนที่ใดโดยมุ่งเน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ อารยธรรมล้านช้างที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ทั้งการเมืองการปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพระพุทธศาสนา และมีพัฒนาการเคียงคู่มาพร้อมกัน
อารยธรรมอ่ืนๆ ใกล้เคียง ทั้งล้านนา สยาม พม่า และเขมร เป็นต้น  มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีส าคัญ
และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีอายุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์หอยหิน
โบราณ 150 ล้านปี และซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ตั้งอยู่บ้านห้วยเดื่อ ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล าภู เป็นต้น  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1 นั้น มีจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางที่เชื่อม

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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ต่อไปยังจังหวัดทั้ง 4 ในกลุ่มจังหวัด การเดินทางไปยังกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สามารถ
เดินทางได้สะดวกสบายทั้งทางรถยนต์ที่มีถนนที่เชื่อมต่อกันได้ทุกจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด รถไฟ ที่มีขบวนรถ
มาจากกรุงเทพมหานครไปยังอุดรธานี และหนองคาย มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี ที่ผู้โดยสารที่จะเดินทาง
จากจังหวัดหนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ สามารถเดินทางจากจังหวัดของตนเอง มาขึ้นเครื่องบินที่ท่า
อากาศยานนานาชาติอุดรธานีได้ และมีสนามบินจังหวัดเลย ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเลย ซึ่งเป็น 1 ใน 12 “เมืองต้องห้ามพลาด” ที่เป็นแนวคิดปีท่องเที่ยววิถีไทย ของ ททท. ในปี 
2558 - 2559  นอกจากนี้ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดน้องใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการ
ท่องเที่ยวสูง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิ น้ าตกชะแนน น้ าตกเจ็ดสี น้ าตกถ้ าพระ และภูทอก 
เป็นต้น และจังหวัดหนองคาย ซึ่งถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์แห่งเมืองลุ่มแม่น้ าโขง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน
จะต้องกลับมาท่ีจังหวัดนี้อยู่เสมอ และในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ ที่สามารถดึงดูดความ
สนใจนักท่องเที่ยวได้จ านวนมาก อาทิ ผาตากเสื้อ อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในธีมของทัศนียภาพและการผจญภัยที่สวยงาม  มีการสร้างสกายวอล์คที่ยื่นจากหน้าผาท าให้สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ที่งดงามชายฝั่งแม่น้ าโขงได้ ซึ่งก าลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมในขณะนี้  

การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รอบใหม่ (พ.ศ. 2561 - 
2564) มีเปูาหมายส าคัญที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้าและ      
การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือให้ครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆ ด้านมี
ศักยภาพในการแข่งขันและรองรับประชาคมอาเซียนได้ มีการเชื่อมโยงการพัฒนาในแต่ละด้านที่สามารถสร้าง
รายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดจะเป็นการสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนในพ้ืนที่ และมีความสัมพันธ์กับด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ในเส้นทางการท่องเที่ยวนั้นจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ และกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้าง
รายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร OTOP และสินค้าแปรรูปต่างๆ ได้  ถนนที่เชื่อมโยงสู่กลุ่มจังหวัด นั้น 
จะต้องเป็นถนนที่มีความปลอดภัยสามารถเดินทางท่องเที่ยว และขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าถ้าได้ตัดสินใจมาลงทุนภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แล้ว จะต้องเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพได้แรงงานมีการพัฒนาความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นต่อการผลิต สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ การท่องเที่ยวจะต้องมี
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามและมีความสะอาด มีการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทุกๆ ด้าน เน้นการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ให้เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
แนวคิดและหลักการ 
 กรอบแนวคิด  การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น             
ได้ยึดแนวคิดในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีบริบทของการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ที่ต้องแข่งขันและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิด
เศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง    
ภัยแล้ง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาผลิต
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ภาพการผลิต คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น โดยน าหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น มุ่งเน้นในเรื่อง  

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

มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้น ายุทธศาสตร์
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับภาค และระดับประเทศด้วย 
  หลักการ การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น เป็นการ
จัดท าแผนที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้าและการลงทุน                 
การท่องเที่ยว และการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและ
พ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และต่อยอดสู่การพัฒนาที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ตลอดจนน านวัตกรรม เทคโนโลยี และ ICT เข้ามาใช้ในการพัฒนา มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ เน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ก าลังแรงงาน เกษตรกร และผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับตลาดเศรษฐกิจและประชาคม
อาเซียน ส่งเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถเข้าสู่ตลาดการบริโภค และสามารถน าไปใช้เป็น
พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้  
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  (Vision) 

“เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัย ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
  ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม      
โดยมีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานมีการเปิด
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจะน าไปสู่การกระจายความเจริญและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
  การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ หมายถึง การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ        
ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ โดยมีการผสมผสานเรื่องราวของประวัติศาสตร์ อารยธรรม ประเพณี
วัฒนธรรม เข้ากับการท่องเที่ยว เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว (Story) สร้างจุดขายที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว     
ให้กับกลุ่มจังหวัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดส่วนร่วม        
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 

การเกษตรปลอดภัย หมายถึง การพัฒนากระบวนการทางการเกษตร ตั้งแต่วิธีการท า
การเกษตรขั้นตอนการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิต ตลอดจนการ    
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แปรรูปให้ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างเฉียบพลันให้มากที่สุด และต่อ
ยอดพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ในทุกกระบวนการผลิตในอนาคต 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภู มิภาคลุ่มแม่น้ าโขง หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัย ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งเป็น
ที่ตั้งในพ้ืนที่  ที่เรียกว่า “อนุภูมิภาคลุ่มน้ าแม่โขง” จะต้องมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้   
มากขึ้น มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ เสียง มีสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์จะต้องส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ทิ้งขยะหรือท าลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวต้องคงความเป็นสภาพแวดล้อมเดิมให้มากที่สุด และต้องไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ
การเกษตรปลอดภัยจะต้องไม่ท าลายสมดุลของธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีท าลายดิน แหล่งน้ า ปุาต้นน้ า และน า
เทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ตลอดจนสามารถน าทรัพยากร
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เป็นต้น  
พันธกิจ (Mission) 
  1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชน และ SMEs เพ่ือให้
ภาคเอกชนและผู้ประกอบกิจการ SMEs  มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาที่เชื่อมโยง
จากภาครัฐสู่ภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นหลัก 
  2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ าทางสังคมลดลง มุ่งกระจาย
รายได้ พัฒนาแรงงานให้มีทักษะ มีความรู้ มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟ้ืนฟู
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร 
เพ่ือให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายการคมนาคม เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าภาคการเกษตร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของ
ชุมชน และให้ชุมชนได้มีบทบาทในการบริหารจัดการได้ร่วมเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
  4. พัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การตลาด การผลิตและการลดต้นทุน
การผลิตในภาคการเกษตร 
  5. กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง 
ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชุมชน สร้างการพ่ึงพาตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือ
หลุดพ้นจากความยากจน 
  6. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเป็นฐานการ
ผลิต ของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น เพ่ิมมูลค่าการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคง     
ด้านอาหารและพลังงาน สร้างโอกาสในการอาชีพ และสร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชน    
ในพ้ืนที่และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองหลวงและภูมิภาคอ่ืน 
  7. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการน านวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อยอด
การผลิตและลดต้นทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนน ามาใช้เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม     
ของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ พัฒนาสู่ เกษตรอินทรีย์  ตลอดจนสามารถ               
ใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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8. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนความสมบูรณ์ของปุาไม้ แหล่งน้ า ดิน อากาศ        

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว์ ปลอดจากสารพิษ รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการ        
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์รวม   

1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากขึ้น ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ และหลุด
พ้นจากความยากจน 
  2. ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
  3. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน  
  4. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ โดยเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน การสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม   
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  

1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น 
2. ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
3. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์  

ตัวชี้วัด หน่วย 

ค่าเปูาหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.2561-
2564 

1. อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 4 4 3.5 

2.มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
เฉลี่ยต่อหัวที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

3. โรงงานอุตสาหกรรมได้รับ
การ รั บ รองมาตรฐ านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 4 4 3.5 
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กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 1. กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด ส่งเสริมการค้าและการลงทุนยกระดับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับ     
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
      (1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการตลาด คู่แข่งทางการค้า กลยุทธ์ทาง
การตลาด และวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายในการขายสินค้า ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน 
OTOP และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้สามารถค้นหาจุดขาย ความโดดเด่นของสินค้า การเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด 
การลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุนการผลิตให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาดระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภค 
      (2) พัฒนาทักษะความช านาญให้กับแรงงานในสถานประกอบการ และแรงงานอิสระ              
ให้มีความสามารถ มีศักยภาพในการท างานให้กับสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น เป็นที่ต้องการของ
ผู้ประกอบการและได้รับค่าแรงที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

     (3) เชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้าทางเศรษฐกิจ การค้าและการบริการ กับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและ
อาเซียน และปรับโครงสร้างตลาด (Market Restructuring) โดยขยายฐานนักลงทุนและนักท่องเที่ยว       
กลุ่ม High Value ซึ่งเป็นระดับกลาง-บน มีการใช้จ่ายสูง 

     (4) ยกระดับและส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ                 
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ (MICE) ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่น
และมีคุณค่าพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว 
ตลอดจนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านได้  (ASEAN Connectivity) 
ตลอดจนพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับจังหวัดต่างๆ ของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างความร่วมมือ        
ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางการตลาด   
      (5) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การบ าบัดและการก าจัดของเสีย
ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับสถานประกอบการให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือสากล อาทิ 14000 , 14001 , (EMS)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  และ
ประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวให้โดดเด่นมีจุดขายในด้านของอัตลักษณ์              
มีการเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาค          
ลุ่มแม่น้ าโขงบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีการ
คมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  

1. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
2. ธุรกิจโรมแรม ที่พัก และชุมชน มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์  

ตัวชี้วัด หน่วย 

ค่าเปูาหมาย 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ.  

2563 
พ.ศ.  

2564 
พ.ศ.

2561-
2564 

1. รายได้การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 4 4 3.5 

2. อัตราการขยายตัวรายได้
ท่อง เที่ ยวของกลุ่ มจั งหวัด      
ที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 2  
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน   เพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมทางรถยนต์ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟรางคู่ และเครื่องบิน ให้สามารถ
เดินทางเชื่อมต่อกันได้โดยมีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงบนเส้นทาง (Routes) 
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ 
ต่าง โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่าง
สะดวกสบาย    

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดขายหรือ Land Mark ของ
สถานที่ท่องเที่ยว 

      (1) ก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ด้านการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของ          
กลุ่มจังหวัดเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
ไฟฟูาแสงสว่าง ความปลอดภัยในการสัญจรของนักท่องเที่ยว ตลอดจนบริการด้านการให้ความช่วยเหลือ
เร่งด่วน การสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา น้ าประปา ห้องน้ า ระบบ
สารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

      (2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ ยว ทรัพยากรปุาไม้ ต้นน้ า ให้
อุดมสมบูรณ์ เพ่ือรักษาและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีทัศนียภาพที่
สวยงามและยั่งยืน โดยยังคงสภาพของลักษณะภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ดังเดิมไว้ให้มากที่สุด 
       (3) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก และการให้ความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว    
และชุมชนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ และรู้จักหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Internet โดยน าความรู้ด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ให้กับประชาชน เพ่ือสร้างความรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับทรัพยากร 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ทางด้าน      
การท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

     (1) ส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านวิธีการถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม      
และประเพณี ดั่งเดิมของชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น และให้ชุมชนได้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
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      (2) พัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน OTOP เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์         
ในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชุมชน และสามารถสร้างจุดขายกับสินค้าเพ่ือแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ 
      (3) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีความสามารถ
ในด้านภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น และส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ของ
ตนเอง เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ีมีความรู้ทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถอธิบายเรื่องราวในท้องถิ่น
และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสามารถแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจได ้

    (4) ประชาสัมพันธ์และโฆษณาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ผ่านทางสื่อ
โซเชียลเน็ตเวิร์ค เว็บไซด์ แฟนเพจ นิตยสาร ททท.รายการโทรทัศน์ ฯลฯ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว            
และปลุกกระแสความภูมิใจในความเป็นไทยและด ารงไว้ซึ่งวิถีไทย 
     (5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึง
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเปูาหมายได้ โดยใช้แอปพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อการสื่อสารไปยัง
นักท่องเที่ยวได้โดยตรง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน 

มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
การแปรรูป ลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและก้าวสู่เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  

1. ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากขึ้น 
2. แปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์  

ตัวชี้วัด หน่วย 

ค่าเปูาหมาย 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ.  

2563 
พ.ศ.  

2564 
พ.ศ. 

2561-
2564 

1. อัตราการขยายตัวภาค
การเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

2. จ านวนแปลง/ฟาร์มผลผลิต
ทางการเกษตรส าคัญท่ีได้รับ
ใบรับรองมาตรฐาน GAP 
(Good Agriculture 
Practices) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 4 4 3.5 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjVkOH05qHOAhVGLo8KHZLyCXcQFgg1MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.unigang.com%2FArticle%2F81&usg=AFQjCNGNAEMNUpUSJ0mJGJcxWlAZre7H5A&bvm=bv.128617741,d.c2I
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กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกร ประมง และปศุสัตว์  
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

     (1) พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ส าคัญเพ่ือการชลประทานของกลุ่มจังหวัด และสนับสนุน    
การก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตและแปรรูปเพ่ิมมูลค่ายางพารา                 
และมันส าปะหลังไปสู่เอทานอล เพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม การแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น 
       (2) ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันการเกษตร และสร้างมูลค่า เพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร
ปลอดภัย สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และต่อยอดไปถึงระดับการรับรองระบบการเกษตร
อินทรีย์ IFOAM  

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ส่งเสริมการตลาด และยกระดับภาคการเกษตรเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

     (1) ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้การผลิต             
มีประสิทธิภาพ ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการการ
เพาะปลูก กระบวนการเก็บเก่ียว กระบวนการผลิต และกระบวนการแปรรูป ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

     (2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีความปลอดภัยและลดการเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุและสารเคมี        
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยใช้อินทรีย์เข้ามาใช้ในระบบการเกษตรให้มากที่สุด อาทิ การ
ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการดิน (soil management)  พลังงานคาร์บอนอินทรีย์ (organic carbon energy) 
เพ่ือเปลี่ยนการเกษตรดังเดิมสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 
      (3) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารและภาคการผลิตอ่ืนๆ รวมทั้งดูแลรักษาระบบนิเวศซึ่ง
ต้องมีการสร้างระบบข้อมูลการเกษตรที่เหมาะสม (Good-practice) และฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ภาคเกษตร
สามารถรับมือและเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนได้ 

      (4) สนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง             
และยางพารา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูป
และบรรจุภัณฑ์  
       (5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมง และปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่บริเวณลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือให้สามารถต่อสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิ ภัยแล้ง น้ าท่วม ปรากฏการ ณ์      
เอลนินโญ่และลานินญ่า เป็นต้น และสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูป          
สินค้าประมง และสัตว์น้ าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตภาคการประมง
เพ่ือการเก็บรักษาและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย 
วิสัยทัศน์ของจังหวัด    
“ เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk79aK76HOAhUlSY8KHeBmDAgQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Fcopz-34%2F2007%2F08%2F09%2Fentry-1&usg=AFQjCNFPs-Sd7HDne9B3pMOsGtBdDPRw6Q&bvm=bv.128617741,d.c2I
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3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ยกระดับคุณภาพและผลิตผลทางการเกษตร 
5. ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน 
6. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ 
7. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
ค่านิยม 
ค่านิยม : Loei value (ค่านิยมจังหวัดเลย) = LOEI  
1) L: Lifelong learning (เรียนรู้ตลอดชีวิต) = ศึกษาเรียนรู้ สร้างทักษะอยู่เสมอ แล้วน ามาพัฒนา 
    ตนเอง พัฒนาจังหวัดเลย และสังคมอย่างต่อเนื่อง  
2) O: Ownership (ความเป็นเจ้าของ) = มีจิตส านึก มีความรัก หวงแหน มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน   
    และภาคภูมิใจในบทบาทที่รับผิดชอบต่อจังหวัดเลย  
3) E: Excellence (ความเป็นเลิศ) = มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เกิดผลสัมฤทธิ์ที่    
    เป็นเลิศ  
4) I: Integrity (คุณธรรม) = พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
เป้าประสงค์รวม 

 “เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายในจังหวัด และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

เป้าประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว  
2) เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้  
3) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เติบโตและแข่งขันได้  
4) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล และสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ  
5) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยแบบมีส่วนร่วม  
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของดัชนีวัดความสุขมวลรวมชุมชนของจังหวัดเลย (Gross Village Happiness : GVH) 
ค่าเปูาหมาย  ≤  75%  ต่อปี 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนที่ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว ร้อยละ 3 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ GPP ภาคเกษตร ร้อยละ 3 
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ GPP ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ร้อยละ 5 
4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด และร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 4 / ร้อยละ 85 

5. ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ร้อยละ 80 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม  

แผนงานที่ 1 : ด้านการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์  
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้  



51 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยว  
แผนงานที่ 2 : ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร  
แผนงานที่ 3 : ด้านการเกษตร  
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการท้าการเกษตรแบบผสมผสาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการ  
เชิงสร้างสรรค์  

แผนงานที่ 4 : ด้านการบริการเชิงสร้างสรรค์  
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการ ให้ได้มาตรฐาน  
แผนงานที่ 5 : ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและบริการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล  
แผนงานที่ 6 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กลยุทธ์ที่ 4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐานระดับชาติ  
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย  
แผนงานที่ 7 : ด้านการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ที่ 4.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง  
แผนงานที่ 8 : ด้านส่งเสริมความม่ันคง  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในพ้ืนที่  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ เสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเพ่ือปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบียนเส้นทาง และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืนๆที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและพร้อมที่จะด าเนินการส ารวจตรวจสอบ เพ่ือการวางแผนพัฒนาและจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 

2. มีการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความ
ต้องการ อาทิ ถนน แหล่งน้ า ไฟฟูา น้ าประปา โทรศัพท์ รางระบายน้ า ฯลฯ 

3. มีการจัดสวนสาธารณะ และแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและเพียงพอที่จะให้บริการต่อ
ชุมชน 

4. จัดท าและวางระบบผังเมืองรวม เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน อปท. เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

และการบริการ 
6. อบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการน าเสนอข้อมูลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดเลย 
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8. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย โดยผ่าน 

Video Conference 
9. จัดให้มีการบริหารจัดการเพ่ือบูรณาการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า เพ่ือให้มีน้ าไว้ใช้ในการ

อุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น 
2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎหมาย 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมในการแก้ไขปัญหาของ 

ชุมชน สังคม โดยใช้กระบวนการประชาคม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการแผน 

ชุมชน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้หวัด 

นก โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์  โรคฉี่หนู ฯลฯ 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลงหันมาใช้พืชสมุนไพร 

แทน 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ 
13. ส่งเสริมความรัก สามัคคี ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการที่ดี  และการให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีต่างๆ ในกระบวนการการ 

พัฒนาท้องถิ่น 
2. รณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  

ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน 
4. ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านที่อยู่ 

อาศัยเป็นของตนเองตามระเบียบก าหนดให้ 
5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รวมถึงการจัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือการจัดเก็บภาษีได้ 

อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุกๆด้านของหน่วยงานองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชน 
8. พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตาม 

หลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา 
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แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว ตลอดจนพัฒนาเส้นทาง 

คมนาคมให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยว 

ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
3. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่ส าคัญเพ่ือบริการแก่ 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลย ตลอดจนจัดให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกและจ าหน่ายสินค้า
พ้ืนเมือง 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรต่างๆในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ภายในจังหวัดเลย 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา  และอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ 
7. ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ ์

กีฬาให้พร้อมส าหรับบริการประชาชน 
8. ก่อสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนกีฬาในท้องถิ่น 
10. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ในเขตจังหวัดเลย (ท้องถิ่นเลยสัมพันธ์) 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา และการให้บริการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง 

ทั่วถึง มีคุณภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพโดยน าเทคโนโลยีที่ 

ทันสมัยมาใช้ 
3. ขยายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
6. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน 
7. ส่งเสริมให้สถานศึกษา และสถาบันทางศาสนาเป็นหลักในการสอน เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปพ้ืนบ้าน การละเล่น ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น เพ่ือ 

การอนุรักษ์ให้คงอยู่และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
10. ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น และงานรัฐพิธีเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
11. สนับสนุนการจัดประเพณีท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

 
12. ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ือก้าวสู่สังคมอาเซียน 
13. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  
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แนวทางการพัฒนา 
1. ปูองกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจากสาธารณภัย 
2. สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ 

ผลกระทบจากสาธารณภัย 
3. ระดมสรรพก าลังทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วม 
4. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย 
5. สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อท ากิจกรรมด้านความปลอดภัยในชุมชนและ 

เตือนภัยชุมชน 
6. สงวน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู  รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน และชุมชนใน 

จังหวัดเลย ให้มีความยั่งยืน และเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว 
7. ก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม 

ตรงตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
8. สนับสนุนและส่งเสริมประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. ควบคุมการก าจัดขยะมูลฝอย  การบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดสารพิษจากอุตสาหกรรมและ 

ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
10. จัดให้มีสถานที่ก าจัดขยะรวม โดยมีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11. จัดให้มีบ่อบ าบัดน้ าเสียเมืองรวม 
ยุทธศาสตร์ที่   7   การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้ 
แนวทางการพัฒนา   
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพของประชาชนตาม 

แนวนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2. การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง 

ผลิตภัณฑ์ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายภายในท้องถิ่นและการค้าชายแดน 
4. จัดให้มีตลาดในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์/อื่นๆ และก่อสร้างศูนย์สาธิต 

การตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
5. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการมีงานท า และท างานอย่างมีศักยภาพ เอ้ือต่อการเพ่ิมผลผลิต 

และได้เปรียบทางการแข่งขัน 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
7. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านปศุสัตว์ และการผลิตสัตว์น้ าจืดสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน  

GAP 
8. ยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปลอดสารพิษ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมของการพัฒนาในอนาคต และสามารถน ามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาเทศบาลเพียงใด หรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด เทศบาลเมืองวังสะพุง 
จึงได้สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆไว้ดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองวังสะพุง 
“เมืองน่าอยู่ เมืองคนดีมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  
2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่   2 ด้านการพัฒนาคน 
ยุทธศาสตร์ที่   3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่   4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่   5 ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม 

 2.3  เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
4. สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้เคารพกฎระเบียบ กติกาสังคม และวินัยคนเมือง 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทุกระดับ และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
6. อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

2.4  ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของปัญหาข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ ร้อยละ 80 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนไม่น้อยกว่า 10 โครงการต่อปี 
5. ประชาชนมีจิตส านึกในการเคารพกฎระเบียบ กติกาสังคม และมีวินัยคนเมือง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

5 ต่อปี 
6. จ านวนโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไม่น้อยกว่า 10 โครงการต่อปี 
7. ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการศึกษา สนับสนุนการกีฬาอย่างทั่วถึง   

ร้อยละ 100 
6. ร้อยละของประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ ร้อยละ 100 
7. ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี 
8. ร้อยละของการก าจัดขยะที่ถูกต้อง ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ 2 ต่อปี 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
4. สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้เคารพกฎระเบียบ กติกาสังคม และวินัยคนเมือง และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การกีฬา ทุกระดับ และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
6. อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
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2.6 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง ทางเท้า   
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ าเพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมในเขตเมือง 
กลยุทธ์ที่ 3  ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบปราศจากมลทัศน์ 
กลยุทธ์ที่ 4  ปรับปรุงระบบสื่อสาร สารสนเทศ และระบบการขนส่งสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาหลากหลายและทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 7 กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึก มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีวินัย 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

 กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
          กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมให้มีเวทีและสื่อสาธารณะให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และแสดงความ
คิดเห็น 
 กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการท างานร่วมกับเทศบาล 
 กลยุทธ์ที่ 12 อ านวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดตั้งชมรมเครือข่ายเพ่ือท ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างมี     

ส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ที่ 17 สร้างและปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวนสาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 
 กลยุทธ์ที่ 18 สร้างและพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 19 ให้ความรู้และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพของเทศบาลเมืองวังสะพุง จึงก าหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ใน 3 ประเด็น คือ การสร้างเทศบาลเมืองวังสะพุงให้เป็นเมืองน่าอยู ่ 
เมืองคนดีมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด กลยุทธ ์

การสร้างเทศบาลเมือง  
วังสะพุงให้เป็นเมืองน่าอยู ่

 

- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
- การพัฒนาด้านการบริหารจดั การที่ดี 
และบริการสาธารณะ เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักสายรองทางเท้า   
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ าเพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมในเขตเมือง 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม และเป็น
ระเบียบปราศจากมลทัศน์ 
4. ปรับปรุงระบบสื่อสาร สารสนเทศ และระบบการ
ขนส่งสาธารณะ 
- ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ 
1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2. ส่งเสริมใหม้ีเวทีและสื่อสาธารณะให้ประชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร และแสดงความคิดเห็น 
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3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนรว่มตรวจสอบการ
ท างานร่วมกับเทศบาล 
4. อ านวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

การสร้างเทศบาลเมือง  
วังสะพุงให้เป็นเมืองคนดี   
มีวินัย 

 

- การพัฒนาคน เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึก มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และมีวินัย 

- การส่งเสริม สนับสนุนภาคประชา
สังคม ความเขม้แข็งของชุมชน และ
การมีส่วนร่วม 

- ด้านการพัฒนาคน 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาหลากหลาย
และทั่วถึง 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคณุธรรมและจริยธรรม 
3. กระตุ้นให้ประชาชนมีจติส านึก มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมีวินัย 
4. ส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี
- ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และ
การมีส่วนร่วม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัตัง้กลุ่มอาชีพในชุมชน 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการรวมกลุม่ และจดัตั้ง
ชมรมเครือข่ายเพื่อท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
4. ส่งเสริมใหเ้กิดความปรองดองและสร้างความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตยอยา่งมีส่วนร่วม 

การสร้างให้ประชาชนใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

 

- ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว การสร้างสวนสาธารณะ  
การส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. สรา้งและปรับปรุงพื้นที่สเีขียวให้เป็น
สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหยอ่นใจ 
2. สรา้งและพัฒนาระบบบ าบดัน้ าเสียด้วยวิธี
ธรรมชาต ิ
3. ให้ความรู้และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

1. พัฒนาและปรับปรุงถนน
สายหลกั  สายรอง  ทาง
เท้า   
2. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าเพ่ือปูองกนั
ปัญหาน้ าท่วมในเขตเมือง 
3. ปรับปรุงภูมิทศัน์เมอืงให้
สะอาด สวยงาม และเปน็
ระเบียบปราศจากมลทศัน ์
4. ปรับปรุงระบบสื่อสาร 
สารสนเทศ และระบบการ
ขนส่งสาธารณะ 

 

1. สง่เสริมให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาหลากหลาย
และทั่วถึง 
2. สง่เสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
3. กระตุ้นให้ประชาชนมี
จิตส านึก มคีวามรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมีวินัย 
4. สง่เสริมด้านการกฬีา
และการออกก าลังกาย
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่
ดี 

 

1. สร้างและปรับปรุงพื้นที่
สีเขียวให้เป็นสวนสาธารณะ
เพื่อการพักผอ่นหย่อนใจ 
2. สร้างและพัฒนาระบบ
บ าบัดน้ าเสียด้วยวิธี
ธรรมชาติ 
3. ใหค้วามรู้และส่งเสริม
การลดปริมาณขยะใน
ชุมชน 
4. สง่เสริมให้ประชาชน
ตระหนักและร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น 

1. เสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2. ส่งเสริมให้มีเวทีและสื่อ
สาธารณะให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร และแสดง
ความคิดเห็น 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ท างานร่วมกับเทศบาล 
4. อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนให้ได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดต้ังกลุ่มอาชีพในชุมชน 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วม
สืบสานวัฒนธรรม ศาสนา 
และประเพณีท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การรวมกลุ่ม และจัดต้ัง
ชมรมเครือข่ายเพื่อท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
4. ส่งเสริมให้เกิดความ
ปรองดองและสร้างความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างมีส่วน
ร่วม 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การให้บริการ
ประชาชนมีประสทิธิภาพ 

 

ส่งเสริม ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม    
แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

สร้างความตระหนักและปลูก
จิตส านึกให้เคารพ
กฎระเบียบ กติกาสังคม และ
วินัยคนเมือง และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

ส่งเสริม สนับสนุน 
การศกึษา การกีฬาทุก
ระดับ และประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 

 

อนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 

โครงสร้างพื้นฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน การให้บริการ
ประชาชนมีประสทิธิภาพ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีคุณธรรม
จริยธรรม 

 

ประชาชนมีความตระหนักและ
มีจิตส านึกในการเคารพ
กฎระเบียบ กติกาสังคม และมี
วินยัคนเมืองและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ส่งเสริม สนับสนุน 
การศกึษา การกีฬาทุก
ระดับ และประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 

อนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านการพัฒนาคน ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแข็งในชุมชน 

และการมีส่วนร่วม 

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ 

เมืองน่าอยู่ เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2.9 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของประชาชน โดยมีเปูาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน เทศบาล จึงได้จัด
ประชุมระดมความเห็นจากผู้แทนทุกฝุาย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการวิเคราะห์ศักยภาพของ
เทศบาลเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis  ซึ่งเป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาล 
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีขีดสมรรถนะ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกมีครบพร้อมส าหรับ

บริการประชาชน 
2. เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า และเป็นเมืองหน้าด่านจังหวัดเลย และมีภูมิสถาปัตย์ที่เหมาะสม 

โดยมีแม่น้ า ล าคลอง ในเขตเทศบาล 
3. มีการสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันเก่าแก่ จนถึงปัจจุบัน 
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลเป็นอย่างดี 
5. ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถร่วมมือกับเทศบาลในการพัฒนาด้านต่างๆได้ดี 
จุดอ่อน 
1. ระบบสารสนเทศ และระบบการบริการประชาชน ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การประชาสัมพันธ์ 

การประสานความร่วมมือ ฯลฯ 
2. โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคไม่สมบูรณ์  เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา ระบบระบายน้ า 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ 
3. ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ 
4. ขาดการส่งเสริมการตลาด ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. ขาดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
โอกาส 
1. การคมนาคมสู่จังหวัดสะดวก เช่น เลย หนองบัวล าภู 
2. นโยบายรัฐบาล มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
3. เป็นบ้านเกิดของเกจิอาจารย์ เช่น หลวงปูุแหวน หลวงปูชุอบ หลวงปูุขาว หลวงปูุท่อน 
5. มีพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว การสร้างสนามกีฬา

มาตรฐานระดับอ าเภอ 
อุปสรรค 
1. อปท.ข้างเคียงขาดการบริหารจัดการที่ดี 
2. น้ าท่วมบ่อย เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ต่ า และอยู่ตอนล่างของแม่น้ าเลย อ่างเก็บน้ านาอีเลิศ 
3. ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และน้ ามันราคาแพง 
4. การจัดสรรงบประมาณมีแนวโน้มลดลง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารท้องถิ่น  
5. กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
6. การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
7. การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความ

เสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 

  ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองวังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นเมืองหน้าด่าน 
การคมนาคมสะดวก เป็นเส้นทางผ่านไปยังอ าเภอต่างๆ และเป็นแหล่งเศรษฐกิจส าคัญของอ าเภอวังสะพุง 
เนื่องจากเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า แลกเปลี่ยนสินค้าและอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งประชาชนในอ าเภอวังสะพุง 
และอ าเภอใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก เป็นแหล่งจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่           
มีธนาคารที่เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับประกอบอาชีพและส าหรับ การออมที่ให้บริการประชาชนทั่วไปหลาย
ธนาคาร ถือได้ว่าเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญแห่งหนึ่งของอ าเภอวังสะพุง และของจังหวัด
เลย  

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
 ศักยภาพด้านสังคมของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประกอบด้วย 
 การศึกษา   ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้แก่ 

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่  โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล ได้จัดเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา และจัดการศึกษาโปรแกรมกีฬาฟุตบอล เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ 
สามารถพัฒนาไปสู่การสร้างนักฟุตบอลอาชีพได้ และโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ อีก 2 โรงเรียน 
ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง 

 การประกอบอาชีพ  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
อาทิ เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับราชการ จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น  
  การศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ท านุ
บ ารุงศาสนาต่างๆ ที่ตนนับถือเป็นประจ าต่อเนื่อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญทางศาสนา และ
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ เช่น การท าบุญเลี้ยงบ้าน การท าบุญเลี้ยงหอ การแห่
ดอกไม้เครื่อง การขับร้องสารภัญญะ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก   

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

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองวังสะพุง ในเขตเทศบาล

เมืองวังสะพุง ประกอบด้วยแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ าเลย บุ่งคล้า บุ่งผักก้าม บุ่งไสล่ ซึ่งแหล่งน้ า
เหล่านี้ ใช้ในการประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรม และใช้เป็นสถานที่ในการออกก าลังกายและการพักผ่อน
หย่อนใจ โดยเทศบาลเมืองวังสะพุงได้พัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างสูงสุด เช่น การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาแม่น้ าน้ าเลยกัดเซาะตลิ่ง โดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างเขื่อนปูองกัน
ตลิ่ง ใช้ประโยชน์บริเวณสันเขื่อนเพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย การพัฒนาคลองสาธารณะบุ่งคล้าให้เป็น
สวนสาธารณะ เป็นต้น รวมถึง เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการจัดท าโครงการธนาคารขยะ โครงการ Big cleaning day โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง โครงการ
อนุรักษ์ต้นสพุง ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่สร้างจิตส านึก และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น 

เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงาน (๒) ขีดความสามารถด้านการ
คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่ง
ส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่าย
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นและ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีความภาคภูมิ มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

2. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิต
ภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่ง
จะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลัง
ของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน 

3. ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

4. ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม 
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผล
ให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
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5. การบริหารจัดการภาครัฐ 

รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของ
รัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น
ธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ
ภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มี
ระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 

 
…………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - การเศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมและการโยธา - กองช่าง ทุกกอง 
2 ด้านการพัฒนาคน - บริการชุมชนและ

สังคม 
- การศึกษา 
- การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- กองการศึกษา ทุกกอง 

3 ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- เคหะและชุมชน - กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ทุกกอง 

4 ด้านการบริหารจดัการทีด่ี
และบริการสาธารณะ 

- บริหารงานท่ัวไป 
- บริการชุมชนและ
สังคม 

- บริหารงานท่ัวไป 
- การรักษาความสงบภายใน 
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- งบกลาง 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- กองคลัง 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกกอง 

5 ด้านภาคประชาสังคมความ
เข้มแข็งในชุมชน และการมี
ส่วนร่วม 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- สังคมสงเคราะห ์
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- กองสวัสดิการ
สังคม 
- กองการศึกษา 

ทุกกอง 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 3  ด้าน 9  แผนงาน 7  กอง 7  กอง 
 



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 17 298,651,000 33 65,055,392 29 22,783,400 11 12,017,000 - - 90 398,506,792 
1.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

รวม 18 298,671,000 34 65,075,392 30 22,803,400 12 12,037,000 1 20,000 95 398,606,792 

2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 2 330,000        2 330,000        2 330,000        2 330,000        2 330,000        10 1,650,000 

2.2 แผนงานการศึกษา 21 26,653,310    21 22,305,810    23 34,698,810    13 31,118,810    13 31,118,810    91 145,895,550 
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 12 14,690,000    8 3,940,000      6 840,000        6 840,000        6 840,000        38 21,150,000 
และนันทนาการ

รวม 35    41,673,310 31    26,575,810 31    35,868,810         21    32,288,810 21    32,288,810 139 168,695,550 

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองวังสะพุง

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม  5  ปีป ี2564

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)

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 2           60,000          -                   -            -                   -   -                 -            -                   -   2          60,000
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5       1,410,000 4         410,000 7       6,410,000 3         120,000 3         120,000 22      8,470,000

รวม 7      1,470,000 4        410,000 7      6,410,000 3        120,000 3        120,000 24      8,530,000

และบรกิารสาธารณะ
4.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 8 1,089,000 11 1,973,500 15 3,010,000 9 1,260,000 9 1,260,000 52 8,592,500 
4.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 5 830,000 5 860,000 9 3,470,000 6 420,000 6 420,000 31 6,000,000 
4.3 แผนงานการสาธารณสุข 5 528,620 24 528,620 28 865,620 27 765,620 27 765,620 111 3,454,100 
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 
4.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 170,000 3 84,000 3 2,580,000 - - - - 7 2,834,000 
4.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 1 20,000 1 10,000 2 310,000 1 10,000 1 10,000 6 360,000 
4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 210,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 6 250,000 
4.8 แผนงานงบกลาง 4 19,386,000 4 22,187,600 4 22,217,600 4 22,267,600 4 22,267,600 20 108,326,400 

รวม 27 22,333,620 50 25,753,720 63 32,563,220 49 24,833,220 49 24,833,220 238 130,317,000 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

3. ยุทธศาสตรด์้านการจัดการทรพัยากร

4. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองวังสะพุง

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม  5  ปีป ี2564
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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)

5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 1       2,000,000 1       1,500,000 1       1,500,000          -                     -            -                   - 3      5,000,000
5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 15         745,000 15         598,000 15       1,075,000 14         375,000 14         375,000 73      3,168,000
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 9       1,596,000 7       1,416,000 7       1,416,000 7      1,416,000 7       1,416,000 37      7,260,000
นันทนาการ

25      4,341,000 23      3,514,000 23      3,991,000 21      1,791,000 21      1,791,000 113    15,428,000

112 368,488,930 142 121,328,922 154 101,636,430 106 71,070,030 95 59,053,030 609 721,577,342

ป ี2565 รวม  5  ปี

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองวังสะพุง

รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนรว่ม

5. ยุทธศาสตรด์้านภาคประชาสังคม

รวม
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสรา้งพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลัติก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลัติก  - 300,000  -  -  - ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตวัดจอมมณี ประชาชนมคีวามปลอดภยั คอนกรีตวัดจอมมณี กว้าง 200 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน 6 เมตร ยาว 200 เมตร ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,200

ตารางเมตร

2 กอ่สร้างถนนแอสฟลัติก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต  - 3,000,000  -  -  - ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ถนนมลิวรรณสายเกา่ ประชาชนมคีวามปลอดภยั ยาว 430 เมตร กว้าง 28 เมตร 430 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั กรมส่งเสริมฯ

ในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 12,000 ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตารางเมตร

3 กอ่สร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต 644,000  -  -  -  - ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

บ้านบุง่ไสล่ ซอยเข้าโรงเรียนเทศบาล ประชาชนมคีวามปลอดภยั กว้าง 5.00 เมตร ยาว 368.00 (ด าเนินการแล้ว) 368 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

วังสะพงุ 1,2 ในชีวิตและทรัพย์สิน เมตร หนา 0.04 เมตร ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมอืงวังสะพุง

    1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ
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4 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก  -  - 938,400  -  - ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตภายในชุมชนจอมมณี 1 ประชาชนมคีวามปลอดภยั คอนกรีตกวา้ง 4 ม. ยาว 782 ม.  782 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน หรือม ีพ.ท.ไมน่อ้ยกว่า 3,128 ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตรม.

5 กอ่สร้างทางลอดใต้สะพาน เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 2,000,000  -  -  -  - ทางลอด ความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ศรีสงคราม ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 80 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00  - 500,000  -  -  - ถนน ความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ทางเข้าโรงเรียน ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน เมตร หนา 0.04 เมตร (ด าเนินการแล้ว) 300 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

เทศบาลวังสะพงุ ชีวิตและทรัพย์สิน ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก 1,600,000  -  -  -  - ถนนทางเขา้โรงเรียน การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล.และก่อสร้าง ประชาชนมคีวามปลอดภยั คอนกรีตพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า (ด าเนินการแล้ว) เทศบาลวังสะพงุได้ ประชาชนมคีวามปลอดภยั

รางระบายน้ าถนนทางเข้าโรงเรียน ในชีวิตและทรัพย์สิน 3,160 ตารางเมตร ขยายไหล่ทาง มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลวังสะพงุ ค.ส.ล.พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 275

ตารางเมตรและรางระบายน้ า 

ค.ส.ล.ยาว 165 เมตร

8 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ วางทอ่ระบายน้ า คสล.ชั้น 3 400,000  -  -  -  - ทอ่ระบายน้ า ยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ชั้น 3คอสะพานศรีสงครามพร้อม น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 12 เมตร 12 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ผนงักนัดิน คสล. ในชีวิตและทรัพย์สิน

9 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.ทางเข้า เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 240,000  -  -  -  - รางระบายน้ า ยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

พทัธสีมาราม ประชาชนมคีวามปลอดภยั ยาว 80 เมตร (ด าเนินการแล้ว) 80 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน
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10 กอ่สร้างแนวปอูงกนัตล่ิง ค.ส.ล. เพื่อปอูงกนัตล่ิงพงัทลาย กอ่ให้ กอ่สร้างแนวปอูงกนัตล่ิง 3,600,000  -  -  -  - แนวปูองกันตล่ิง ค.ส.ล. ตล่ิงไมพ่งัทลายประชาชน กองช่าง

คลองบุ่งคล้า (วัดวังสะพงุพฒันาราม) เกดิความเสียหายต่อชีวิตและ ค.ส.ล.คลองบุ่งคล้า ความยาว ยาวไม่น้อยกวา่ 530.00 มคีวามปลอดภยัในชีวิต (หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง)

ทรัพย์สินของราชการและ ไมน่อ้ยกว่า530.00 เมตร เมตร ได้มาตรฐาน และทรัพย์สิน

ประชาชน
11 ติดต้ังปาูยจราจรโซล่าเซลล์ เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ติดต้ังปาูยจราจร โซล่าเซลล์ 48,000  -  -  -  - ติดต้ังปาูยจราจร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

พลังงานแสงอาทติย์  ประชาชนมคีวาม  พลังงานแสงอาทติย์ (ด าเนินการแล้ว) โซล่าเซลล์ ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ปลอดภยัในชีวิตและ บริเวณหนา้โรงเรียนชุมชน พลังงานแสงอาทติย์ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน วังสะพงุ จ านวน 2 ชุด และ  จ านวน 4 ชุด

หนา้ศาลเจ้าปูุ-ย่าวังสะพงุ 

จ านวน 2 ชุด 

12 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต 120,000  -  -  -  - ผิวจราจรคอนกรีต การคมนาคมสะดวก กองช่าง

เหล็ก ถนนพพิฒันส์พงุเขต ซอย 8  ประชาชนมคีวาม เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร (ด าเนินการแล้ว) เสริมเหล็ก ได้ ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ปลอดภยัในชีวิตและ  ยาว 60.00 เมตร หนา มาตรฐาน ตาม ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน 0.15 เมตร มพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า แบบแปลนที่ก าหนด

240.00 ตารางเมตร 

13 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.เลียบ เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  -  -  - 400,000  - ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คลองบุ่งไสล่ ประชาชนมคีวามปลอดภยั 3 เมตร ยาว 239 เมตร  239 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

14 โครงการกอ่สร้างบนัไดลงน้ าเลย เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างบนัไดลงน้ าเลย  -  -  - 200,000  - บนัไดลงน้ าเลย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

บริเวณหนา้ศาลเจ้าพอ่ศรีสงคราม ประชาชนมคีวามปลอดภยั กว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 จ านวน 1 ชุด ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน เมตร  ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน
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15 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟลัติก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลัติก  -  - 360,000  -  - ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนภมูวิิถี ซอย 6 ประชาชนมคีวามปลอดภยั คอนกรีตวัดจอมมณี กว้าง 6  200 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน เมตร ยาว 200 เมตร หนา ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

 4 ซม. หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ย

กว่า 1,200 ตรม.

16 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ตาม เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ในเขต  - 500,000  -  -  - ถนนตามตรอกซอย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ตรอกซอยต่างๆในเขตเทศบาล ประชาชนมคีวามปลอดภยั เทศบาล ต่างๆในเขตเทศบาล ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

17 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทถ์นน เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ถนน  -  - 453,000  -  - ถนนพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า การคมนาคมสะดวก กองช่าง

มลิวรรณซอย 5 (แยกร้านศรีภมู)ิ ประชาชนมคีวามปลอดภยั มลิวรรณซอย 5 โดยมี พ.ท.ไม่น้อย 1,513 ตารางเมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชุมชนศรีบญุเรือง 1,2 ในชีวิตและทรัพย์สิน กว่า 1,513 ตรม.หนา 0.04 ม. ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

18 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก  -  - 350,000  -  - ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ถนนภมูวิิถีซอย 11 ชุมชนหนองเงิน ประชาชนมคีวามปลอดภยั คอนกรีตกวา้ง 4 ม. ยาว 293 ม. 293 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน หรือม ีพ.ท.ไมน่อ้ยกว่า 1,172 ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

 ตรม. หนา 0.04 ม.

19 ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลากลาง ท าให้ลานสะอาดปราศจากฝุุน กอ่สร้างลานคอนกรีตหนา  -  - 136,000  -  - ลานคอนกรีต ใช้เปน็สถานที่ในการท า กองช่าง

บา้นบุ่งไสล่ 1 และน้ าทว่มขัง 0.10 ม.โดยม ีพ.ท.ไมน่อ้ยกว่า พื้นที่ ไมน่อ้ยกว่า กจิกรรมต่างๆร่วมกนัของ

340 ตรม. 340 ตรม. ชุมชน

20 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก  -  -  - 6,000,000  - ถนนพืน้ที ่ไมน่อ้ยกวา่ การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ถนนศรีสงคราม ประชาชนมคีวามปลอดภยั คอนกรีต กว้าง 13.00 เมตร 16,382 ตารางเมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 770.00 เมตร พื้นที่ไม่ ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

นอ้ยกว่า10,000 ตารางเมตร
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21 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก  -  - 1,782,000  -  - ถนนพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนประชาเสรี ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน คอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 6,000 ตารางเมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน  9.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,940 ตารางเมตร

22 กอ่สร้างถนน คสล. ถนนเลียบวัด เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5   -  -  - 350,000  - ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

วังสะพงุพฒันาราม ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน เมตร ยาว 130 เมตร หนา 130  เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่ ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

นอ้ยกว่า 650 ตารางเมตร

23 ขยายไหล่ทาง คสล.ถนนภมูวิิถี เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร  -  -  - 220,000  - ไหล่ทาง ยาว 800 การคมนาคมสะดวก กองช่าง

 ซอย11 ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน หนา 0.15 เมตร 2 ข้าง ยาว 800 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ในชีวิตและทรัพย์สิน

400 ตารางเมตร

24 ปรับปรุงภมูทิศันล์านคอนกรีต เพื่อใหม้สีถานที่ในการ ลานคอนกรีต หนา 0.10 เมตร  -  -  - 43,000  - ลานคอนกรีต พื้นที่ไม่ มสีถานที่ในการจัดท า กองช่าง

ชุมชนบา้นเลิง จัดท ากจิกรรมของชุมชน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร นอ้ยกว่า 125 ตรม. กจิกรรมของชุมชน

25 ปรับผิวจราจรแอสฟลัติก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 5.50  -  - 429,000  -  - ผิวจราจร ยาว 260 การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนพศิาลสารกจิ ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ในชีวิตและทรัพย์สิน

1,430 ตารางเมตร

26 กอ่สร้างถนน คสล. ถนนภกัดี เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนกว้าง 4 เมตร  -  -  - 220,000  - ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

อกัษรซอย 1 ลงแมน่้ าเลย ประชาชนมคีวามปลอดภยั ยาว 100 เมตร หนา 0.15 100  เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

400 ตารางเมตร
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27 ขยายไหล่ทาง คสล. ถนน เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง กว้าง  -  - 110,000  -  - ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ศรีสงครามซอย 5 ประชาชนมคีวามปลอดภยั 1 เมตร ยาว 2 เมตร หนา 2  เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ไมน่อ้ยกว่า 200  ตารางเมตร

28 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic  - 4,200,000  -  -  - ถนนความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ถนนราชภกัดี ประชาชนมคีวามปลอดภยั concrete (โดยวธิ ีpavement 800 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน in-place recycling) กว้าง 9.50 ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

เมตรยาว 1,080 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่น้อยกวา่ 10,713 ตารางเมตร

หนา 0.04 เมตร

29 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00  -  - 375,000  -  - ถนน ความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ซอยประชาราษฎร์นมิติซอย 1  ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี 250 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,250 ตร.ม. ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

30 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กว้าง  5.00 เมตร ยาว 320.00  -  - 480,000  -  - ถนน ความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ถนนมลิวรรณ ซอย 8 ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี 320 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,600 ตร.ม. ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

31 ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณเขื่อน เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณเขื่อน ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณเขื่อน  - 500,000  -  -  - ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ ภมูทิศันบ์ริเวณเขื่อน กองช่าง

ปอูงกนัตล่ิง ชุมชนบา้นเลิง ปอูงกนัตล่ิง ชุมชนบา้นเลิง ปอูงกนัตล่ิง ชุมชนบา้นเลิง เขือ่นปอูงกนัตล่ิง ชมุชน ปอูงกนัตล่ิง ชุมชนบา้นเลิง

ใหส้วยงาม ปลอดภยั จ านวน 1 แหง่ บ้านเลิง จ านวน 1 แห่ง สวยงาม ปลอดภยั

32 เสริมไหล่ทางถนนมลิวรรณ เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กว้าง 2.00 เมตร  -  - 600,000  -  - ถนน ความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 500 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ตร.ม. ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

72



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

33 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก  -  -  - 180,000  - ถนน ความยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนภมูวิิถีซอย 20 ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน คอนกรีต กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน 120.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 

600 ตร.ม.

34 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00  -  -  - 330,000  - ถนน ยาว 220 เมตร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนภกัดีอกัษร ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,100 ตร.ม. ในชีวิตและทรัพย์สิน

35 ปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง  - 474,000  -  -  - ถนน ยาว 75 เมตร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนน ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา (ด าเนินการแล้ว) และรางระบายน้ า ประชาชนมคีวามปลอดภยั

พพิฒันส์พงุเขต ทางเข้าวัดพทัธ ชีวิตและทรัพย์สิน 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ย ยาว 83.00 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

สีมาราม กว่า 375.00 ตารางเมตร พร้อม ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ยาว 83.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร

36 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00  - 300,000  -  -  - ถนน ยาว 250 เมตร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ซอยประชาเสรีหลัง ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน  เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ตลาดเช้า ชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,000 ตร.ม. ในชีวิตและทรัพย์สิน

37 กอ่สร้างสะพานประติมากรรม เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างสะพานประติมากรรม  - 10,000,000  -  -  - สะพานประติมากรรม การคมนาคมสะดวก กองช่าง

(บริเวณที่สาธารณะเลย ลัด) มสีถานที่ที่เปน็เอกลักษณ์ (บริเวณที่สาธารณะเลย ลัด) (เงินกู้ ก.ส.ท.) (บริเวณทีส่าธารณะเลย ลัด) มสีถานที่ที่เปน็เอกลักษณ์

ของเทศบาลเมอืงวังสะพงุ จ านวน 1 แหง่ จ านวน 1 แหง่ ของเทศบาลเมอืงวังสะพงุ
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38 กอ่สร้างทางเทา้ ค.ส.ล.ผิวหวิล้าง เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างทางเทา้พร้อมคันหนิ  - 250,000  -  -  - ทางเทา้พร้อมคันหนิ การคมนาคมสะดวก กองช่าง

พร้อมติดต้ังไฟฟาูประติมากรรม ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน ค.ส.ล.กว้าง 1.20 เมตร ยาว ยาว 138 เมตร และ ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชุมชนศรีบญุเรือง ชีวิตและทรัพย์สิน 115 เมตร โดยพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ไฟฟาูประติมากรรม ในชีวิตและทรัพย์สิน

(เลียบเขื่อนน้ าเลย) 138 ตารางเมตร และติดต้ังไฟฟูา จ านวน 6 ต้น 

ประติมากรรม จ านวน 6 ต้น ได้มาตรฐาน

38 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - 2,000,000  -  -  - ถนนความยาว 480 การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ถนนพพิฒันส์พงุเขต ประชาชนมคีวามปลอดภยั คอนกรีตกว้าง 9.00 เมตร (ด าเนินการแล้ว) เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 480 เมตร หนา 0.04 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,320 ตร.ม.

39 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ถนนราชภกัดี เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  - 240,000  -  -  - ถนน ค.ส.ล. ยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ซอย 11/1 ประชาชนมคีวามปลอดภยั 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 80 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ไมน่อ้ยกว่า 400 ตร.ม.

40 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ถนนราชภกัดี เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  - 170,000  -  -  - ถนน ค.ส.ล. ยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

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

ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ไมน่อ้ยกว่า 310 ตร.ม.

41 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนราชภกัดี เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  - 140,000  -  -  - ถนน ค.ส.ล. ยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

(ซอยตรงข้ามถนนภมูวิิถี ซอย 9) ประชาชนมคีวามปลอดภยั 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 50 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ไมน่อ้ยกว่า 250 ตร.ม.
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42 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ซอย เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  - 169,000  -  -  - รางระบายน้ า ยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

แยกถนนราชภกัดี ซอย 11 น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 65 เมตร ลึก 0.40 เมตร 65 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน

43 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก วางทอ่ระบายน้ า คสล.ชั้น 3  - 300,000  -  -  - ทอ่ระบายน้ า ยาว การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ชั้น 3 ถนนพพิฒันส์พงุเขต ประชาชนมคีวามปลอดภยั Ø 0.80 เมตร ยาว 25 เมตร 25 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

(ฝ่ังตรงข้ามทางเข้าวัดพทัธสีมาราม) ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมบอ่พกั 2 ชุด และบอ่พกั  ในชีวิตและทรัพย์สิน

ขนาด 1.50x4.00 เมตร 

2 ชุด

44 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปอูงกนัตล่ิง เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างเขื่อนเรียงหนิ ยาว  -  -  - 2,700,000  - เขื่อนเรียงหนิ มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

คลองบุ่งคล้า วัดวังสะพงุพฒันาราม ปอูงกนัน้ าทว่มและตล่ิงพงัได้ 542 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 542 เมตร สามารถปอูงกนัน้ าทว่ม

ได้มาตรฐาน และตล่ิงพงัได้

45 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า ยาว  - 566,800  -  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนภมูพิริิยะการ น้ าไมท่ว่มขัง 218 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 660 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ได้มาตรฐาน

46 โครงการกอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - 250,000  -  -  - ทอ่ระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ค.ส.ล.พร้อมชานรับน้ าบอ่บ าบดั น้ าไมท่ว่มขัง ขนาด 0.80 เมตร ยาว 70 เมตร ยาว 70 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

น้ าเสียชุมชนวัดศรีชมชื่น พร้อมชานรับน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสีย ได้มาตรฐาน

ชุมชนวัดศรีชมชื่นหลัง

วัดศรีชมชื่น

47 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.(ซอย เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  -  - 150,000  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ส่ีแยกศาลากลางบา้น) ชุมชน น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 52 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 52 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

นาหลัก 2 ได้มาตรฐาน
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48 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  - 351,000  -  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ประชาเสรี ซอย 2 น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 135 เมตร กว้าง 0.40 ยาว 135 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

เมตร ลึก 0.40 เมตร ได้มาตรฐาน

49 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยแยก เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.   -  - 600,000  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ที่ 2 ถนนภมูวิิถีซอย 9 ชุมชน น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 200 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

บุ่งคล้านอ้ย ได้มาตรฐาน

50 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ าซอยข้าง เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ วางท่อระบายน้ ายาว 458 เมตร  -  -  - 1,374,000  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

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

ซอย 2) ชุมชนวัดวังสะพงุพฒันาราม ได้มาตรฐาน

51 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  - 210,000  -  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ราชภกัดี  ซอย 17 น้ าไมท่ว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 84 เมตร ยาว 84 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ลึก 0.40 เมตร ได้มาตรฐาน

52 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  -  - 480,000  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ถนนราชภกัดีซอย 6 ชุมชนหนองเงิน น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 160 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ได้มาตรฐาน

53 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  -  - 600,000  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ถนนพฒันกจินศุาสตร์ น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 200 ม. ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ซอย 11 ชุมชนบุ่งไสล่ 2 ได้มาตรฐาน

54 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยแยก เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  -  - 200,000  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ถนนภมูวิิถี ซอย 12 (แยกศูนย์ ICT) น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 68 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 68 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ชุมชนวัดศรีชมชื่น ได้มาตรฐาน
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55 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.คลอง เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  -  - 400,000 -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

บุง่คล้า ชุมชนวังสะพุง 1(ต่อจากเดิม) น้ าไมท่ว่มขัง กว้าง 2.00 ม. ยาว 100 ม. ยาว 100 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ลึก 1.00 เมตร ได้มาตรฐาน

56 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณ เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า  - 300,000  -  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

คอสะพานสีหพ์นม ถนนศรีสงคราม น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 40 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 40 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ได้มาตรฐาน

57 กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า คสล. ถนน เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า คสล.ยาว  -  - 180,000  -   - ทอ่ระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

พพิฒันส์พงุเขต ซอย 2 น้ าไมท่ว่มขัง  60 เมตร Ø 0.80 เมตร ยาว 60 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ได้มาตรฐาน

58 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ถนน เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.  -  - 100,000  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

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

ได้มาตรฐาน

59 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ถนน เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.  - 1,050,000  -  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ศรีสงคราม ซอย 2 น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 300 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ได้มาตรฐาน

60 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยแยก เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.  -  - 240,000  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ถนนภมูวิิถีระหว่างซอย 6 - 8 น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 80 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ได้มาตรฐาน

61 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ าถนน เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล.  -  - 360,000  -  - ทอ่ระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

มลิวรรณ(สายเกา่)ช่วงวัดศรีอดุมวงศ์ น้ าไมท่ว่มขัง Ø 0.80 เมตร ยาว 120 เมตร ยาว 120 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ได้มาตรฐาน
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62 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ถนน เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ยาว  -  - 420,000  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

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

ได้มาตรฐาน

63 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.ถนน เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.  -  - 480,000  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

พฒันกจินศุาสตร์ แยก 1 น้ าไมท่ว่มขัง  ยาว 160 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ได้มาตรฐาน

64 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ รางระบายน้ า ยาว 130 เมตร  -  - 390,000  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

ถนนภูมิวถิีซอย 14 (ซอยธ.กสิกรไทย) น้ าไมท่ว่มขัง ลึก 0.40 เมตร ได้มาตรฐาน น้ าไมท่ว่มขัง

65 กอ่สร้างรางระบายน้ าถนนพฒันกจิ เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  - 480,000  -  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

นศุาสตร์ ซอย 2 น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 160 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ได้มาตรฐาน

66 กอ่สร้างรางระบายน้ าถนนพพิฒันส์พงุ เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  - 900,000  -  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

เขต (ถนนกรมทางหลวง) น้ าไมท่ว่มขัง ยาว 300 เมตร ลึก 0.40 ยาว 300 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

 เมตร ได้มาตรฐาน

67 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนน เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าทีดี่ขึน้ กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง  - 223,600  -  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองช่าง

มลิวรรรณ (เกา่) ซอย 8 น้ าไมท่ว่มขัง 0.40 เมตร ยาว 86 เมตร ยาว 86 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ลึก 0.40 เมตร ได้มาตรฐาน
68 กอ่สร้างปาูยชื่อถนนและซอยใน เพื่อใหเ้กดิความสะดวกใน กอ่สร้างปาูยชื่อถนนและ  - 496,800  -  -  -  ปาูยชื่อถนนและ การเดินทางในเขต กองช่าง

เขตเทศบาล การเดินทาง ซอยในเขตเทศบาล สูง 3.40  ซอยในเขตเทศบาล เทศบาลมคีวามสะดวก

เมตร เสาทอ่เหล็กอาบสังกะสี  จ านวน 36 ปาูย มากยิ่งขึ้น

ขนาด Ø 4 นิ้ว กรอบปาูย
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หล่อด้วยอลัลอย ขนาด กว้าง

 0.35 เมตร ยาว 0.90 เมตร 

จ านวน 36 ปาูย 

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

69 กอ่สร้างทางเทา้ คสล. ถนนราช เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างทางเทา้ คสล. กว้าง   - 450,000  -  -  - ทางเทา้ คสล. ถนน การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ภกัดี ประชาชนมคีวามปลอดภยั 1.20 เมตร ยาว 1,300 เมตร ราชภกัดี ยาว ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.08 เมตร หรือมพีื้นที่ 1,300 เมตร ได้ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ไมน่อ้ยกว่า 1,230 ตาราง มาตรฐาน ตาม

เมตร ตามแบบแปลน แบบแปลน

เทศบาลก าหนด เทศบาลก าหนด

70 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์  - 234,192  -  -  - ปรับปรุงผิวจราจร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนพฒันกจินศุาสตร์ ประชาชนมคีวามปลอดภยั ติกคอนกรีต กว้าง 4.75 แอสฟลัทติ์กคอน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน เมตร ยาว 202.00 เมตร กรีตถนนพฒันกจินุ ในชีวิตและทรัพย์สิน

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 959 ศาสตร์ ได้มาตรฐาน

ตารางเมตร ตามแบบแปลน ตามแบบแปลน

เทศบาลก าหนด เทศบาลก าหนด

71 ปรับผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  -  - 250,000  -  - ถนนได้มาตรฐาน การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตถนนราชภกัดี ซอย 4 ประชาชนมคีวามปลอดภยั คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 20 เมตร หนา 0.04 ในชีวิตและทรัพย์สิน

เมตร โดยมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

1,000 ตารางเมตร
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

72 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ าถนน เพื่อใหร้ะบบระบายน้ าดีขึ้น วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.  -  - 190,000  -  - ทอ่ระบายน้ าได้ ระบบระบายน้ าดีขึ้น กองช่าง

พพิฒันส์พงุเขต ซอย 0 ประชาชนมคีวามปลอดภยั ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร ยาว มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน 76 เมตร พร้อมบอ่พกั 5 ชุด ในชีวิตและทรัพย์สิน

73 กอ่สร้างชานรับน้ า วางทอ่ เพื่อใหร้ะบบระบายน้ าดีขึ้น กอ่สร้างชานรับน้ า ยาว  - 400,000  -  -  - ชานรับน้ า ทอ่ระบาย ระบบระบายน้ าดีขึ้น กองช่าง

ระบายน้ า และกอ่สร้างถนน การคมนาคมสะดวก 12 เมตร ลึก 5 เมตร น้ า และถนนได้ การคมนาคมสะดวก

ภมูวิิถี ซอย 24 ประชาชนมคีวามปลอดภยั วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ชั้น 3 Ø 1 เมตร จ านวน ในชีวิตและทรัพย์สิน

13 ทอ่น และกอ่สร้างถนน

ค.ส.ล.กว้าง 5 เมตร ยาว 25

เมตร หนา 0.15 เมตร

74 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า เพื่อใหร้ะบบระบายน้ าดีขึ้น กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า  - 200,000  -  -  - ทอ่ระบายน้ า ยาว ระบบระบายน้ าดีขึ้น กองช่าง

หนา้ศาลากลางบา้นบุ่งผักกา้ม ประชาชนมคีวามปลอดภยั ค.ส.ล.ชั้น 3  Ø 0.60 เมตร 80 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 80 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม 74  โครงการ  -  - 8,652,000 28,555,392 10,613,400 12,017,000 -  -  -  -

80



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสรา้งพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี พัฒนาระบบเทคโนโลยี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการฯ

สารสนเทศและการส่ือสาร สารสนเทศและการส่ือสาร สารสนเทศและการส่ือสาร ข่าวสารที่ถูกต้อง และการส่ือสารมี

ใหม้ปีระสิทธิภาพ ใหม้ปีระสิทธิภาพ ทั่วถึงร้อยละ 60 ประสิทธิภาพ

ขึน้ไป ประชาชนได้รับข่าวสารที่

ถูกต้อง ครบถ้วน

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

    1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

       1.2  แผนงาน  บรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

       2.1 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจ้างนกัเรียน/นกัศึกษา เพื่อใหน้กัเรียน/นกัศึกษาได้ใช้ นกัเรียน นกัศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นกัเรียน นกัศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา ส านกัปลัด

เข้าท างานช่วงปดิภาคเรียน เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์ ที่มอีายุต้ังแต่สิบหา้ปขีึ้นไป  ได้รับประสบการณ์ตรง ได้รับประสบการณ์ตรง

ฤดูร้อน (ปดิเทอมเพิ่มประสบ โดยมวีุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่า และมรีายได้ในช่วง และมรีายได้ในช่วง

การณ์) มธัยมศึกษาตอนต้น ปดิภาคเรียน ปดิภาคเรียน

(จบมธัยมศึกษาปทีี่ 3)

2 โครงการอบรมการน ามาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ผ่านการอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา   ส านกัปลัด

ทางคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่ จริยธรรมแกค่ณะผู้บริหาร  พนกังานเทศบาล น าความรู้ไปสู่การ พนกังานเทศบาล

การปฏบิติั  สมาชิกสภา   พนกังาน  พนกังานจ้าง ปฎบิติัได้ พนกังานจ้าง  ผู้น าชุมชน

 พนกังานจ้างเทศบาล ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล มคุีณธรรม  จริยธรรม

ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล  ในการปฏบิติังาน

รวม 2  โครงการ 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

    2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคน

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณทีอ้งถ่ิน และภมูิปญัญาของทอ้งถ่ิน

       2.2 แผนงาน  การศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการแข่งขันนกัเรียนคนเกง่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งนกัเรียนเข้าร่วม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งนักเรียนเข้าร่วม การจัดกจิกรรมการเรียน กองการศึกษา

ของโรงเรียนทอ้งถิ่น การเรียนการสอน กจิกรรมนกัเรียนคนเกง่ กิจกรรมนักเรียนคนเก่ง การสอนมปีระสิทธิภาพ

ของโรงเรียนทอ้งถิ่น ของโรงเรียนท้องถิ่น มากยิ่งขึ้น

2 โครงการจัดนทิรรศการทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ร่วมมหกรรมการจัดการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร่วมมหกรรมการจัดการ การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

วิชาการ (มหกรรมการจัดการศึกษา การเรียนการสอน ศึกษาของ อปท. 1 คร้ัง ศึกษาของ อปท. 1 คร้ัง ประสิทธิภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

3 โครงการแข่งขันตอบปญัหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 1  คร้ัง / ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดการแข่งขันตอบ การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

สารานกุรมไทย เรียนการสอน ปัญหาสารานุกรมไทย ประสิทธิภาพ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา

 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 1 คร้ัง/ปี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 หลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สังกดัเทศบาลได้ ประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

มาตรฐานตามที่

ก าหนดไว้

 - ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เชื่อมต่ออนิเตอร์เนต็ 15,000 10,000 15,000 15,000 15,000 ครู/นักเรียนได้ใช้ การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

จัดการเรียนการสอน ความเร็วสูง (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) อินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

งบประมาณ

    2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

 - ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่ง เพื่อใหน้กัเรียนมแีหล่งเรียนรู้ โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ นกัเรียนมแีหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา

เรียนรู้ของโรงเรียน เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนละ 50,000 บาท (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มมากขึ้น (กรมส่งเสริมฯ)

 - ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูผู้ดูแล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดั 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 การเรียนการสอนมี การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันา จัดการเรียนการสอน เทศบาล (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

เด็กเล็ก

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพื่อรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติด โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โรงเรียนไมม่ปีญัหา รณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดใน กองการศึกษา

ปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษา ในสถานศึกษา โรงเรียนละ 100,000 บาท (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) เกี่ยวกบัยาเสพติด สถานศึกษา นกัเรียนไม่ (กรมส่งเสริมฯ)

 - สนบัสนนุอาหารกลางวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปกีารศึกษา 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 นกัเรียนได้รับ นกัเรียนได้รับประทาน กองการศึกษา

จัดการเรียนการสอน (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) อาหารกลางวัน อาหารที่มปีระโยชนต์าม (กรมส่งเสริมฯ)

ครบถ้วนตามที่ก าหนด หลักโภชนาการ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 6,264,610 6,264,610 6,264,610 6,264,610 6,264,610 การเรียนการสอนมี การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบการ จัดการเรียนการสอน  - ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหวั)

 - ค่าหนงัสือเรียน

 - ค่าอปุกรณ์การเรียน

 - ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน

 - ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพ

ผู้เรียน

 - ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ นกัเรียนโรงเรียนสังกดั 371,000 371,000 371,000 371,000 371,000 การเรียนการสอนมี การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

นกัเรียนยากจน จัดการเรียนการสอน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)
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 - ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ เพื่อใหน้กัเรียนมแีหล่งสืบค้น โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นกัเรียนมแีหล่งค้นคว้า นกัเรียนมแีหล่งสืบค้น กองการศึกษา

ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน ข้อมลูต่างๆที่มปีระสิทธิภาพ โรงเรียนละ 100,000 บาท (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ที่มคุีณภาพเพิ่มขึ้น ข้อมลูต่างๆที่มปีระสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

 -ค่าใช้จ่ายในการพฒันาส่ือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ครูโรงเรียนสังกดั 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การเรียนการสอนมี การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

การเรียนการสอนโดยการมี จัดการเรียนการสอน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

ส่วนร่วมของครู

 - ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ นกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 273,700 273,700 273,700 273,700 273,700 การเรียนการสอนมี การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

(รายหวั) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จัดการเรียนการสอน เทศบาลเมอืงวังสะพงุ (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

 -ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์ เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ให้ จัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ศูนย์การเรียนรู้เฉลิม สถานศึกษามแีหล่ง กองการศึกษา

การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ แกน่กัเรียนและเยาวชน พระเกียรติโดยด าเนินการตาม (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พระเกยีรติ 1 แหง่ เรียนรู้สู่การพฒันาที่ (กรมส่งเสริมฯ)

สถานศึกษาในสังกดั อปท. และพฒันาใหเ้ปน็แหล่ง แนวทางที่กรมส่งเสริมฯก าหนด ยั่งยืน

เรียนรู้ที่ทนัสมยั

-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร เพื่อใหก้ารจัดท าแผนพฒันา โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  - 200,000 200,000 200,000 200,000 แผนพฒันา แผนพฒันาการศึกษา กองการศึกษา

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จัดท าแผน การศึกษามปีระสิทธิภาพ สถานศึกษาละ 50,000 บาท (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การศึกษามี มปีระสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

พฒันาการศึกษาดีเด่น ประสิทธิภาพ

-ค่าใช้จ่ายในการพฒันาข้าราชการ เพื่อเพิ่มศักยภาพครูในการจัด ข้าราชการครู อตัราคนละ  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ครูมศัีกยภาพใน ครูมศัีกยภาพใน กองการศึกษา

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

-ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมทกัษะกฬีาของ อปท.จัดงานเปน็เจ้าภาพ  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นกัเรียนมทีกัษะ นกัเรียนมทีกัษะการกฬีา กองการศึกษา

กฬีานกัเรียน อปท. นกัเรียน ในการคัดเลือก (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การกฬีา (กรมส่งเสริมฯ)

-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขัน เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทกัษะ อปท.จัดการแข่งขันเปน็  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นกัเรียนมทีกัษะ นกัเรียนมทีกัษะ กองการศึกษา

ทกัษะทางวิชาการ ทางวิชาการใหแ้กน่กัเรียน เจ้าภาพ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทางวิชาการ ทางวิชาการ (กรมส่งเสริมฯ)
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-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรม เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทกัษะ อปท.จัดงานเปน็เจ้าภาพ  - 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 นกัเรียนมทีกัษะ นกัเรียนมทีกัษะ กองการศึกษา

การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น ทางวิชาการใหแ้กน่กัเรียน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทางวิชาการ ทางวิชาการ (กรมส่งเสริมฯ)

-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนมุ เพื่อส่งเสริมลูกเสือทอ้งถิ่นไทย จัดงานชุมนมุลูกเสือทอ้งถิ่น  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลูกเสือทอ้งถิ่นไทย ลูกเสือทอ้งถิ่นไทย กองการศึกษา

ลูกเสือทอ้งถิ่นไทย ใหม้ศัีกยภาพ ไทยระดับภาค (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มศัีกยภาพ มศัีกยภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานค่ายพฒันา เพื่อส่งเสริมกจิกรรมของเด็ก จัดงานค่ายพฒันาเด็กและ  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพงึพอใจของ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน และเยาวชน เยาวชนระดับภาค (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เด็กและเยาวชน หา่งไกลยาเสพติด (กรมส่งเสริมฯ)

-ค่าใช้จ่ายในการนเิทศ ติดตามและ เพื่อนเิทศ ติดตามและ จัดนเิทศติดตามและประเมนิ  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ กองการศึกษา

ประเมนิผลการบริหารจัดการ ประเมนิผลการบริหารการ ผลการบริหารจัดการศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ศึกษามปีระสิทธิภาพ ศึกษามปีระสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

ศึกษาตลอดชีวิตขององค์กร ศึกษา

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

-ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ เพื่อใหก้ารท างานทางวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการ  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ครูมศัีกยภาพใน ครูมศัีกยภาพใน กองการศึกษา

กรรมการประสานงานวิชาการ มปีระสิทธิภาพ ประสานงานวิชาการ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การสอน การสอน (กรมส่งเสริมฯ)

-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรม เพื่อส่งเสริมกจิกรรมรัก จัดกจิกรรมรักการอา่นใน  - 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กอา่นได้เพิ่มขึ้น เด็กมนีสัิยรักการอา่น กองการศึกษา

รักการอา่นในสถานศึกษา อปท. การอา่นในสถานศึกษา สถานศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (กรมส่งเสริมฯ)

-ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จัดกจิกรรมด้านการ  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนกัทอ่ง เกดิการเรียนรู้ด้าน กองการศึกษา

การเรียนรู้ด้านการทอ่งเที่ยวใน ในสถานศึกษา ทอ่งเที่ยวในสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เที่ยวเพิ่มขึ้น การทอ่งเที่ยวใน (กรมส่งเสริมฯ)

สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครอง สถานศึกษา

ส่วนทอ้งถิ่น

-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดกระบวนการเรียนการสอน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 การเรียนการสอน การเรียนการสอน กองการศึกษา

กระบวนการเรียนการสอนการ จัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มปีระสิทธิภาพ มปีระสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยีง
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พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง"สู่

"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง"

-ค่าใช้จ่ายในการสร้างภมูคุ้ิมกนั เพื่อสร้างภมูคุ้ิมกนัด้าน จัดสรร อปท. ละ 200,000  - 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนปลอด กองการศึกษา

ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก ยาเสพติดแกเ่ด็กและเยาวชน บาท (เฉพาะ ทน. ทม. ) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ปลอดยาเสพติด ยาเสพติด (กรมส่งเสริมฯ)

สถานศึกษา

-ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพฒันา เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัด จัดกจิกรรมระดับภาค  - 500,000 500,000 500,000 500,000 การจัดท าแผน การจัดท าแผนการศึกษา กองการศึกษา

เครือข่ายการจัดท าแผนและ ท าแผนและงบประมาณ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การศึกษามี มปีระสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

งบประมาณทางการศึกษา ประสิทธิภาพ

 -เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย ดังนี้  - 56,500 56,500 56,500 56,500 การเรียนการสอน การเรียนการสอน กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน -ค่าหนงัสือเรียน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มปีระสิทธิภาพ มปีระสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมฯ)

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) -ค่าอปุกรณ์การเรียน

-ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน

-ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน

5 สนบัสนนุอาหารเสริม(นม)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  ปกีารศึกษา 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 นกัเรียนได้รับอาหาร นกัเรียนมสุีขภาพที่ กองการศึกษา

เรียนการสอน    (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) เสริม(นม)ครบถ้วน แข็งแรง (กรมส่งเสริมฯ)

ตามที่ก าหนด

6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ  - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สถานศึกษาในสังกดั สถานศึกษาในสังกดั กองการศึกษา

ศึกษาในสังกดัเทศบาลเมอืง บริหารสถานศึกษาในสังกดั บริหารสถานศึกษาในสังกดั (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เทศบาลเมอืงวังสะพงุ เทศบาลเมอืงวังสะพงุ ทว.1

วังสะพงุเพื่อส่งเสริมและพฒันา เทศบาลเมอืงวังสะพงุ การ เทศบาลเมอืงวังสะพงุ ได้แก่ ได้รับการสนบัสนนุ ได้รับการสนบัสนนุ ทว.2

ผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศ จัดการเรียนการสอนมี  -โรงเรียนเทศบาลวังสะพงุ 1 งบประมาณในการ งบประมาณในการบริหาร ทว.3
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ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ  -โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุง่ไสล่ บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาอย่างครบถ้วน ศพด.

พฒันาผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศ  -โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ 3 อนุบาล อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ สมบรูณ์ การจัดการเรียน
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวงัสะพงุ การสอนมปีระสิทธิภาพ

ประกอบด้วย ค่าใช้สอย ส่งเสริมและพฒันาผู้เรียน

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร สู่ความเปน็เลิศ

ค่าจ้างเหมาบริการท าความ

สะอาด ค่าจ้างเหมาบริการ

การสอน ค่าตกแต่งภมูทิศัน ์

ค่าจ้างเหมายานพาหนะ

 ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ชุดกฬีา 

ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน ค่าสาธารณูปโภค 

เช่น ค่าไฟฟาู ค่าโทรศัพท ์

ค่าน้ าประปา ค่าบริการ

อนิเตอร์เนต็ ฯลฯ

7 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพื่อใหม้สีถานที่เหมาะส าหรับ โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 400,000 400,000 450,000 450,000 450,000 อาคารเรียนเหมาะสม มสีถานที่เหมาะส าหรับ กองการศึกษา

อาคารประกอบ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนละ 200,000 บาท (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) มคีวามปลอดภยัในการ การจัดการเรียนการสอน (กรมส่งเสริมฯ)

จัดการเรียนการสอน

8 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปพูื้นผิวจราจรแอสฟลัติก 500,000  -  -  -  - ปูพืน้ผิวจราจรแอสฟัลติก การคมนาคมสะดวก ครู กองการศึกษา

แอสฟลัติกคอนกรีต ถนนโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร (ด าเนนิการแล้ว) คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า นกัเรียน ผู้ปกครอง มคีวาม

สังกดัเทศบาลเมอืงวังสะพงุ ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 270.00 เมตร หนา  1,340.00 ตารางเมตร ปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 1,340.00 ตารางเมตร
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9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อใหม้รีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 161,000  -  -  -  - รางระบายน้ า มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น กองการศึกษา

ค.ส.ล.โรงเรียนเทศบาลวังสะพงุ 1 น้ าไมท่ว่มขัง โรงเรียนเทศบาลวังสะพงุ 1 ยาว 50 เมตร น้ าไมท่ว่มขัง

ยาว 50.00 เมตร ได้มาตรฐาน

10 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรม จัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กเยาวชนได้แสดงออก กองการศึกษา

ส าหรับเด็ก 1 คร้ัง/ปี มรีะดับความพงึพอใจ ในวันเด็กแหง่ชาติ

อยู่ในระดับดี ขึ้นไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง

11 โครงการอบรมใหค้วามรู้ผู้ปกครอง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ 1  คร้ัง / ปี 10,000 10,000  -  -  - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ผู้ปกครองมคีวามรู้ความ ศพด.

ในการเล้ียงดูบตุร  ในการอบรมเล้ียงดูบตุรแก่ ระดับความพงึพอใจ เข้าใจในการเล้ียงดูบตุร

ผู้ปกครองเด็ก อยู่ในระดับดี ขึ้นไป

12 โครงการแข่งขันกฬีานกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนมสุีขภาพแขง็แรง จัดแข่งขันกีฬา จ านวน 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดแข่งขันกฬีา นกัเรียนมสุีขภาพแข็งแรง ศพด.

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พฒันาการสมวัย จ านวน 1 คร้ัง พฒันาการสมวัย

13 โครงการกอ่สร้างหลังคาเชื่อม เพื่อปรับปรุงทางเดินเชื่อมต่อ กอ่สร้างหลังคาเชื่อม 500,000  -  -  -  - ทางเดินเชื่อมต่ออาคาร มทีางเดินเชื่อมต่ออาคาร ศพด.

ระหว่างอาคารเรียนและหอ้ง ระหว่างอาคารเรียนและ ระหว่างอาคารเรียนและ ที่มั่นคงปลอดภยั ที่มั่นคงปลอดภยั

อาหารพร้อมปกูระเบื้อง หอ้งอาหาร หอ้งอาหารพร้อมปกูระเบื้อง จ านวน 1 แหง่

จ านวน 1 แหง่

14 โครงการต่อเติมเวทอีาคาร เพื่อใช้ในการจัดกจิกรรม ต่อเติมเวทีอาคารอเนกประสงค์ 200,000  -  -  -  - เวทอีาคารอเนก มเีวททีี่เหมาะสมไว้จัด ศพด.

อเนกประสงค์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน ประสงค์ จ านวน 1 แหง่ กจิกรรมต่างๆส าหรับ

1 แหง่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
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15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงหอ้งรับประทาน ปรับปรุงหอ้งรับประทาน 500,000  -  -  -  - หอ้งรับประทานอาหาร หอ้งรับประทานอาหาร ศพด.

หอ้งรับประทานอาหาร อาหารใหถู้กสุขลักษณะตาม อาหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ที่ถูกสุขลักษณะตาม ถูกสุขลักษณะตาม

มาตรฐานของกรมอนามยั จ านวน 1 แหง่ มาตรฐานของกรม มาตรฐานของกรมอนามยั

อนามยั

16 โครงการปรับปรุงหลังคาฝูาเพดาน เพื่อซ่อมแซมหลังคาและฝูา หลังคาและฝูาเพดาน  -  - 500,000  -  - หลังคาและฝ้าเพดาน หลังคาและฝาเพดานได้ ศพด.

เพดานที่ร่ัวซึม อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อาคารศูนย์พฒันา รับการซ่อมแซมไมใ่หม้ี

ไมม่กีารร่ัวซึมและแข็งแรง เด็กเล็ก การ่ัวซึม

17 โครงการปรับเปล่ียนโถสุขภณัฑ์ เพื่อใหม้สุีขภณัฑ์ที่เหมาะสม หอ้งน้ าเด็กจ านวน 8 หอ้ง  -  - 100,000  -  - หอ้งน้ าเด็ก จ านวน มสุีขภณัฑ์ที่เหมาะสม ศพด

ส าหรับเด็กและประตูหอ้งน้ า กบัเด็ก มสุีขภณัฑ์ที่เหมาะสมกบั 8 หอ้ง มสุีขภณัฑ์และ กบัเด็ก

เด็กและมปีระตูที่ปลอดภยั ประตูที่เหมาะสม

กบัเด็ก

18 โครงการปรับปรุงร้ัวหนา้ศูนย์ เพื่อปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ มร้ัีวด้านหนา้ศูนย์พฒันา  -  - 50,000  -  - มร้ัีวด้านหนา้ศูนย์ สภาภมูทิศันบ์ริเวณหนา้ ศพด.

พฒันาเด็กเล็ก ร้ัวโรงเรียนใหเ้ปน็ระเบยีบ เด็กเล็กใหม่ พฒันาเด็กเล็กใหม่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

สวยงามปลอดภยั มคีวามเปน็ระเบยีบ

สวยงาม ปลอดภยั

19 โครงการปรับเปล่ียนหลอดไฟและ เพื่อใหม้รีะบบแสงสว่างที่มี มแีสงสว่างเพยีงพอกบั  -  - 100,000  -  - มแีสงสว่างเพยีงพอกบั ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี ศพด.

เดินสายไฟอาคารศูนย์พฒันา ประสิทธิภาพสูงในบริเวณ เด็กทั่วอาคารเรียนและมี เด็กทั่วอาคารเรียน แสงสว่างเพยีงพอต่อ

เด็กเล็ก ต่างๆ ความปลอดภยั และมคีวามปลอดภยั การจัดการเรียนการสอน

90



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1

20 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ นักเรียนทีผ่่านการเข้าค่ายแล้ว 30,000  -  -  -  - นกัเรียนมคุีณธรรม นกัเรียนสามารถด าเนนิชีวิต ร.ร.ทว.1

นกัเรียน ด าเนนิชีวิตอยู่ในสังคมได้ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทาง จริยธรรมเพิ่มขึ้น อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 

อย่างสงบสุข และเปน็แบบ ที่ดี มสัีมมาคารวะ มวีินยั และเป็นแบบอยา่งทีดี่แก่ผู้อืน่

อย่างที่ดีแกผู้่อื่นในด้านความ มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง ในด้านความอดทน ขยัน 

อดทน ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ ต่อสังคมและมรสภาพ ประหยัด ซ่ือสัตย์ กตัญญู 

กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข จิตใจที่ดีขึ้น รู้วินยั หา่งไกลอบายมขุ

21 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน เพื่อใหม้อีาคารเพยีงพอต่อ กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 10,000,000  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อาคารเรียน 4 ชั้น 12 มอีาคารเพยีงพอต่อจ านวน ร.ร.ทว.1

 4 ชั้น 12 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียนการเรียนการ 12 หอ้งเรียน จ านวน (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) หอ้งเรียน จ านวน 1 นกัเรียน การเรียนการสอน (กรมส่งเสริมฯ)

สอนมปีระสิทธิภาพ 1 อาคาร อาคาร มปีระสิทธิภาพ

22 โครงการกอ่สร้างโรงอาหาร 1. เพื่อใช้เปน็สถานที่ส าหรับ โรงอาหาร จ านวน 1  หลัง 1,000,000  -  -  -  - โรงอาหาร โรงเรียนมโีรงอาหารใหม่ ร.ร.ทว.1

รับประทานอาหาร จ านวน 1  หลัง นกัเรียนมทีี่รับประทาน

2. เพื่อให้นักเรียนมีที่รับประทาน อาหารที่เพยีงพอ

อาหารที่เพยีงพอ

23 กอ่สร้างร้ัวและปาูยโรงเรียน เพื่อใหม้ปีาูยและร้ัวโรงเรียน กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนเทศบาล - 550,000 - - - โรงเรียนมร้ัีวและ มปีาูยและร้ัวโรงเรียน ร.ร.ทว.1

เกดิความสวยงามและ วังสะพงุ 1 ยาว 160.00  ปาูยโรงเรียน เกดิความสวยงามและ

ปลอดภยัต่อชีวิตและ เมตร  ประตูยาว 6.00  จ านวน 1 แหง่ ปลอดภยัต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน เมตร จ านวน 1 ชุด และ ทรัพย์สิน

ปาูยยาว 6.00 เมตร 

จ านวน 1 ชุด ตามแบบ

แปลนเทศบาลก าหนด 
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โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บา้นบุ่งไสล่

24  กอ่สร้างเสาธงพร้อมฐาน เพื่อใหโ้รงเรียนได้มเีสาธงที่ได้  เสาธงมาตรฐาน สูง 14  - 82,000  -  -  -  เสาธง สูง 14 เมตร   โรงเรียนม ีเสาธงที่ได้ ร.ร.ทว.2

มาตรฐานและสวยงาม เมตร  พร้อมฐาน พร้อมฐาน มาตรฐาน สูง 14 เมตร  

เหมาะสมกบัอาคารสถานที่  พร้อมฐาน

25 ถมดิน ปรับพื้นที่ข้างสนามฟตุบอล  - เพื่อปรับพื้นที่และถมที่ข้าง  - ปรับพื้นที่และถมที่ข้าง  - 200,000  -  -  - ถมดิน ปรับพื้นที่ข้าง   - พื้นที่ข้างสนามได้ ร.ร.ทว.2

สนามใหไ้ด้ระดับเดียวกนั สนามได้ระดับเดียวกนั สนามฟตุบอล  ระดับเดียวกนั

  - เพื่อสร้างความปลอดภยัใน  - สนามมคีวามปลอดภยั   - สนามมคีวามปลอดภยั

การใช้สนามกฬีาฟตุบอล ในการใช้งาน ในการใช้งาน

26 โครงการจัดท าหอ้งปฏบิติัการ เพื่อใช้จัดกจิกรรมการเรียน 1.คอมพวิเตอร์ 30 ชุด 200,000  -  -  -  - 1.มคีอมพวิเตอร์ 30 ชุด นกัเรียนได้ใช้คอมพวิเตอร์ ร.ร.ทว.2

คอมพวิเตอร์ การสอนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 2. เคร่ืองพมิพ ์  1  เคร่ือง 2. มีเคร่ืองพิมพ์ 1 เคร่ือง   ที่ทนัสมยัและเพยีงพอ

3.โต๊ะวางและเกา้อี้จ านวน 20 ชุด 3.มโีต๊ะวางและเกา้อี้

4.เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟาู จ านวน 30 ชุด

4.มเีคร่ืองส ารองกระแส

ไฟฟาู

27 โครงการบริหารจัดการโดยใช้ 1.เพื่อพฒันาและเสริมสร้าง ผู้ปกครอง ครู นกัเรียนและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มคีรู นกัเรียนผู้ปกครอง 1.โรงเรียนมกีารบริหาร ร.ร.ทว.2

โรงเรียนเปน็ฐาน SBMLD ความเข้มแข็งของผู้มส่ีวน คณะกรรมการสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) คณะกรรมการสถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน (กรมส่งเสริมฯ)

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จ านวน 310  คน ขั้นพื้นฐาน มส่ีวนร่วมใน ในการพฒันาทอ้งถิ่น

ของโรงเรียน ใหส้ามารถเข้ามา การพฒันาการศึกษา 2 .คณะผู้บริหารเทศบาล

มีบทบาทในการจัดการศึกษาของ พนกังานครู คณะกรรมการ

โรงเรียนอย่างแทจ้ริง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อพฒันาและส่งเสริม และผู้ปกครองเครือข่ายมี

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่วนร่วมในการพฒันา
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ของโรงเรียน ซ่ึงส่งผลต่อการ การศึกษาเพื่อพฒันาผู้เรียน

พฒันาคุณภาพของผู้เรียน ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด

3. เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้และ

ใหบ้ริการใหแ้กน่กัเรียนและ

ชุมชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

4. เพื่อส่งเสริมการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศัย

28 ต่อเติมหอ้งเรียนกจิกรรม เพื่อใช้เปน็หอ้งจัดกจิกรรมการ มีห้องโสตศึกษาพร้อมอุปกรณ์  - 200,000  -  -  - มหีอ้งโสตศึกษาพร้อม มหีอ้งจัดกจิกรรมการเรียน ร.ร.ทว.2

 - หอ้งโสตศึกษา เรียนการสอนและมหีอ้งเรียน ครบชุด ระบบเคร่ืองเสียง 1 อปุกรณ์ครบชุด ระบบ การสอนและมหีอ้งเรียน

เพยีงพอกบัความต้องการ ชุด เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียง  1 ชุด เพยีงพอกบัความต้องการ

จ านวน 1  ชุด เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์

จ านวน  1  ชุด

29 ปรับภมูทิศันโ์รงเรียน 1.เพื่อใหโ้รงเรียนมสีถานที่ 1. ปรับ ถมและอดับดและ  - 100,000  -  -  - - มสีนามเปตอง  -นกัเรียน เยาวชน  ร.ร.ทว.2

ส าหรับออกก าลังกายของเด็ก ปลูกหญ้าสนามเปตองจ านวน - มสีวนหย่อม มสีถานที่ออกก าลังกาย

และเยาวชนในชุมชน  2 สนาม พร้อมอปุกรณ์ อย่างพอเพยีง สภาพ

2.เพื่อใหส้ภาพพื้นที่บริเวณ จ านวน 4 ชุด แวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนใหเ้หมาะสมกับการจัด 2. ปรับเกล่ียพื้นที่ ตกแต่ง มคีวามสวยงาม

กจิกรรมของโรงเรียน ปรับปรุง จัดสวนหย่อมปลูก

มีความสวยงาม น่าอยู ่น่าเรียน ไมด้อกไมป้ระดับ ใหส้วยงาม 

ร่มร่ืน
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30 จัดหอ้งปฏบิติัการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใหน้กัเรียนได้เรียนรู้ มหีอ้งปฏบิติัการทาง 200,000  -  -  -  -  - มหีอ้งปฏบิติั  - มหีอ้งปฏบิติัการ ร.ร.ทว.2

จากการทดลอง วิทยาศาสตร์ที่มอีปุกรณ์ การวิทยาศาสตร์ที่มี วิทยาศาสตร์ที่มบีรรยากาศ

การทดลองครบจ านวน อปุกรณ์การทดลองครบ เอื้อต่อการเรียน

1  หอ้งเรียน จ านวน 1  หอ้งเรียน

31 ปรับปรุงประปาในโรงเรียน 1. เพือ่ปรับปรุงระบบประปาใน 1. ติดต้ังหมอ้ประปาใน  - 100,000  -  -  - มปีระปาใช้เพยีงพอ - มรีะบบประปา ร.ร.ทว.2

โรงเรียนใหพ้อเพยีงต่อการ โรงเรียน จ านวน 1 ชุด ที่พอเพยีงต่อการใช้งาน

ใช้งาน พร้อมเดินทอ่หนา้อาคาร

เรียนด้านทศิตะวันตก

32 โครงการกอ่สร้างถนนทางออก เพื่อใหม้ถีนนเข้าออกโรงเรียน ถนนเข้า-ออก หนา้  -  - 500,000  -  - ถนนเข้า-ออก ได้ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อ รร.ท.ว.2

โรงเรียน ที่มมีาตรฐาน โรงเรียน มาตรฐาน ราชการภายในโรงเรียน

เพื่อใหผู้้ใช้ถนนได้รับความ มคีวามปลอดภยัใน ได้รับความสะดวก

สะดวกและปลอดภยั การใช้ถนน รวดเร็ว

33 โครงการจัดท าโครงเหล็กเวทลีอย เพื่อใช้เวทจีัดกจิกรรมต่าง ๆ เวทลีอยแบบแยก  -  - 100,000  -  - มเีวทจีัดกจิกรรมต่างๆ มเีวทจีัดกจิกรรมต่างๆ รร.ท.ว.2

แบบแยกประกอบ ของโรงเรียนและหนว่ยงาน ประกอบ  1  ชุด ได้มาตรฐาน ของโรงเรียนและ

ภายนอก หนว่ยงานภายนอก

เพื่อใหม้เีวทใีนกการใหบ้ริการ

กบัชุมชนในการจัดกจิกรรม

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหม้สีถานที่เหมาะส าหรับ ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน  -  - 500,000  -  - หอ้งเรียนเหมาะสม มสีถานที่เหมาะสม ร.ร.ทว 3

หอ้งเรียน การจัดการเรียนการสอน ในการจัดการเรียน การจัดการเรียนการสอน

การสอน

94



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

35 โครงการกอ่สร้างโรงอาหาร เพื่อใช้เปน็สถานที่ส าหรับ โรงอาหาร 1 หลัง - 1,000,000 - -  - โรงอาหาร โรงเรียนมโีรงอาหารใหม่ ร.ร.ทว 3

รับประทานอาหารและ จ านวน 1 หลัง นกัเรียนมทีี่รับประทาน

เพยีงพอ อาหารที่เพยีงพอ

36 ปรับปรุงภมูทิศันโ์รงเรียน เพื่อใหส้ภาพพื้นที่บริเวณ ปรับเกล่ียพื้นที่ ตกแต่ง - 100,000 - -  - มสีวนหย่อมที่สวยงาม โรงเรียนมสีภาพแวดล้อม ร.ร.ทว 3

โรงเรียนเหมาะสมในการท า จัดสวนใหส้วยงาม ร่มร่ืน ที่ดีและสวยงาม

กจิกรรมและเกดิความ

สวยงามนา่อยู่ นา่เรียน

37 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่น เพื่อพฒันาการด้านร่างกาย นกัเรียนมร่ีางกายที่  -  - 500,000 - - มพีฒันาการทกุด้าน เด็กมอีปุกรณ์เคร่ืองเล่น ร.ร.ทว 3

(กลางแจ้ง) สนามปลอดภยั อารมณ์-จิตใจ สังคมและ แข็งแรง สมบรูณ์ เหมาะสมตามวัย เหมาะสมตามวัยได้รับ

ส าหรับเด็กปฐมวัย สติปญัญาของเด็ก การเพิ่มพลังสมองจาก

การเคล่ือนไหว

38 โครงการสร้างสระว่ายน้ า เพื่อใหเ้ด็กอนบุาลและ เด็กนกัเรียนอนบุาล  -  - 500,000 - - มพีฒันาการทกุด้าน เด็กมร่ีางกายที่แข็งแรง ร.ร.ทว 3

 ส าหรับเด็ก เยาวชนสามารถช่วยเหลือ ขนาด 5x10 เมตร เหมาะสมตามวัย มทีกัษะพื้นฐาน

ตัวเองในทางน้ าได้ ความลึก 50 ซม. การว่ายน้ าและช่วยเหลือ

ตัวเองได้

39 โครงการกอ่สร้างส้วมสุขสันต์ เพื่อพฒันาส้วมของโรงเรียน เพื่อใหน้กัเรียนได้ใช้ส้วม  -  - 80,000 - - มส้ีวมที่ถูกสุขลักษณะ เด็กมส้ีวมใช้ที่ถูก ร.ร.ทว 3

4 ที่นั่ง ใหไ้ด้มาตรฐานและถูก ที่ถุกสุขลักษณะ สุขลักษณะ

สุขลักษณะ เพื่อจัดบรรยาการศและ

ส่ิงแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน
40 ปกัเสาพาดสายส าหรับโรงยิม เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟาู ปกัเสาพาดสายส าหรับ 50,000  -  -  -  - ปกัเสาพาดสาย ระบบไฟฟาูมี กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวังสะพงุ 1 ใหม้ปีระสิทธิภาพ เกดิ โรงยิม โรงเรียนเทศบาล (ด าเนินการแล้ว) ส าหรับโรงยิม ประสิทธิภาพ เกดิ

ความปลอดภยัในการใช้ วังสะพงุ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล ความปลอดภยัในการใช้
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งานสถานที่ และอปุกรณ์  รายละเอยีดดังนี้ วังสะพงุ 1 จ านวน งานสถานที่และอปุกรณ์

ไฟฟาูต่างๆ สายอลูมเินยีม 50 ตร.ม 1 แหง่ ไฟฟาูต่างๆ

ม.จ านวน 800 เมตร

เสาคอนกรีต 8 เมตร

จ านวน 3 ต้น  เสา

คอนกรีต 9 เมตร

จ านวน 2 ต้น 

41 โครงการอดุหนนุส าหรับ เพื่อส่งเสริมการจัดการ อดุหนนุโรงเรียน  - 1,176,000 1,176,000 1,176,000 1,176,000 อดุหนนุโรงเรียน การจัดการศึกษามี กองการศึกษา

สนนุสนนุอาหารกลางวัน ศึกษาใหม้ปีระสิทธิภาพ บา้นวังสะพงุ (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) บา้นวังสะพงุ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กรมส่งเสริมฯ)

โรงเรียนบา้นวังสะพงุ มากยิ่งขึ้น

42 โครงการอดุหนนุส าหรับ เพื่อส่งเสริมการจัดการ อดุหนนุโรงเรียน  - 2,884,000 2,884,000 2,884,000 2,884,000 อดุหนนุโรงเรียน การจัดการศึกษามี กองการศึกษา

สนนุสนนุอาหารกลางวัน ศึกษาใหม้ปีระสิทธิภาพ ชุมชนวังสะพงุ (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ชุมชนวังสะพงุ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กรมส่งเสริมฯ)

โรงเรียนชุมชนวังสะพงุ มากยิ่งขึ้น

รวม 42  โครงการ 26,653,310 22,305,810 34,698,810 31,118,810 31,118,810
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว และการกีฬา

       2.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดประสบการณ์ตรง สนบัสนนุเงินเพื่อใช้จ่าย 3,000,000 3,000,000  -  -  - การบริหารจัดการ นกัเรียนโปรแกรมกฬีา กองการศึกษา

บรูณาการโปรแกรมกฬีา  และส่งเสริมนกัเรียนที่มี ในการจัดการศึกษา โปรแกรมกีฬามี เปน็ผู้มคีวามรู้ความสามารถ

ความรู้ความสามารถพเิศษ โปรแกรมกฬีาและพฒันา ประสิทธิภาพมากขึ้น พเิศษในด้านกฬีาเปน็เลิศ

ด้านกฬีา การเข้าร่วมฝึกซ้อมแข่งขัน

ตลอดปกีารศึกษา

2 โครงการส่งนกักฬีาทมีเทศบาล เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีา ส่งทมีนกักฬีาเข้าร่วม 800,000  -  -  -  - เข้าร่วมการแข่งขัน ท าใหเ้ยาวชนใช้เวลาว่าง กองการศึกษา

เข้าร่วมแข่งขัน ของเยาวชนและประชาชน แข่งขันตามโอกาสต่าง ๆ จ านวน 1 คร้ัง/ปี ใหเ้กดิประโยชน ์หา่งไกล

ยาเสพติด 

3 โครงการแข่งขันกฬีาฟตุบอล เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 1  คร้ัง/ปี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  -จัดการแข่งขัน ท าใหป้ระชาชนมสุีขภาพ  กองการศึกษา

วังสะพงุ คัพ กาย จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัแข็งแรง

 -จ านวนทีมที่เข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้น

4 โครงการเดิน - วิง่เฉลิมพระเกยีรติ เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง  1  คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -จัดการแข่งขัน ท าใหป้ระชาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา

กาย จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัแข็งแรง

 -จ านวนผู้เข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

    2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคน

งบประมาณ

97



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

5 โครงการแข่งขันบาสเกต็บอล เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 1  คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -จัดการแข่งขัน ท าใหป้ระชาชนมสุีขภาพ  กองการศึกษา

 วังสะพงุคัพ กาย จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัแข็งแรง

 -จ านวนทีมที่เข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้น

6 โครงการแข่งขันตะกร้อ เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 1  คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -จัดการแข่งขัน ท าใหป้ระชาชนมสุีขภาพ  กองการศึกษา

วังสะพงุ คัพ กาย จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัแข็งแรง

 -จ านวนทีมที่เข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้น

7 โครงการแข่งขันเปตอง เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 1  คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -จัดการแข่งขัน ท าใหป้ระชาชนมสุีขภาพ  กองการศึกษา

วังสะพงุ คัพ กาย จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัแข็งแรง

 -จ านวนทีมที่เข้าร่วม

แข่งขันเพิ่มขึ้น

8 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายชุมชน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย  - 100,000  -  -  - เคร่ืองออกก าลังกาย ท าใหป้ระชาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา

บา้นเลิงบริเวณลานคอนกรีต สุขภาพร่างกายแข็งแรง  1 จุด จ านวน 1 จุด พลานามยัแข็งแรง

9 กอ่สร้างอฒัจันทร์สนามกฬีา เพือ่ใช้เป็นสถานทีใ่นการชมการ กอ่สร้างอฒัจันทร์ จ านวน 10,000,000  -  -  -  - อฒัจันทร์ จ านวน มสีถานที่ในการชมการ กองการศึกษา

แข่งขันกีฬาหรือท ากิจกรรมต่างๆ 1 แหง่ (เงินกู้ ก.ส.ท.) 1 แหง่ แข่งขันกฬีาหรือท ากจิกรรม

ต่างๆ

10 โครงการแข่งขันกฬีาแบดมนิตัน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ จัดกจิกรรมการแข่งขัน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มผู้ีเข้าร่วมการแข่งขัน ประชาชนได้เข้าร่วม กองการศึกษา

เทศบาลเมอืงวังสะพงุ เล่นกฬีาและออกก าลังกาย กฬีาแบดมนิตัน ครบทกุทมี ทกุประเภท แข่งขันกฬีาและมสุีขภาพ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี พลานามยัที่ดี

11 โครงการจัดการแข่งขันเซปกั เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีา อดุหนนุชมรมตะกร้อ 10,000  -  -  -  - อดุหนนุชมรมตะกร้อ ประชาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา

ตะกร้อ วังสะพงุ คัพ และการออกก าลังกาย วังสะพงุ วังสะพงุ ที่ดีขึ้น ชมรมตะกร้อ

วังสะพงุ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีา อดุหนนุชมรมบาสเกตบอล 30,000  -  -  -  - อดุหนุนชมรมบาสเกตบอล ประชาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา

กฬีาบาสเกตบอลวังสะพงุ คัพ และการออกก าลังกาย วังสะพงุ วังสะพงุ ที่ดีขึ้น ชมรมบาสเกตบอล

วังสะพงุ

13 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีา อดุหนนุชมรมเปตอง 10,000  -  -  -  - อดุหนนุชมรมเปตอง ประชาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา

เปตองวังสะพงุ คัพ และการออกก าลังกาย วังสะพงุ วังสะพงุ ที่ดีขึ้น ชมรมเปตอง

วังสะพงุ

รวม 13  โครงการ 14,690,000 3,940,000 840,000 840,000 840,000
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั และการจัดการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

    3.  ยุทธศาสตรด์้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        3.1  แผนงาน บรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการอนุรักษต้์นสะพงุ เพื่ออนุรักษต้์นสะพงุ ต้นไม้ 1 คร้ัง / ปี 10,000  -  -  -  - อนุรักษ์ต้นสะพุง ต้นไม้ อนุรักษต้์นสะพงุในเขต ส านักปลัดฯ

ประจ าถิ่นของวงัสะพงุ ประจ าถิ่นของวงัสะพงุ เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

ใหค้งอยู่ต่อไป

2 โครงการต้นไม้ใหญ่ในเมือง เพื่ออนุรักษต้์นไม้ใหญ่ในเขต 1 คร้ัง / ปี 50,000  -  -  -  - อนุรักษต้์นไม้ใหญ่ อนุรักษต้์นไม้ใหญ่ในเขต ส านักปลัดฯ

เทศบาลเมืองวงัสะพงุ ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

วงัสะพงุ ใหค้งอยู่ต่อไป

รวม 2  โครงการ 60,000 -        -        -        -        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั และการจัดการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

    3.  ยุทธศาสตรด์้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        3.2  แผนงาน เคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการพฒันาสวนสาธารณะ เพื่อใหม้สีวนสาธารณะส าหรับ พฒันาสวนสาธารณะเพื่อเปน็ -  - 2,000,000  -  - พฒันาสวนสาธารณะ มสีวนสาธารณะส าหรับ กองช่าง

บุ่งผักกา้ม เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ บุ่งผักกา้ม 1 แหง่ เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ

ของประชาชนทั่วไป ของประชาชนทั่วไป

2 โครงการพฒันาสวนสาธารณะ เพื่อใหม้สีวนสาธารณะส าหรับ พฒันาสวนสาธารณะเพื่อเปน็ -  - 2,000,000  -   - พฒันาสวนสาธารณะ มสีวนสาธารณะส าหรับ กองช่าง

บุ่งไสล่ เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ บุ่งไสล่ 1 แหง่ เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ

ของประชาชนทั่วไป ของประชาชนทั่วไป

3 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อใหม้สีวนสาธารณะส าหรับ ปรับปรุงภมูทิศันส์วน 1,000,000  -  -  -  - สวนสาธารณะคลอง มสีวนสาธารณะส าหรับ กองช่าง

สวนสาธารณะคลองบุ่งคล้า เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ สาธารณะคลองบุ่งคล้า บุ่งคล้า เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ

และออกก าลังกายของประชาชน และออกก าลังกายของ

ทั่วไป ประชาชนทั่วไป

4 โครงการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อพฒันาระบบบ าบดัน้ าเสีย พฒันาระบบบ าบดัน้ าเสีย  -  - 2,000,000  -  - คุณภาพน้ าดีขึ้น พฒันาระบบบ าบดัน้ าเสีย กองสาธารณสุขฯ

ด้วยวิธีธรรมชาติชุมชนศรีบุญเรือง ด้วยวิธีธรรมชาติ รวมถึงเพื่อ ด้วยวิธีธรรมชาติ ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีธรรมชาติ รวมถึงลด

ลดและแกไ้ขปญัหาน้ าเสีย ชุมชนศรีบญุเรือง และแกไ้ขปญัหาน้ าเสียได้

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ อย่างมปีระสิทธิภาพ

5 โครงการวางทอ่ระบายน้ าเชื่อม เพื่อใหก้ารบ าบดัน้ าเสีย วางท่อระบายน้ าเชื่อมบ่อบ าบัด  -  - 300,000  -  - คุณภาพน้ าดีขึ้น การบ าบดัน้ าเสีย กองสาธารณสุขฯ

บอ่บ าบดัน้ าเสียเลยหลง มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น น้ าเสียเลยหลงขนาดเส้น ได้มาตรฐาน มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว

100 เมตร พร้อมชานรับน้ า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

6 โครงการรณรงค์การจัดการ เพื่อใหก้ารก าจัดขยะมี 20 ชุมชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะในเขต ปริมาณขยะลดลงและการ กองสาธารณสุขฯ

ลดปริมาณขยะและคัดแยก ประสิทธิภาพ เทศบาลลดลง ก าจัดขยะมปีระสิทธิภาพ

ขยะมลูฝอยในเขตเทศบาล

7 โครงการถนนปลอดถังขยะ เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมใน 20 ชุมชนในเขตเทศบาล 300,000 300,000  -  -  - ปริมาณขยะในเขต ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ

การรักษาความสะอาดท าให้ เทศบาลลดลง รักษาความสะอาดท าใหเ้กิด

เกดิสภาพแวดล้อมที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

8 โครงการชุมชนร่วมใจ เพื่อใหก้ารรักษาความ 12 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สภาพแวดล้อมใน ท าใหชุ้มชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

รักษส่ิ์งแวดล้อม สะอาดมปีระสิทธิภาพ เขตเทศบาลดีขึน้ สะอาดเรียบร้อย

9 โครงการชาววังสะพงุรวมใจ เพือ่ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ จดักจิกรรมในชุมชน 20 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ

รณรงค์ท าความสะอาด รักษาความสะอาด เปน็ระเบยีบ โครงการเพิ่มขึ้น รักษาความสะอาด และท าให้

คร้ังใหญ่พร้อมกนั เรียบร้อย และท าใหเ้กดิสภาพ เกดิสภาพแวดล้อมที่เปน็

แวดล้อมที่ดี ระเบยีบ เรียบร้อย สวยงาม

รวม 9  โครงการ  -  - 1,410,000 410,000 6,410,000 120,000 120,000  -  -  -
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ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมือง การบรหิารจัดการที่ดี และการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน
     4. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ
         4.1  แผนงาน บรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการสภาเมอืงวังสะพงุ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี จัดประชุมสภาเมอืง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนมส่ีวนร่วมใน กองวิชาการฯ

ส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ วังสะพงุ ข่าวสารที่ถูกต้อง การคิด ตัดสินใจ ในการ

ในการพฒันาเทศบาล ทั่วถึงร้อยละ 60 ขึ้นไป พัฒนาเทศบาลเมืองวงัสะพุง

2 โครงการอบรมคณะผู้บริหาร เพื่อเปน็การเพิ่มประสิทธิภาพ อบรมและทศันศึกษา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ผู้เข้ารับการอบรม การปฏบิติังานของ งาน กจ.

สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน ในการปฏบิติังานของคณะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และทศันศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านกัปลัดฯ

เทศบาล พนกังานจ้าง และทศัน ผู้บริหาร พนกังานเทศบาล เทศบาล พนกังานเทศบาล สามารถน าความรู้ที่ได้ สภาเทศบาล พนกังาน

ศึกษาดูงานในประเทศ/ พนกังานจ้าง และสมาชิก พนกังานจ้างเทศบาล ไปปฏบิติั เทศบาล พนกังานจ้าง

ต่างประเทศ จ านวน 80 คน มปีระสิทธิภาพดีขึ้น

3 โครงการจัดกจิกรรมวันเทศบาล เพื่อใหบ้คุลากรในสังกดั จัดกจิกรรมวันเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บคุลากรในสังกดัเทศบาล บคุลากรในสังกดัเทศบาลเมอืง ส านกัปลัด

เทศบาลเมอืงวังสะพงุ 1 คร้ัง โดยมคีณะผู้บริหาร เมอืงวังสะพงุ มคีวามรัก วงัสะพงุ ตระหนักถงึบทบาท

ได้ตระหนกัเหน็ถึงความส าคัญ สมาชิกสภาเทศบาล เกดิความสามคัคี ซ่ึงกอ่ให้ หนา้ที่ของตนเองกอ่ให้

ของการปกครองทอ้งถิ่น บคุลากรในสังกดัเทศบาล ผลดีต่อการปฏบิติัหนา้ที่ เกดิความสัมพนัธ์อนัดี

เมอืงวังสะพงุ หนว่ยงาน และการบริการประชาชน ระหว่างหนว่ยงานภายใน

ภาครัฐ เอกชน ผู้น าชุมชน มากยิ่งขึ้น และภายนอก ใหบ้ริการ

และประชาชนทั่วไป ประชาชนอย่างเสมอภาค

4 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม พนกังาน พนกังานจ้าง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง/ฝุายต่างๆผ่าน เกดิสภาพแวดล้อมที่ดี งาน กจ.

จัดกจิกรรม  5  ส. ในการพฒันาคุณภาพการ และลูกจ้างของเทศบาล การประเมนิ 5 ส. เพิ่มประสิทธิภาพในการ ส านกัปลัดฯ

ปฏบิติังาน จัดระบบ ระเบยีบ ร่วมมอืด าเนนิกจิกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ ท างาน สถานที่ท างาน

ของสถานที่ เอกสาร วัสดุ 5 ส. ลดความเส่ียง ก าหนด เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

อปุกรณ์ใหส้ะดวก สะอาด ในการท างานและท าให้

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมในการ

พร้อมปฏบิติังานและ ท างานดีขึ้น

เสริมสร้างใหม้กีารท างาน

เปน็ทมี

5 โครงการส ารวจความพงึพอใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ส ารวจความพงึพอใจ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมคีวามพงึพอใจ การปฏิบัติงานและให้บริการ ส านกัปลัด

ในการใหบ้ริการประชาชนของ ปฏบิติังาน ในการใหบ้ริการประชาชน อยู่ในระดับดี ประชาชนมปีระสิทธิภาพ

เทศบาลเมอืงวังสะพงุ ของเทศบาลเมอืงวังสะพงุ มากยิ่งขึ้น

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาล บคุลากรของเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บคุลากรของเทศบาล บคุลากรได้รับการพฒันา งาน กจ.

ปฏบิติังานของบคุลากรเทศบาล ได้รับการพฒันาสมรรถนะ ได้รับการพฒันาสมรรถนะ ได้รับการพฒันา สมรรถนะของตนเอง ส านกัปลัด

เมอืงวังสะพงุ อย่างต่อเนื่องและใหเ้หน็ถึง ของตนเองในการปฏบิติั สมรรถนะของตนเอง ในการปฏบิติังาน

ศักยภาพ และสามารถดึง งาน ในการปฏบิติังาน จ านวนทั้งส้ิน 40 คน

ศักยภาพของตนเองมาใช้ อย่างมปีระสิทธิภาพ

ในการปฏบิติังาน

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

และเกดิประสิทธิผล

7 โครงการกอ่สร้างปาูยส านกังาน เพื่อความสวยงามและความ ปาูยส านกังานเทศบาล 59,000  -  -  -  - ปาูยส านกังานเทศบาล เกดิความสวยงามและความ ส านกัปลัด

เทศบาลเมอืงวังสะพงุ สะดวกในการติดต่อราชการ เมอืงวังสะพงุ เมอืงวังสะพงุ สะดวกในการติดต่อราชการ

ของประชาชน ของประชาชน

8 โครงการจัดท าและทบทวน เพื่อใหไ้ด้แผนพฒันาเทศบาล จัดท าและทบทวนแผน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  -จัดท าและทบทวน ได้แผนพฒันาเทศบาลที่ กองวิชาการฯ

แผนพฒันาเทศบาลเมอืง ที่ตรงกบัความต้องการของ พฒันาเทศบาลเมอืง แผนพฒันาป ี1 คร้ัง ตรงกบัความต้องการ

วังสะพงุ ชุมชนและถูกต้องตาม วังสะพงุ  -น าโครงการจากชุมชนมา ของชุมชน และถูกต้อง

ระเบยีบก าหนด จัดท าแผนร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามระเบยีบก าหนด
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้กฎหมาย จัดอบรมใหค้วามรู้กฎหมาย  - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ผ่านการอบรม พนกังานเทศบาล พนกังาน กองวิชาการฯ

แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง แกพ่นกังานเทศบาล พนกังาน แกพ่นกังานเทศบาล ร้อยละ 50 ของผู้เข้า จ้าง ลูกจ้าง เทศบาลเมอืง

ลูกจ้างเทศบาลเมอืงวังสะพงุ จ้าง ลูกจ้าง เทศบาลเมอืง พนกังานจ้าง ลูกจ้าง อบรม วังสะพงุ สามารถน าความรู้

วังสะพงุ เทศบาลเมอืงวังสะพงุ ที่ได้มาใชใ้นการปฏบิติังานได้

10 กอ่สร้างโรงจอดรถ เพื่อเปน็สถานที่จอดรถ กอ่สร้างโรงจอดรถ ยาว  -  - 430,000  -  - โรงจอดรถ จ านวน 1 มสีถานที่จอดรถ ส านกัปลัดฯ

ส าหรับผู้ปฎบิติังานและ 38.50 เมตร พร้อมลาน แหง่ ยาว 38.50 เมตร ส าหรับผู้ปฎบิติังานและ

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ คอนกรีต หนา 0.10 เมตร ประชาชนผู้มาติดต่อ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ราชการ

11 โครงการปรับปรุงอาคารปอูงกนั เพื่อเปน็สถานที่ในการปฏบิติั ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  -  - 300,000  -  - อาคารปอูงกนั (เดิม) มสีถานที่ในการปฏบิติั ส านกัปลัดฯ

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

บริการประชาชน อาคาร หอ้งน้ าและหลังคา ใหบ้ริการประชาชน

12 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อเปน็สถานที่ในการปฏบิติั ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  -  - 300,000  -  - อาคารส านกังาน(หลังเกา่) มสีถานที่ในการปฏบิติั ส านกัปลัดฯ

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

บริการประชาชน ปรับปรุงหลังคาพร้อมเพดาน ใหบ้ริการประชาชน

13 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อเปน็สถานที่ในการปฏบิติั ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  -  - 50,000  -  - อาคารส านักงาน(หลังใหม่) มสีถานที่ในการปฏบิติั ส านกัปลัดฯ

ส านกังานเทศบาล (หลังใหม)่ งานที่ปลอดภยั และพร้อมให้ เทศบาล (หลังใหม)่ โดย มคีวามปลอดภยั งานที่ปลอดภยั และพร้อมให้

บริการประชาชน ปรับปรุงหลังคาพร้อม บริการประชาชน

เพดานและหอ้งน้ า

14 ปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิม เพื่อปรับปรุงซุ้มประตูเมือง ปรับปรุงซุ้มประตูเมือง  - 240,000  -  -  - ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ ส านกัปลัดฯ

พระเกยีรติฯ เฉลิมพระเกยีรติฯ ใหม้คีวาม เฉลิมพระเกยีรติฯ บริเวณ เกยีรติได้รับการซ่อมแซม เกยีรติได้รับการซ่อมแซม

สวยงามสมพระเกยีรติฯ ส่ีแยกวังสะพงุ โดยกการติด ใหม้คีวามสวยงามสม ใหม้คีวามสวยงามสม

แผ่น PLAST WOOD พร้อม พระเกยีรติ พระเกยีรติ

ทาสี ตามแบบแปลนก าหนด
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
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งบประมาณ

15 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิก อบรมและศึกษาดูงาน  - 470,500  -  -  - ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านกัปลัดฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ สภา พนกังานทอ้งถิ่น และ จ านวน 1 คร้ัง/ปี (ด าเนินการแล้ว) สามารถน าความรู้ที่  พนกังานทอ้งถิ่น และ

พฒันาทรัพยากรบคุคล พฒันา ประธานชุมชน ได้เปดิโลกทศัน์ ได้รับจากการอบรมและ ประธานชุมชน สามารถ

ชุมชน สู่การพฒันาทอ้งถิ่นที่ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทศันศึกษาดูงานมา น าความรู้วิทยาการใหม่ๆ  

ยั่งยืน น าความรู้วิทยาการใหม่ๆ  ปฏบิติัได้ ตลอดจนประสบการณ์

ตลอดจนประสบการณ์ตรงที่ ตรงที่ได้รับจาก

ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และ

และสัมผัสจริง มาพฒันาและ สัมผัสจริง มาพฒันา

เสริมสร้างทกัษะ ทศันคติ ให้ องค์กรใหป้ระสบความ

องค์กรได้รับการพฒันา และ ส าเร็จตามนโยบายและ

ประสบความส าเร็จตาม เปาูหมายที่วางไว้

นโยบายและเปาูหมายที่วางไว้

16 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ เพื่อใช้ในการจัดเกบ็ภาษทีี่ดิน จ านวนแปลงที่ดินในเขต  -  - 500,000 200,000 200,000 ส ารวจเกบ็ข้อมลูตาม ท าใหจ้ัดเกบ็ภาษไีด้อย่าง กองคลัง

ทะเบยีนทรัพย์สิน (LTAX GIS) และส่ิงปลูกสร้าง เทศบาล 3,980 แปลง แบบส ารวจไมน่อ้ยกว่า ทั่วถึง เทศบาลมรีายได้

30 แปลง เพิ่มขึ้น เทศบาลลดค่า

ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน

17 โครงการจัดงานรัฐพธิีและ เพื่อเปน็การปกปอูงสถาบนั อดุหนนุอ าเภอวังสะพงุ  -  - 50,000  -  - อดุหนนุอ าเภอวังสะพงุ ข้าราชการและประชาชน ที่ท าการ

กจิกรรมปกปอูงสถาบนัส าคัญ ส าคัญของชาติ 3 เสาหลัก ตามหนงัสืออ าเภอวังสะพงุ อ าเภอวังสะพงุทกุหมู่เหล่า ปกครอง

ของชาติ ได้แก ่สถาบนัชาติ ศาสนา ที่ ลย 0218/ว 159 ได้มโีอกาสร่วมใจกนันอ้ม อ าเภอวังสะพงุ

พระมหากษตัริย์ เสริมสร้าง ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ร าลึกในพระมหากรุณา
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ความสามคัคีปรองดองของคน ธิคุณและแสดงออกถึง

ในชาติ ในระดับพื้นที่อ าเภอ ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั

วังสะพงุ พระมหากษตัริย์อย่าง

พร้อมเพรียงกนั

18 ปรับปรุงหอ้งน้ าเทศบาลเมอืง เพื่อใหห้อ้งน้ าเทศบาลเมอืง ปรับปรุงหอ้งน้ าเทศบาล  - 203,000  -  -  - หอ้งน้ าเทศบาลเมอืง หอ้งน้ าเทศบาลเมอืง ส านกัปลัดฯ
วังสะพงุ วังสะพงุมคีวามสะอาด เมอืงวังสะพงุ หลังเดิม วังสะพงุมคีวาม วังสะพงุมคีวามสะอาด

ถูกสุขลักษณะ หลังใหม ่อาคารปอูงกนัฯ สะอาดถูกสุขลักษณะ ถูกสุขลักษณะ

ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด

19 กอ่สร้างปาูยบอกทางแบบ เพื่อใหเ้กดิความสะดวก กอ่สร้างปาูยบอกทางแบบ  -  - 320,000  -  - ปาูยบอกทางแบบ ประชาชนได้รับความ ส านกัปลัดฯ

โอเวอร์แฮงค์ รวดเร็วในการเดินทาง โอเวอร์แฮงค์ ขนาด โอเวอร์แฮงค์ จ านวน สะดวกในการเดินทาง

2.20x2.50 เมตร จ านวน 2 จุด เกดิความรวดเร็วและ

2 จุด ปลอดภยั

รวม 19  โครงการ 1,089,000 1,973,500 3,010,000 1,260,000 1,260,000
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ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั และการจัดการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
     4. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ
         4.2  แผนงาน  การรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร เพื่อฝึกอบรมเพิ่มจ านวน สมาชิก อปพร. ในเขต 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน อปพร. จ านวน อปพร.เพิ่มขึ้นเพื่อ ส านกัปลัด

ปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน สมาชิกอาสาสมคัรปอูงกนัภยั เทศบาลเมอืงวังสะพงุ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เปน็ก าลังสนบัสนนุใน

ฝุายพลเรือน ของจ านวนประชากร การปอูงกนัและบรรเทา

สาธารณภยั

2 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัร ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมคัร อปพร. ในเขตเทศบาลเมอืง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปพร. ในเขตเทศบาล อปพร.มคีวามพร้อมเปน็ ส านกัปลัด

ปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน ปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน วังสะพงุ เมอืงวังสะพงุ มคีวาม ก าลังสนบัสนนุในการปอูงกนั

พร้อมและช านาญมากขึ้น และบรรเทาสาธารณภัย     

3 โครงการวันอาสาสมคัร เพื่อจัดกจิกรรมวันสถาปนา อปพร. เทศบาลเมอืง 30,000 30,000 70,000 70,000 70,000 จัดกจิกรรมวัน จัดกจิกรรมวันอาสาสมคัร ส านกัปลัด

ปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน อปพร. เพื่อชุมนมุ อปพร.และ วังสะพงุ อปพร. 1 คร้ัง ปอูงกนัภยัฝุายพลเรือนหรือ

จัดกจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรม ค่าใช้จ่ายในการร่วมชุมนมุ

เพิ่มทกัษะกจิกรรมสาธารณ สวนสนามที่กรมปูองกันและ

ประโยชน์ และบรรเทาสาธารณภยัจดัขึน้

4 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อรักษาความปลอดภยัในชีวิต พฒันาศักยภาพสายตรวจ 500,000 500,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมคีวาม เทศบาลมคีวามสงบสุข ส านกัปลัด

สายตรวจจักรยาน และทรัพย์สินของประชาชน จักรยานเพื่อรักษาความ ปลอดภยัในชีวิตและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในเขตเทศบาล ปลอดภยัในเขตเทศบาล ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ในชีวิตและทรัพย์สิน

เมอืงวังสะพงุ

5 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพื่อรักษาความปลอดภยัใน ติดต้ังสัญญาณไฟ  -  - 1,500,000  -  - อบุติัเหตุทางถนน ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส านกัปลัด

บริเวณส่ีแยกหลังเทศบาลเมอืง ชีวิตและทรัพย์สินของ จราจร จ านวน 1 จุด ลดลง ในชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนลดอบุติัเหตุ บริเวณส่ีแยกหลังเทศบาล ลดอบุติัเหตุ

เมอืงวังสะพงุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

6 โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินยั เพื่อรักษาความปลอดภยัในชีวิต รณรงค์เสริมสร้างวินยั  -  - 50,000  -  - อบุติัเหตุทางถนน ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส านกัปลัด

จราจร และทรัพย์สินของประชาชน จราจรในเขตเทศบาล ลดลง ในชีวิตและทรัพยสิน

ลดอบุติัเหตุ ลดอบุติัเหตุ

7 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อรักษาความปลอดภยัใน ติดต้ังกล้องวงจรปดิในเขต  -  - 1,500,000  - ประชาชนมคีวาม เทศบาลมคีวามสงบสุข ส านกัปลัด

ชีวิตและทรัพย์สินของ เทศบาลเมอืงวังสะพงุ ปลอดภยัในชีวิตและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ประชาชน ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ในชีวิตและทรัพย์สิน

8 โครงการปอูงกนัและแกไ้ข เพื่อใหเ้ยาวชน นกัเรียน นกัเรียนในสังกดัโรงเรียน  -  - 50,000 50,000 50,000 ผู้อบรมได้ตระหนักเกี่ยวกบั ผู้เข้าอบรมมพีฤติกรรมไม่ ส านกัปลัด

ปญัหายาเสพติด นกัศึกษา ได้รับรู้และทราบถึง เทศบาลเมอืงวังสะพงุ โทษภยัของยาเสพติด เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด

ปญัหาและพษิภยัของยาเสพติด และรู้จักการปอูงกนัให้ สามารถปฏบิติัตนเปน็

อกีทั้งยังเปน็การพฒันาคุณภาพ หา่งไกลยาจากเสพติด แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม

ชีวิต ทกัษะความคิด สร้างภมูิ ตามหลักธรรมแหง่พทุธ

คุ้มกนัทางด้านร่างกาย จิตใจ ศาสนา และเปน็แบบอย่าง

ใหก้บัเยาวชนไมต่กเปน็ทาส ที่ดีแกผู้่อื่นทั้งในชุมชนและ

ของอบายมขุด้วยวิถีพทุธ สังคม

9 โครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกนัและ เพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ พนกังานดับเพลิง พนกังาน 50,000 80,000 100,000 100,000 100,000   -การปอูงกนัและระงับ การปอูงกนัและระงับอคัคีภยั ส านกัปลัด

ระงับอคัคีภยั สาธารณภยัของหนว่ยงาน เทศบาล หน่วยงานดับเพลิง อคัคีภยัมปีระสิทธิภาพ ของ อปท.ต่างๆสามารถ

และหนว่ยงานข้างเคียงที่ ข้างเคียง มากขึ้น ร่วมปฏบิติังานได้อย่าง

เกี่ยวข้อง ถูกต้อง รวดเร็ว

รวม 9 โครงการ  -  - 830,000 860,000 3,470,000 420,000 420,000  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

     4. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ

         4.3  แผนงาน  สาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการปอูงกนัและควบคุมโรค เพื่อปอูงกันโรคไข้เลือดออกและ 20 ชุมชน 50,000 50,000 127,000 127,000 127,000 จ านวนผู้ปวุยโรค ประชาชนมคีวามรู้ความ กองสาธารณสุขฯ

ไข้เลือดออกและโรคติดต่อ โรคติดต่อน าโดยแมลง ไข้เลือดออกและโรค เข้าใจในการปอูงกนัโรค

น าโดยแมลง ไข้สมองอกัเสบลดลง ไข้เลือดออกและไข้สมอง

2 โครงการปอูงกนัและก าจัดโรค เพื่อปอูงกนัและก าจัดโรคสัตว์ 20 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ปวุยโรคสัตว์ สามารถปูองกันโรคสัตว์ติดคน กองสาธารณสุขฯ

สัตว์ติดคน ติดคน ติดคนลดลง ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

3 ปรับปรุงหอ้งน้ า หอ้งส้วม เพื่อใหบ้ริการประชาชนได้ กอ่สร้างรางระบายน้ าเชื่อม  -  - 100,000  -  - ประชาชนได้ใช้บริการ ประชาชนได้ใช้บริการ กองสาธารณสุขฯ

สาธารณะ อย่างทั่วถึงและปลอดภยั ลงบอ่พกั ปรับปรุงเพดาน อย่างทั่วถึงและปลอดภยั อย่างทั่วถึงและปลอดภยั

และหลังคา ชุดสุขภณัฑ์ 

ทาสี 

4 โครงการปอูงกนัและควบคุม เพื่อปอูงกนัและควบคุมโรค ด าเนนิการในชุมชน  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ปวุยโรคอบุติั ประชาชนมคีวามรู้ความ กองสาธารณสุขฯ

โรคอบุติัใหม่ อบุติัใหม ่เพื่อใหป้ระชาชนมี 20 ชุมชน ใหมล่ดลง เข้าใจในการปอูงกนัและ

ความรู้ความเข้าใจในการ ควบคุมโรคอบุติัใหม่

ปอูงกนัและควบคุมโรคอบุติั

ใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

5 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เทศบาล 1.เพื่อใหอ้าหารที่วางจ าหนา่ย ด าเนนิการในชุมชน  -  - 100,000 100,000 100,000 1.ผลจากสารปนเปื้อนใน 1.ผู้ประกอบการและ กองสาธารณสุขฯ

เมอืงวังสะพงุ "ด้านอาหาร ปลอดภยัจากสารปนเปื้อนที่ 20 ชุมชน อาหาร เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ปลอดภยัเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี" เปน็อนัตรายต่อสุขภาพ 2.แบบทดสอบความรู้ มคีวามรู้ความเข้าใจเร่ือง

2.เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้และ หลังการอบรมผ่านเกณฑ์ อาหารสะอาดปลอดภยั

สามารถเลือกบริโภคอาหาร ร้อยละ 80 2. มเีครือข่ายคุ้มครองผู้

ที่สะอาดและปลอดภยัจากสาร 3.สุ่มตรวจวัตถุดิบที่น ามา บริโภคในชุมชนและ

ปนเปื้อน ปรุงแต่งอาหารว่ามาจาก เครือข่าย อย. นอ้ยใน

3.เพือ่ประชาชนได้บริโภคอาหาร แหล่งที่เชื่อถือได้ โรงเรียน

สะอาดปลอดภยั 4.ร้านจ าหนา่ยอาหาร 3.ประชาชนในพื้นที่

ผ่านมาตรฐานได้รับการ เทศบาลเมอืงวังสะพงุและ

รับรองความปลอดภยั ผู้สัญจร มแีหล่งอาหารที่

ร้อยละ 100 จากกลุ่ม ผ่านการรับรองมาตรฐาน

เปาูหมาย อาหารปลอดภยั สามารถ

เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง

6 โครงการส่งเสริมการออกก าลัง เพื่อใหป้ระชาชนได้มสุีขภาพ ด าเนนิการในชุมชน  -  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในองค์กร ประชาชนสามารถดูแล กองสาธารณสุขฯ

กายองค์กรต้นแบบ "เลยขยับ อนามยัสมบรูณ์แข็งแรง 20 ชุมชน ต้นแบบมสุีขภาพ สุขภาพตนอย่างมี

เทา่กบัแสน" อนามยัสมบรูณ์แข็งแรง ประสิทธิภาพ

โดยใช้เกณฑ์ประเมนิ

วัดค่า (BMI)
7 โครงการพระราชด าริด้าน เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนนุชุมชนในเขต 400,000  -  -  -  - อดุหนนุชุมชนในเขต เด็ก เยาวชนและประชาชน กองสาธารณสุข

สาธารณสุข และประชาชนทั่วไปมี เทศบาลเมอืงวังสะพงุ เทศบาลเมอืงวังสะพงุ ทั่วไปมสุีขภาพ

สุขภาพพลานามยัแข็งแรง จ านวน 20 ชุมชนๆ ละ จ านวน 20 ชุมชนๆ ละ พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์

สมบรูณ์ 20,000 บาท 20,000 บาท
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

8  โครงการส ารวจข้อมลูจ านวน เพื่อส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์ ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์ 4,770      4,770      4,770      4,770      4,770      ส ารวจข้อมลูจ านวน สามารถปอูงกนัโรคพษิ กองสาธารณสุขฯ

 สัตว์และขึ้นทะเบยีนจ านวน และขึ้นทะเบยีนจ านวนสัตว์ และขึ้นทะเบยีนจ านวน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) สัตว์และขึ้นทะเบยีน สุนขับา้ ได้อย่างมี (กรมส่งเสริมฯ)

 สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค สัตว์ ตัวละ 3 บาทต่อ จ านวนสัตว์ ครบถ้วน ประสิทธิภาพ

 คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ คนปลอดภยัจากโรคพษิ คร้ังของการส ารวจและ ทั้ง 20 ชุมชน

 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ สุนขับา้ ตามพระปณิธาน ขึ้นทะเบยีน(ปลีะ 6 บาท)

 พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬา ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จ านวน 20 ชุมชน

 ภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี เจ้าฟาูจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อคัรราชกมุารี

9  โครงการขับเคล่ือนโครงการ เพื่อขับเคล่ือนโครงการสัตว์ ด าเนนิการฉีดวัคซีน 23,850    23,850    23,850    23,850    23,850    ฉีดวัคซีนปอูงกนัและ สามารถปอูงกนัโรคพษิ กองสาธารณสุขฯ

 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก ปอูงกนัและควบคุมโรค (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ควบคุมโรคพษิสุนขับา้ สุนขับา้ ได้อย่างมี (กรมส่งเสริมฯ)

 จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระ โรคพษิสุนขับา้ ตามพระ พษิสุนขับา้ ตัวละ 30 ได้ตามจ านวนที่ส ารวจ ประสิทธิภาพ

 ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า บาท ตามจ านวน

 ลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬาภรณวลัย ลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬาภรณวลัย ประชากรสุนขั/แมว

 ลักษณ์ อคัรราชกมุารี ลักษณ์ อคัรราชกมุารี จากการส ารวจของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

10 อดุหนนุชุมชนบา้นวังสะพงุ 1 เพื่อ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อุดหนุนชุมชนบ้านวงัสะพุง 1 เพื่อ  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อุดหนุนชุมชนบ้านวงัสะพุง เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ด าเนนิโครงการพระราชด าริด้าน และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) 1 เพื่อด าเนนิโครงการ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

สาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง พระราชด าริด้านสาธารณสุข แข็งแรง สมบรูณ์

11 อดุหนนุชุมชนบา้นนอ้ยนา เพื่อ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อุดหนุนชุมชนบ้านน้อยนา เพื่อ  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อุดหนุนชุมชนบ้านน้อยนา เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ด าเนนิโครงการพระราชด าริด้าน และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เพื่อด าเนนิโครงการ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

สาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง พระราชด าริด้านสาธารณสุข แข็งแรง สมบรูณ์

112



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

12 อดุหนนุชุมชนบา้นบุ่งไสล่ 1 เพื่อ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนนุชมุชนบา้นบุ่งไสล่ 1  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนบา้น เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ด าเนนิโครงการพระราชด าริด้าน และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) บุ่งไสล่ 1 เพื่อด าเนนิ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

สาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริด้าน แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง สาธารณสุข

13 อดุหนนุชุมชนบา้นบุ่งไสล่ 2 เพื่อ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อุดหนุนชุมชนบ้านบุง่ไสล่ 2 เพือ่  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนบา้น เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ด าเนนิโครงการพระราชด าริด้าน และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) บุ่งไสล่ 2 เพื่อด าเนนิ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

สาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง โครงการพระราชด าริ แข็งแรง สมบรูณ์

ด้านสาธารณสุข

14 อดุหนนุชุมชนบุ่งผักกา้ม เพื่อ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม เพื่อ  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนบุ่งผักกา้ม เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ด าเนนิโครงการพระราชด าริด้าน และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เพื่อด าเนนิโครงการ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

สาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ สาธารณสุข จ านวน 1 คร้ัง พระราชด าริด้าน แข็งแรง สมบรูณ์

สาธารณสุข

15 อดุหนนุชุมชนบุ่งผักกา้มสามคัคี เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อุดหนุนชุมชนบุง่ผักก้ามสามัคคี  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนบุ่งผัก เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) กา้มสามคัคี เพื่อด าเนนิ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข

16 อดุหนนุชุมชนร่วมใจพฒันา เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อุดหนุนชุมชนร่วมใจพัฒนา  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนร่วมใจ เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) พฒันา เพื่อด าเนนิ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

17 อดุหนนุชุมชนวัดจอมมณี 1 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนนุชุมชนวัดจอมมณี 1  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนวัดจอม เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) มณี 1 เพื่อด าเนนิ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข

18 อดุหนนุชุมชนวัดจอมมณี 2 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนุนชุมชนวดัจอมมณี 2  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนวัดจอม เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) มณี 2 เพื่อด าเนนิ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข

19 อดุหนนุชุมชนบุ่งคล้า เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนนุชุมชนบุ่งคล้า  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนบุ่งคล้า เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เพื่อด าเนนิโครงการ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้าน แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง สาธารณสุข

20 อดุหนนุชุมชนวัดวังสะพงุ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนนุชุมชนวัดวังสะพงุ  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนวัด เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

พฒันาราม เพื่อด าเนนิโครงการ และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ พฒันาราม เพื่อด าเนนิโครงการ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) วังสะพงุพฒันาราม ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

พระราชด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ พระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อด าเนนิโครงการ แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

21 อดุหนนุชุมชนนาหลัก 1 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนนุชุมชนนาหลัก 1  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนนาหลัก 1 เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เพื่อด าเนนิโครงการ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้าน แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง สาธารณสุข 
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งบประมาณ

22 อดุหนนุชุมชนนาหลัก 2 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนนุชุมชนนาหลัก 2  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนนาหลัก 2 เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เพื่อด าเนนิโครงการ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้าน แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง สาธารณสุข

23 อดุหนนุชุมชนบา้นเลิง เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนนุชุมชนบา้นเลิง  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนบา้นเลิง เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เพื่อด าเนนิโครงการ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้าน แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง สาธารณสุข

24 อดุหนนุชุมชนหนองเงิน เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนนุชุมชนหนองเงิน  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนหนองเงิน เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ)  เพื่อด าเนนิโครงการ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้าน แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง สาธารณสุข

25 อดุหนนุชุมชนบุ่งคล้านอ้ย เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนนุชุมชนบุ่งคล้านอ้ย  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนบุ่งคล้า เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) นอ้ย เพื่อด าเนนิ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข

26 อดุหนนุชุมชนบา้นวังสะพงุ 2 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนุนชุมชนบา้นวงัสะพงุ 2  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนบา้น เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) วังสะพงุ 2 เพื่อด าเนนิ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

27 อดุหนนุชุมชนวัดศรีชมชื่น เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนนุชุมชนวัดศรีชมชื่น  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนวัดศรี เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ชมชื่น เพื่อด าเนนิ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข

28 อดุหนนุชุมชนศรีบญุเรือง 1 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 1  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนศรีบญุ เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เรือง 1 เพื่อด าเนนิ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข

29 อดุหนนุชุมชนศรีบญุเรือง 2 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน อดุหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 2  - 20,000    20,000    20,000    20,000    อดุหนนุชุมชนศรีบญุ เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ

เพื่อด าเนนิโครงการพระราช และประชาชนทั่วไปมสุีขภาพ เพือ่ด าเนินโครงการพระราช (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เรือง 2 เพื่อด าเนนิ ทั่วไปมสุีขภาพพลานามยั (กรมส่งเสริมฯ)

ด าริด้านสาธารณสุข พลานามยัแข็งแรง สมบรูณ์ ด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ แข็งแรง สมบรูณ์

จ านวน 1 คร้ัง ด้านสาธารณสุข

รวม 29  โครงการ   -  - 528,620 528,620 865,620 765,620 765,620  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

     4. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ

         4.4  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัหนาว มอบเคร่ืองกนัหนาว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มอบเคร่ืองกนัหนาว ท าใหผู้้ประสบภยัหนาว กองสวัสดิการฯ

ภยัหนาว ในเขตเทศบาล ส าหรับผู้ประสบภยัหนาว ส าหรับผู้ประสบภยัหนาว ได้รับการช่วยเหลือ

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 วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมือง การบรหิารจัดการที่ดี และการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน
     4. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ
         4.5  แผนงาน  เคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 กอ่สร้างวงเวียนตลาดสามแยก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างวงเวียนตลาด  -  - 2,000,000  -  - อบุติัเหตุทางถนน การคมนาคมสะดวก กองช่าง

นาหลัก ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน สามแยกนาหลัก ลดลง ประชาชนมคีวามปลอดภยั
ชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 1 จุด ในชีวิตและทรัพย์สิน

2 โครงการติดต้ังกระจกนนูบริเวณ เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ติดต้ังกระจกนนูบริเวณ  -  - 80,000  -  - ติดต้ังกระจกนนูบริเวณ การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ทางแยกในเขตเทศบาล ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน ทางแยกในเขตเทศบาล ทางแยกในเขตเทศบาล ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 20 ชุด จ านวน 20 ชุด ในชีวิตและทรัพย์สิน
3 ติดต้ังโครงเหล็กพร้อมแผ่นเมทัลชีส เพื่อเปน็สถานที่เกบ็ของและ ติดต้ังโครงเหล็กพร้อมแผ่น  -  - 500,000  -  - ปรับปรุงอาคารตลาดเกา่ มสีถานที่เกบ็ของและเปน็ กองสาธารณสุขฯ

และปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ า เปน็ที่ส าหรับอยู่เวรยามของ เมทัลชีสและปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 1 แหง่ ที่ส าหรับอยู่เวรยามของ
อาคารตลาดเกา่ พนกังานจ้าง เพื่อดูแลความ หอ้งน้ าอาคารตลาดเกา่ ขนาด พนกังานจ้าง เพื่อดูแลความ

ปลอดภยัรักษาทรัพย์สินของ ความกว้าง 6.20 เมตร และ ปลอดภัยรักษาทรัพยสิ์นของ

ทางราชการ ในการจอดรถ ยาว 8.50 เมตร โดยมพีื้นที่ ทางราชการ ในการจอดรถ
ขนขยะและยานพาหนะประเภท ติดต้ังไม่น้อยกวา่ 105 ตารางเมตร ขนขยะและยานพาหนะ
อื่นๆ พร้อมติดต้ังสุขภณัฑ์หอ้งน้ า ประเภทอื่นๆ

4 กอ่สร้างวงเวียนบริเวณ เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างวงเวียน ค.ส.ล. 170,000  -  -  -  - วงเวียน ค.ส.ล.บริเวณ การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สามแยกหนา้โรงเรียนชุมชน ประชาชนมคีวามปลอดภยั เส้นผ่าศูนย์กลาง 14.50 (ด าเนินการแล้ว) สามแยกหนา้โรงเรียน ประชาชนมคีวามปลอดภยั
วังสะพงุ ในชีวิตและทรัพย์สิน เมตร พร้อมปรับตกแต่ง ชุมชนวังสะพงุ จ านวน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทรายถมและปลูกหญ้า 1 แหง่
5 อดุหนนุการไฟฟาูส่วนภมูภิาค เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม อดุหนนุการไฟฟาูส่วน  - 20,000  -  -  - อดุหนนุการไฟฟาู ประชาชนมคีวาม กองช่าง

สาขาวังสะพงุเพื่อขยายเขต ปลอดภยัในชีวิตและ ภมูภิาคสาขาวังสะพงุ ส่วนภมูภิาคสาขา ปลอดภยัในชีวิตและ
ไฟฟาูชุมชนหนองเงิน ทรัพย์สิน วังสะพงุ ทรัพย์สิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณ

118



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

6 ขยายเขตไฟฟาูถนนภมูวิิถี เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม อดุหนนุการไฟฟาู  - 32,000  -  -  - ขยายเขตไฟฟาู ประชาชนมคีวาม กองช่าง

ซอย 24 ปลอดภยัในชีวิตและ ส่วนภมูภิาคอ าเภอ จ านวน 4 ต้น ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน วังสะพงุ ขยายเขตไฟฟาู ทรัพย์สิน

จ านวน 4 ต้น

7 ขยายเขตไฟฟาูถนนหลังธนาคาร เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม อดุหนนุการไฟฟาู  - 32,000  -  -  - ขยายเขตไฟฟาู ประชาชนมคีวาม กองช่าง

ไทยพาณิชย์ ปลอดภยัในชีวิตและ ส่วนภมูภิาคอ าเภอ จ านวน 4 ต้น ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน วังสะพงุ ขยายเขตไฟฟาู ทรัพย์สิน

จ านวน 4 ต้น

รวม 7  โครงการ 170,000 84,000 2,580,000 - - 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่2  การพัฒนาคน สงัคม คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชน

     4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ ีและบริการสาธารณะ

         4.6  แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 ต่อเติมและปรับปรุงศาลา เพื่อใช้เปน็สถานที่จัดกจิกรรม ต่อเติมศาลากลางบา้น  -  - 300,000  -  - ศาลากลางบา้น มสีถานที่ในการจัดกจิกรรม กองสวัสดิการฯ

กลางบา้นจอมมณี  หมู่ที่ 4 ต่างๆของชุมชน หนา 8.00 เมตร ยาว จ านวน 1 แหง่ ของชุมชน

10.00 เมตร และปรับปรุง

อาคาร

2 โครงการเลือกต้ังประธานชุมชน/ เพื่อใหม้ปีระธานชุมชนและ 20 ชุมชน 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดใหม้กีารเลือกต้ัง ได้ประธานชุมชนและคณะ กองสวัสดิการฯ

คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนเปน็ ประธานชุมชน 1 คร้ัง กรรมการชุมชนเปน็ตัวแทน

ตัวแทนของประชาชนในการ ของประชาชนในการด าเนนิ

ด าเนนิงานด้านต่างๆ งานด้านต่างๆ

รวม 2  โครงการ 20,000 10,000 310,000 10,000 10,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมือง การบรหิารจัดการที่ดี และการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน

     4. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ

         4.7  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการวางและจัดท าผังเมอืง เพื่อวางและจัดท าผังเมอืงรวม วางและจัดท าผังเมอืงรวม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 วางและจัดท าผังเมอืงรวม ชุมชนวังสะพงุได้รับการวาง กองช่าง

รวมชุมชนวังสะพงุ ชุมชนวังสะพงุ ชุมชนวังสะพงุ ชุมชนวังสะพงุ และจัดท าผังเมอืงที่ถูกต้อง

2 ค่าออกแบบสะพานข้ามน้ าเลย เพื่อจ้างออกแบบสะพานข้าม ออกแบบสะพานข้ามแม่น้ าเลย 200,000  -  -  -  - แบบแปลนสะพาน ได้แบบแปลนส าหรับการ กองช่าง
แมน่้ าเลย บริเวณถนนภมูวิิถี ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 120.00 ข้ามแมน่้ าเลย กอ่สร้างสะพานข้าม
ซอย 26 ที่ได้มาตรฐาน เมตร โดยมขีอบข่ายงาน ที่ได้มาตรฐาน แมน่้ าเลย ที่พร้อมส าหรับ
เชื่อมระหว่างชุมชนกบัสนาม ประกอบด้วย งานออกแบบ การด าเนนิการกอ่สร้าง
กฬีามาตรฐานระดับอ าเภอ สถาปัตยกรรม และงานระบบ และได้มาตรฐาน

วิศวกรรมโครงสร้าง

รวม 2 โครงการ  -  - 210,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

     4. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ

         4.8  แผนงาน งบกลาง

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 เงินสบทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการดูแล 20 ชุมชน 312,000 320,000 350,000 400,000 400,000 งานกองทนุฯ ประชาชนได้รับการดูแล กองสาธารณสุขฯ

ในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ทีใ่นสัดส่วน และการบริการเบื้องต้นเพื่อใหม้ี มปีระสิทธิภาพมากขึ้น และการบริการเบื้องต้น

ไม่น้อยกวา่ 60% ของเงินที่ส านักงาน สุขภาพอนามยัสมบรูณ์แข็งแรง มสุีขภาพอนามยัสมบรูณ์

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุน แข็งแรง

2 เบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ เพื่อช่วยเหลือผู้ปวุยเอดส์ใน ผู้ปวุยเอดส์ในเขตเทศบาล 230,400 156,000 156,000 156,000 156,000 ผู้ปวุยเอดส์ในเขตเทศบาล ผู้ปวุยเอดส์ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

เขตเทศบาลเมอืงวังสะพงุ เมอืงวังสะพงุ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เมอืงวังสะพงุ ได้รับ เมอืงวังสะพงุ ได้รับเบี้ย (กรมส่งเสริมฯ)

เบี้ยยังชีพครบถ้วนทั่วถึง ยังชีพครบถ้วนทั่วถึง

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุใน ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 15,771,600 17,391,600 17,391,600 17,391,600 17,391,600 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง กองสวัสดิการฯ

เขตเทศบาลเมอืงวังสะพงุ เมอืงวังสะพงุ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เมอืงวังสะพงุ ได้รับเบี้ย วังสะพงุ ได้รับเบี้ยยังชีพ (กรมส่งเสริมฯ)

ยังชีพครบถ้วนทั่วถึง ครบถ้วนทั่วถึง

4 เบี้ยยังชีพความพกิาร เพื่อช่วยเหลือผู้พกิารใน ผู้พกิารในเขตเทศบาล 3,072,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 ผู้พิการในเขตเทศบาลเมือง ผู้พกิารในเขตเทศบาลเมอืง กองสวัสดิการฯ

เขตเทศบาลเมอืงวังสะพงุ เมอืงวังสะพงุ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) วังสะพงุ ได้รับเบี้ยยังชีพ วังสะพงุ ได้รับเบี้ยยังชีพ (กรมส่งเสริมฯ)

ครบถ้วนทั่วถึง ครบถ้วนทั่วถึง

รวม 4  โครงการ  -  - 19,386,000 22,187,600 22,217,600 22,267,600 22,267,600  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมือง การบรหิารจัดการที่ดี และการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน
    5.  ยุทธศาสตรด์้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนรว่ม 
        5.1 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เพื่อใหก้ารบริหารงานของ ด าเนนิการเลือกต้ังนายก 2,000,000 1,500,000 1,500,000  -  - มนีายกเทศมนตรี และ การบริหารงานของเทศบาล ส านกัปลัด

และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลมปีระสิทธิภาพ เทศมนตรีและสมาชิกสภา สมาชิกสภาเทศบาล มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เทศบาล จ านวน 1 คร้ัง ตรงตามจ านวนที่

ระเบยีบ/กฎหมาย

ก าหนดไว้

รวม 1 โครงการ  -  - 2,000,000 1,500,000 1,500,000 -  -  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
    5.  ยุทธศาสตรด์้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนรว่ม 
        5.2 แผนงาน  สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่ม จัดอบรมกลุ่มอาชีพใน  -  - 30,000 30,000 30,000  -อบรมกลุ่มอาชีพ 1 คร้ัง กลุ่มอาชีพชุมชนได้มาตรฐาน กองสวัสดิการฯ

กลุ่มอาชีพชุมชน อาชีพชุมชนใหไ้ด้มาตรฐาน ชุมชน จ านวน 1 คร้ัง  -กลุ่มอาชีพผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทีม่ีความหลากหลาย

เพื่อใหไ้ด้ผลิตภณัฑ์ที่มคีวาม ได้มาตรฐานทกุกลุ่ม เพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีรายได้

หลากหลาย เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ กลุ่มอาชีพมรีายได้ เพิ่มมากขึ้น

ชุมชนมรีายได้เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชน จัดแสดงสินค้าชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดแสดงสินค้าชุมชน สินค้าชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น กองสวัสดิการฯ

สินค้าชุมชน ใหม้คุีณภาพ ได้มาตรฐาน ในงานกจิกรรมต่างๆ จ านวน 1คร้ัง เพิ่มรายได้ใหก้บัชุมชน

3 โครงการส่งเสริมพฒันา เพื่อแสดงความกตัญญู ส่งเสริมพฒันา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมพฒันา ผู้สูงอายุมขีวัญและก าลังใจ กองสวัสดิการฯ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต่อผู้สงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้พบปะแลกเปล่ียนและ

ผู้สูงอายุได้ท ากจิกรรม จ านวน 1 คร้ัง ท ากจิกรรมร่วมกนั

ร่วมกนั

4 โครงการส่งเสริมกจิกรรม เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ส่งเสริมศูนย์พฒันา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมศูนย์พฒันา เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการฯ

ศูนย์พฒันาครอบครัว ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ครอบครัว จ านวน 1 คร้ัง ครอบครัว จ านวน 1 คร้ัง ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส

ที่ได้รับความเดือดร้อน  เปน็การ ที่ได้รับความเดือดร้อน  

สร้างความสมานฉันทใ์หก้บั ได้รับการช่วยเหลือ สร้าง

ครอบครัว ความสมานฉันทใ์หก้บั

ครอบครัว

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

5 โครงการส่งเสริมกจิกรรม ผู้สูงอายุได้ท ากจิกรรม ส่งเสริมกจิกรรม 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ส่งเสริมกจิกรรม ผู้สูงอายมุีขวญัและก าลังใจ กองสวัสดิการฯ

กลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมกนั กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน ได้พบปะแลกเปล่ียนและ

1 คร้ัง ท ากจิกรรมร่วมกนั

6 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ประชุมปฎิบัติการการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วมพฒันา กรรมการบริหารศูนย์มี กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุกรรมการบริหารศูนย์ ในการบริหารจัดการที่ดี ดูงานและการประชุมสัญจร ศักยภาพและการประชุม ทกัษะในการบริหารงานที่ดี

พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม กรรมการบริหารศูนย์ฯ ของกรรมการศูนย์ฯ

อาชีพผู้สูงอายุและทศันศึกษา

ดูงาน

7 โครงการส่งเสริมและพฒันา ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 20 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คนพกิารมคุีณภาพชีวิต ท าใหค้นพกิารได้มกีจิกรรม กองสวัสดิการฯ

คุณภาพชีวิตคนพกิาร คนพกิารในเขตเทศบาล ดีขึ้น กลุ่มร่วมกนัและสามารถ

ด าเนนิชีวิตได้อย่างปกติ

และอยู่ในสังคมได้อย่าง

มคีวามสุข

8 โครงการส่งเสริมกจิกรรม เพื่อส่งเสริมกจิกรรมกลุ่มสตรี 20 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกจิกรรมกลุ่ม กลุ่มสตรีมคีวามเข้มแข็ง กองสวัสดิการฯ

กลุ่มสตรี ใหม้บีทบาททางสังคมมากขึ้น สตรี 20 ชุมชน และเปน็ก าลังในการพฒันา

พฒันาทอ้งถิ่น

9 โครงการหนา้บา้นนา่มอง เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม ด าเนนิการใน 20 ชุมชน 250,000 250,000  -  -  - ออกตรวจประเมนิชุมชน ชุมชนและประชาชน กองสวัสดิการฯ

ในการรักษาความสะอาด ในเขตเทศบาล ทั้ง 20 ชุมชน มส่ีวนร่วมในการรักษา

ท าใหเ้กดิสภาพแวดล้อมที่ดี จ านวน 3 ไตรมาส ความสะอาดท าให้เกิดสภาพ

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย แวดล้อมที่ดีเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

10 โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันา เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั และ กอ่สร้างศูนย์พฒันา  -  - 700,000  -  - กอ่สร้างศูนย์พฒันา เกดิความปลอดภยั และ กองสวัสดิการฯ

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ เหมาะสมในการจัดท ากจิกรรม คุณภาพชีวิตฯ จ านวน คุณภาพชีวิตฯ จ านวน เหมาะสมในการจัดท า

ผู้สูงอายุเทศบาลเมอืงวังสะพงุ ของผู้สูงอายุ 1 แหง่ 1 แหง่ กจิกรรมของผู้สูงอายุ
11 โครงการส่งเสริมกจิกรรมสภา เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้ ส่งเสริมกจิกรรมของสภา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกจิกรรมของ เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ กองสวัสดิการฯ

เด็กและเยาวชน เรียนรู้ ท ากจิกรรมเพื่อสังคม เด็กและเยาวชน ในเขต สภาเด็กและเยาวชน ท ากจิกรรมเพื่อสังคม

ด้านจิตสาธารณะร่วมกนั เทศบาล จ านวน 1 คร้ัง/ปี ด้านจิตสาธารณะร่วมกนั

12 โครงการพฒันาศักยภาพชุมชน เพื่อพฒันาศักยภาพของ อบรมและทศันศึกษา 150,000 3,000  -  -  - อบรมและทศันศึกษา ชุมชนมคีวามรู้ ทกัษะใน กองสวัสดิการฯ

ชุมชนด้านต่างๆ เช่น  ดูงาน 1 คร้ัง ดูงาน 1 คร้ัง การท างานเพิ่มมากขึ้น

การพฒันาชุมชนด้านต่างๆ และเกดิแนวคิดใหม่ๆ

ใหเ้กดิประสิทธิภาพ ที่จะพฒันาชุมชนต่อไป
13 โครงการส่งเสริมกจิกรรมกฬีา เพื่อส่งเสริมและพฒันาให้ อดุหนนุสมาคมกฬีา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อดุหนนุสมาคมกฬีา คนพกิารได้มโีอกาสแสดง กองสวัสดิการฯ

คนพกิารแหง่ชาติ คนพกิารได้มโีอกาสแสดง คนพกิารจังหวัดเลย คนพกิารจังหวัดเลย ศักยภาพของตนเองในการ สมาคมกฬีา

ศักยภาพของตนเองในการ เล่นกฬีาและมส่ีวนร่วม คนพกิาร

เล่นกฬีาและมส่ีวนร่วมในการ ในการท ากจิกรรม จังหวัดเลย

ท ากจิกรรมเทยีบเทา่กบัคนปกติ เทยีบเทา่กบัคนปกติ

14 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต อดุหนนุเหล่ากาชาด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อดุหนนุเหล่ากาชาด  ผู้ปวุย ผู้พกิาร ผู้ยากไร้ กองสวัสดิการฯ

ผู้ปวุย ผู้พกิาร ผู้ยากไร้และ  ผู้ปวุย ผู้พกิาร ผู้ยากไร้ จังหวัดเลย จังหวัดเลย และผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบ เหล่ากาชาด

ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภยั และผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบ ภยัพบิติัต่างๆในจังหวัดเลย จังหวัดเลย

พบิติัต่างๆในจังหวัดเลย ภยัพบิติัต่างๆในจังหวัดเลย ใหม้คุีณภาพชีวิตความ

ใหม้คุีณภาพชีวิตความ เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

เปน็อยู่ที่ดีขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ
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งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

15 โครงการต่อยอดอาชีพการ เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่ม อดุหนนุสมาคม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อดุหนนุสมาคม คนพกิาร มอีาชีพ กองสวัสดิการฯ

ท าขนมทองพบัแกค่นพกิาร อาชีพคนพกิาร มอีาชีพ คนพกิารจังหวัดเลย คนพกิารจังหวัดเลย มรีายได้เสริม และใช้เวลา สมาคมคนพกิาร

ในชุมชน มรีายได้เสริม และใช้เวลา ว่างใหเ้กดิประโยชน์ จังหวัดเลย

ว่างใหเ้กดิประโยชน์

16 โครการพฒันาผู้สูงวัยโรงเรียน เพื่อพฒันาศักยภาพของ อดุหนนุชมรมผู้สูงอายุ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อดุหนนุชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุมศัีกยภาพ กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุเทศบาลเมอืงวังสะพงุ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมอืงวังสะพงุ มากยิ่งขึ้น ชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลเมอืง

วังสะพงุ

17 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ เพื่อพฒันาส่งเสริมกลุ่ม อดุหนนุกลุ่มผ้าทอมอื 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อดุหนนุกลุ่มผ้าทอมอื กลุ่มผ้าทอมอืกลุ่มแมบ่า้น กองสวัสดิการฯ

ผ้าทอมอืกลุ่มแมบ่า้นชุมชน อาชีพชุมชนใหไ้ด้มาตรฐาน กลุ่มแมบ่า้นชุมชน กลุ่มแมบ่า้นชุมชน ชุมชนจอมมณีผลิตสินค้า กลุ่มผ้าทอมอื

จอมมณี จอมมณี จอมมณี ที่ได้มาตรฐาน กลุ่มแมบ่า้น

ชุมชนจอมมณี

รวม 17  โครงการ  -  - 745,000 598,000 1,075,000 375,000 375,000  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณทีอ้งถ่ิน และภมูปิญัญาของทอ้งถ่ิน
    5.  ยทุธศาสตร์ดา้นภาคประชาสงัคม ความเขม้แขง็ในชมุชน และการมสีว่นร่วม 

        5.3  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจัดงานประเพณี เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน จัดงานลอยกระทง 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000  -ผู้เข้าร่วมโครงการ ประเพณีวัฒนธรรมอนัดี กองการศึกษา

ลอยกระทง ประเพณีวัฒนธรรม 1 คร้ัง/ปี มรีะดับความพงึพอใจ งามของทอ้งถิ่นได้รับการ

อนัดีงามทอ้งถิ่น อยู่ในระดับดี ขึ้นไป อนรัุกษแ์ละสืบสาน

 -จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการเพิ่มขึ้น

2 โครงการจัดงานประเพณี เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน จดังานประเพณีสงกรานต์  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  -ผู้เข้าร่วมโครงการ ประเพณีวัฒนธรรมอนัดี กองการศึกษา

วันสงกรานต์ ประเพณีวัฒนธรรมอนั 1 คร้ัง/ปี มรีะดับความพงึพอใจ งามของทอ้งถิ่นได้รับการ

ดีงามของทอ้งถิ่น อยู่ในระดับดี ขึ้นไป อนรัุกษแ์ละสืบสาน

 -จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการเพิ่มขึ้น

3 โครงการจัดงานประเพณี เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน จัดงานแหเ่ทยีนพรรษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีวัฒนธรรมอนัดี กองการศึกษา

แหเ่ทยีนพรรษา ประเพณีวัฒนธรรมอนั 1 คร้ัง/ปี โครงการเพิ่มขึ้น งามของทอ้งถิ่นได้รับการ

ดีงามของทอ้งถิ่น อนรัุกษแ์ละสืบสาน

4 โครงการสนบัสนนุงานประจ าปี เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน สนบัสนนุงานประจ าปี 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000  -จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีวัฒนธรรมอนัดี กองการศึกษา

(งานวัด) ประเพณีวัฒนธรรมอนั (งานวัด) 1 คร้ัง/ปี โครงการเพิ่มขึ้น งามของทอ้งถิ่นได้รับการ

ดีงามของทอ้งถิ่น อนรัุกษแ์ละสืบสาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณ

5 โครงการสนบัสนนุเล้ียงศาล เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน จัดเล้ียงศาลเจ้าพอ่ 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000  -จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีวัฒนธรรมอนัดี กองการศึกษา

เจ้าพอ่ (เล้ียงหอ)ทกุชุมชนใน ประเพณีวัฒนธรรมอนั (เล้ียงหอ) โครงการเพิ่มขึ้น งามของทอ้งถิ่นได้รับการ

เขตเทศบาล ดีงามของทอ้งถิ่น อนรัุกษแ์ละสืบสาน

6 โครงการสนบัสนนุประเพณี เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน จัดประเพณีเล้ียงบา้น 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000  -จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีวัฒนธรรมอนัดี กองการศึกษา

บญุเล้ียงบา้นทกุชุมชนในเขต ประเพณีวัฒนธรรมอนั 20 ชุมชน โครงการเพิ่มขึ้น งามของทอ้งถิ่นได้รับการ

เทศบาล ดีงามของทอ้งถิ่น อนรัุกษแ์ละสืบสาน

7 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน จัดกจิกรรมการขับร้อง 30,000  -  -  -  -  -จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีวัฒนธรรมอนัดี กองการศึกษา

ประเพณีขับร้องสารภญัญะเพื่อ ประเพณีวัฒนธรรมอนั สารภญัญะ โครงการเพิ่มขึ้น งามของทอ้งถิ่นได้รับการ

อนรัุกษข์นบธรรมเนยีมประเพณี ดีงามของทอ้งถิ่น อนรัุกษแ์ละสืบสาน

พื้นบา้น

8 ปรับปรุงหลังคาศาลเจ้าพอ่ เพื่อเปน็สถานที่เคารพสักการะ ปรับปรุงหลังศาลเจ้าพอ่ 150,000  -  -  -  - ศาลเจ้าพอ่ศรีสงคราม เปน็สถานที่เคารพสักการะ กองการศึกษา
ศรีสงคราม วัดปาุประชาสรรค์ บชูาของประชาชนทั่วไป ศรีสงคราม ขนาด 6x8 จ านวน 1 แหง่ บชูาของประชาชนทั่วไป

เมตร พร้อมพื้น ค.ส.ล.
โดยรอบ

9 โครงการจัดกจิกรรมวันขึ้นปใีหม่ เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน จัดกจิกรรมวันขึ้นปใีหม่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีวัฒนธรรมอนัดี กองการศึกษา

ประเพณีวัฒนธรรมอนั จ านวน 1 คร้ัง โครงการเพิ่มขึ้น งามของทอ้งถิ่นได้รับการ

ดีงามของทอ้งถิ่น อนรัุกษแ์ละสืบสาน

รวม 9  โครงการ  -  - 1,596,000 1,416,000 1,416,000 1,416,000 1,416,000  -  -  -
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสรา้งพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวกอ่สร้าง เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  -กอ่สร้างหอชมวิว ความสูง 50,000,000  -  -  -  - หอชมวิวเฉลิม ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จังหวัดเลย

หอชมวิวเฉลิมพระเกยีรติ ของอ าเภอวังสะพงุ และของ ระดับพื้นดินถึงระดับหอชมวิว พระเกยีรติ ของอ าเภอวังสะพงุ และของ

จังหวัดเลย ประชาชนมอีาชีพ รวมความสูงไมน่อ้ยกว่า 35 ม. จังหวัดเลย ประชาชนมีอาชีพ

มรีายได้เพิ่มขึ้นจากการ  -กอ่สร้างขยายไหล่ทางเข้า 11,000,000  -  -  -  - มรีายได้เพิ่มขึ้นจากการ

ทอ่งเที่ยว หอชมวิว กว้าง 14 เมตร ยาว ทอ่งเที่ยว

1,300 เมตร

2 พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวเสมา เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  -กอ่สร้างอาคารพพิธิภณัฑ์ 9,000,000  -  -  -  - แหล่งทอ่งเที่ยว ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จังหวัดเลย

หนิทราย  ของอ าเภอวังสะพงุ และของ พร้อมปูาย ขนาด 20x30 เมตร เสมาหนิทราย  ของอ าเภอวังสะพงุ และของ

จังหวัดเลย ประชาชนมอีาชีพ จ านวน  1  หลัง จังหวัดเลย ประชาชนมีอาชีพ

มรีายได้เพิ่มขึ้นจากการ  -ปรับปรุงถนนทางเข้าวัด 400,000  -  -  -  - มรีายได้เพิ่มขึ้นจากการ

ทอ่งเที่ยว พทัสีมารามทศิเหนอื  1 สาย ทอ่งเที่ยว

ขนาดกว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมอืงวังสะพุง

    1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/1 
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

80 เมตร  โดยกอ่สร้างปผิูว

แอสฟลัติกคอนกรีตพร้อม

รางระบายน้ า 

 -ปรับปรุงถนนทางเข้าวัด 700,000  -  -  -  -

พทัสีมารามทศิใต้ 1 สาย ขนาด

กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 350 

เมตร  โดยกอ่สร้างปผิูว

แอสฟลัติกคอนกรีต

3 พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวเส้นทาง เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  -กอ่สร้างเขื่อนปอูงกนัตล่ิง 15,600,000  -  -  -  - แหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จังหวัดเลย

จักรยาน  ของอ าเภอวังสะพงุ และของ พร้อมทางจักรยาน บริเวณหมู ่9 จักรยาน  ของอ าเภอวังสะพงุ และของ

จังหวัดเลย ประชาชนมอีาชีพ เชื่อมต่อเขื่อนปอูงกนัตล่ิงเดิม จังหวัดเลย ประชาชนมีอาชีพ

มรีายได้เพิ่มขึ้นจากการ ถงึสะพานสีหพ์นม ยาว 240 เมตร มรีายได้เพิ่มขึ้นจากการ

ทอ่งเที่ยว  -กอ่สร้างเขื่อนปอูงกนัตล่ิง 24,700,000  -  -  -  - ทอ่งเที่ยว

พร้อมทางจักรยาน เชื่อมต่อ

จากสะพานสีหพ์นมถึงชุมชน

บา้นเลิง ยาว 380 เมตร

 -กอ่สร้างเขื่อนปอูงกนัตล่ิง 16,250,000  -  -  -  -

พร้อมทางจักรยาน เชื่อมต่อ

จากชุมชนบา้นเลิงถึงวัด

ศรีบญุเรือง ยาว 250 เมตร

 -ทางจกัรยานสีเทอร์โมพลาสติก 1,200,000  -  -  -  -

บริเวณหนา้โรงเรียนชุมชน

วังสะพงุ  ยาว 900 เมตร  

131



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  -ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 2,000,000  -  -  -  - ปูายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเลย

ปูายประชาสัมพันธ์โอเวอร์เฮด ของอ าเภอวังสะพุง และของ โอเวอร์เฮด จ านวน 4 จุด โอเวอร์เฮด ของอ าเภอวังสะพุง และของ

จังหวัดเลย ประชาชนมีอาชีพ ขนาดยาว 32 เมตร  จังหวัดเลย ประชาชนมีอาชีพ

มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ

ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว

5 ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงแม่น้ าเลย เพื่อให้ประชาชนมีความ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง  -  - 6,000,000  -  - เขื่อนปูองกันตล่ิง ประชาชนมีความปลอดภัย จังหวัดเลย

บริเวณชุมชนบ้านเลิง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 120.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

ได้มาตรฐาน

6 ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงแม่น้ าเลย เพื่อให้ประชาชนมีความ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงยาว 14,000,000  -  -  -  - เขื่อนปูองกันตล่ิง ประชาชนมีความปลอดภัย จังหวัดเลย

ช่วงหมู่ที่ 9 ต่อจากเขื่อนเดิมถึง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 240 เมตร ยาว 240 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

สะพานสีห์พนม ได้มาตรฐาน

7 ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงแม่น้ าเลย เพื่อให้ประชาชนมีความ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงยาว 22,800,000  -  -  -  - เขือ่นปอูงกนัตล่ิง ยาว ประชาชนมีความปลอดภัย จังหวัดเลย

ช่วงสะพานสีห์พนมถึงบ้านเลิง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 380 เมตร  380 เมตรได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

8 ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงแม่น้ าเลย เพื่อให้ประชาชนมีความ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงยาว 72,000,000  -  -  -  - เขื่อนปูองกันตล่ิง ประชาชนมีความปลอดภัย จังหวัดเลย

ช่วงบ้านปากเปุงถึงวัดศรีชมชื่น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,200 เมตร ยาว 1,200 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

9 ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงแม่น้ าเลย เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง 36,000,000  -  -  -  - เขื่อนปูองกันตล่ิง มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น จังหวัดเลย

บริเวณสนามกีฬากลาง ปูองกันน้ าท่วมและตล่ิงพังได้ แม่น้ าเลย ยาว 800 เมตร ยาว 800 เมตร สามารถปูองกันน้ าท่วม

ได้มาตรฐาน

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า ชุมชนนาหลัก เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง - 6,500,000  -  -  - รางระบายน้ า ยาว มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น จังหวัดเลย

ประชาชนมีความปลอดภัยใน 2.00 เมตรยาว 900.00 เมตร 900 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

11 ก่อสร้างท่อเหล่ียม พร้อมถนน เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น ก่อสร้างท่อเหล่ียม ยาว 580.00 - 8,000,000 -  -  - ท่อเหล่ียมยาว 580 เมตร มีระบบระบายน้ าที่ดีขึ้น จังหวัดเลย

 ค.ส.ล.ถนนภูมิวิถี ซอย 9 ประชาชนมีความปลอดภัยใน  เมตร พร้อมถนน ค.ส.ล. พื้นที่ และถนนพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ประชาชนมีความปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร 3,400 ตรม.ได้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน
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12 กอ่สร้างรางยูและทอ่เหล่ียม เพื่อใหม้รีะบบระบายน้ าที่ กอ่สร้างรางยูยาว 605.00 14,349,000  - -  -  - รางยูยาว 605.00 มรีะบบระบายน้ าที่ดีขึ้น จังหวัดเลย
ชุมชนศรีบญุเรือง ชุมชนนาหลัก ดีขึ้น แกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง เมตร และทอ่เหล่ียมยาว เมตร และทอ่เหล่ียม แกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขังได้
ชุมชนหนองเงิน ประชาชนมคีวามปลอดภยั 245.00 เมตร ตามแบบ  245.00 เมตร อย่างมปีระสิทธิภาพ

ในชีวิตและทรัพย์สิน แปลนเทศบาลก าหนด ได้มาตรฐาน ตรง ประชาชนมคีวามปลอดภยั
ตามแบบแปลน ในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลก าหนด

13 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟลัท์ เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส  -  - 1,850,000  -  - ถนนแอสฟลัทติ์ก  การคมนาคมสะดวก กองช่าง/
ติกคอนกรีต รหสัทางหลวง ประชาชนมคีวามปลอดภยั ฟลัทติ์ก คอนกรีต กว้าง (เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ) คอนกรีต ถนน  ประชาชนมคีวาม กรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิ่น ลย.ถ024-003 สาย ในชีวิตและทรัพย์สิน 10.00 เมตร ยาว 669.00 ประชาเสรี ยาว  ปลอดภยัในชีวิตและ
ถนนประชาเสรี เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 669.00 เมตร ได้  ทรัพย์สิน

มพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 6,690 มาตรฐาน ตาม
ตารางเมตร ตามแบบแปลน แบบแปลน
เทศบาลก าหนด เทศบาลก าหนด

14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟลัท์ เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์  -  - 4,320,000  -  - ถนนแอสฟลัทติ์ก  การคมนาคมสะดวก กองช่าง/
ติกคอนกรีต รหสัทางหลวง ประชาชนมคีวามปลอดภยั ติกคอนกรีต กว้าง 9.50 เมตร (เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ) คอนกรีต ถนนราช  ประชาชนมคีวาม กรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิ่น ลย.ถ024-004 สายถนน ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 1,080.00 เมตร หนา 0.04 ภกัดี ยาว1,080.00  ปลอดภยัในชีวิตและ
ราชภกัดี  เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า เมตร ได้มาตรฐาน  ทรัพย์สิน

 10,173 ตารางเมตร ตามแบบ ตามแบบแปลน
แปลนเทศบาลก าหนด เทศบาลก าหนด

15 โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ เพือ่ให้มีสวนสาธารณะส าหรับ สร้างสวนสาธารณะเพื่อเปน็ - 22,000,000  -  -  - สร้างสวนสาธารณะเพือ่ มสีวนสาธารณะส าหรับ กองช่าง
บริเวณพื้นที่สาธารณะเลยลัด เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ เปน็สถานที่พกัผ่อน เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ (กรมโยธา)

ของประชาชนทั่วไป หย่อนใจ จ านวน 1 แห่ง ของประชาชนทั่วไป
รวม 15  โครงการ  -  - 289,999,000 36,500,000 12,170,000 - - 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารจัดการภาครฐัเพ่ือยกระดับสู่สากล

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมือง การบรหิารจัดการที่ดี และการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน
     4. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ  - เทปวัดระยะไฟเบอร์ 20,000  -  -  -  - กองช่าง

จ านวน 5 มว้น

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ  - ตู้ควบคุมไฟอตัโนมติั 19,600  -  -  -  - กองช่าง

จ านวน 2 ตู้

 -ตู้ควบคุมไฟระบบปั๊มน้ า 9,500  -  -  -  - กองช่าง

อตัโนมติั จ านวน 1 ตู้

ครุภณัฑ์การเกษตร  - เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม ้ 11,800 11,800  -  -  - กองช่าง

จ านวน 2 เคร่ือง

 -เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม ้(ไร้สาย)  -  - 7,000  -  - กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์กฬีา  -เคร่ืองออกก าลังกาย 99,000 99,000  -  -  - กองช่าง

กลางแจ้ง จ านวน 8 ชุด

ครุภณัฑ์โรงงาน  -ปากกาจับชิ้นงาน 5,000 5,000  -  -  - กองช่าง

จ านวน 1 ตัว

หมวด ประเภท

งบประมาณ

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมอืงวังสะพุง

ที่ แผนงาน

แบบ ผ. 03 
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เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน

 -สว่านไขควงไร้สาย  -  - 12,000  -  - กองช่าง

18V/3.0 Ah จ านวน 1 เคร่ือง

 -สว่านกระแทกไร้สาย  -  - 5,000  -  - กองช่าง

18 V/1.3 AH จ านวน 1 เคร่ือง

 -สว่านไขควงไร้สาย 10 mm.  -  - 3,250  -  - กองช่าง

(3/8") 10.8 V จ านวน 1 เคร่ือง

 -สว่านไร้สายกระแทก 10.8V  -  - 4,000  -  - กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

 -จิ๊กซอว์ไร้สาย จ านวน 1  -  - 2,800  -  - กองช่าง

เคร่ือง

 -เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อออ่น  -  - 56,500  -  - กองช่าง

จ านวน 5 เคร่ือง
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ  -รถยนต์แบบดับเบิ้ลแค็ป  -  - 896,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

ขนส่ง จ านวน 1 คัน

 -รถบรรทกุขยะแบบอดัทา้ย  -  - 2,300,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 1 คัน

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  -เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  -  - 30,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 3 ตัว

ครุภณัฑ์การเกษตร  -เคร่ืองพน่ฝอยละอองละเอยีด  -  - 180,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

(ULV) จ านวน 2 เคร่ือง

 -เคร่ืองพน่หมอกควัน  -  - 65,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 1 เคร่ือง
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เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 34,000  -  -  -  - กองคลัง

พกพา จ านวน 2 เคร่ือง

 -เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 22,800  -  -  -  - กองคลัง

3 เคร่ือง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์  - 21,000  -  -  - กองคลัง

โนต้บุ๊ก ส าหรับงานประมวล

ผล จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์ส านกังาน  - เกา้อี้บนุวม  ขนาด 105,000  -  -  -  - ส านกัปลัดฯ

ไมน่อ้ยกว่า 40x40x85 ซม.

จ านวน 70 ตัว

 - เกา้อี้ส าหรับผู้บริหาร 6,000  -  -  -  - ส านกัปลัดฯ

จ านวน 2 ตัว

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 

63x70x115-123 ซม.

 -โซฟาขนาดไมน่อ้ยกว่า  -  - 27,000           -  - ส านกัปลัดฯ

180x80x90 ซม. จ านวน 

2 ชุด

 -โต๊ะอเนกประสงค์หนา้เหล็ก  -  - 29,900           -  - ส านกัปลัดฯ

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 60x150 ซม.

จ านวน 10 ตัว

 - เกา้อี้ส านกังาน ขนาด - 75,800  -  -  - ส านกัปลัดฯ

ก 55 x ล 54 xส 91-100 ซม.

จ านวน 20 ตัว โดยมี
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เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน

พนกัพงิต่ าและที่นั่งหุ้มหนงั PU

ระบบโช้คปรับระดับสูงต่ าได้

ขาเหล็กชุปโคเมี่ยม 5 แฉก

ล้อ PUI ลูกล้อไนล่อนกนั

รอยขีดข่วนบน่พื้น

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - เคร่ืองมลัติมเีดีย 65,000  -  -  -  - ส านกัปลัดฯ

โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

ขนาด 4,000 ANSI Lumens

จ านวน 1 เคร่ือง 

 - โทรทศัน ์แอล อ ีดี 17,000  -  -  -  - ส านกัปลัดฯ

(LED TV) ขนาด 40 นิ้ว

จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนก  - 4,900  -  -  - ส านกัปลัดฯ

ประสงค์ (Smart Card 

Reader) จ านวน 7 เคร่ือง

3 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ  -รถยนต์ดับเพลิงอาคาร  -  - 4,100,000  -  - ส านกัปลัดฯ

ขนส่ง พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 4,000

ลิตร จ านวน 1 คัน

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  -เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุชนดิมอืถือ  -  - 60,000  -  - ส านกัปลัดฯ

5 วัตต์ จ านวน 5 เคร่ือง

ครุภณัฑ์โรงงาน  -เล่ือยโซ่ยนต์ โดยมกี าลัง  -  - 18,000  -  - ส านกัปลัดฯ

แรงมา้ไมต่่ ากว่า 2 แรงมา้

และมคีวามยาวแผ่นบงัคับโซ่
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เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน

ประมาณ 12 นิ้ว 

จ านวน 1 เคร่ือง

 -เล่ือยโซ่ยนต์ โดยมกี าลัง  -  - 30,000  -  - ส านกัปลัดฯ

แรงมา้ไมต่่ ากว่า 3 แรงมา้

และมคีวามยาวแผ่นบงัคับโซ่

ประมาณ 18 นิ้ว 

จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - กล้องถ่ายภาพ ระบบ  - 13,600  -  -  - กองวิชาการฯ

ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว

4 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน  -เคร่ืองปรับอากาศ 28,000  -  -  -  - กองสวัสดิการสังคม

จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 16,000  -  -  -  - กองสวัสดิการสังคม

จ านวน 1 เคร่ือง

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และ  - ครุภณัฑ์ส าหรับหอ้ง 150,000 150,000  -  -  - กองการศึกษา

การแพทย์ วิทยาศาตร์ จ านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  -ตู้ท าน้ าเย็นแบบต่อทอ่ 45,000  -  -  - กองการศึกษา

ประปา 5 ก๊อก จ านวน 2 เคร่ือง

ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์  -เคร่ืองดนตรีวงโยธวาทติ 750,000         -  -  - กองการศึกษา

จ านวน 1 ชุด

1,403,700    381,100       7,826,450    -             -             รวม
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ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  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) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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เกณฑ์การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน 
ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช ้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
3.6 เปา้ประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ ์
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
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 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ  
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 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 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  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) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ี5 คะแนน 
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาต ิฉบับที ่12  5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0  5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

                ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถปุระสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ (5) 
   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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เกณฑ์การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิ เคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 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 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน า เอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(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 หรือหลักการบูรณาการ 
(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 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน    
มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 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
ว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 
 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.4 โครงการมีความสอดคล้อง กับ
แผนยุทธศาสตร ์20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
5.11  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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 าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 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 ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
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 าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการก าหนด     
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การด า เนินงาน พัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง ตั้ งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559               
ถึงปีงบประมาณปัจจุบัน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เมืองน่าอยู่ เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาคน ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ และด้านภาคประชา
สังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม โดยยึดกรอบแนวทางตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการ

http://www.dla.go.th/
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ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถสรุปสถานการณ์การพัฒนา ไดด้ังนี้ 

เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ตั้งงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2561  ดังต่อไปนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
รายการ ประมาณการ ปี 2559 เบิกจ่าย (บาท) 

งบกลาง                 7,439,730.00                   6,373,685.15  

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                 3,958,560.00                   3,943,058.00  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               43,254,850.00                39,467,814.20  

ค่าตอบแทน                 1,487,980.00                   1,172,079.75  

ค่าใช้สอย               39,549,470.00                34,537,047.48  

ค่าวัสดุ                 9,166,560.00                   7,073,475.63  

ค่าสาธารณูปโภค                 1,860,400.00                   1,659,187.36  

เงินอุดหนุน                 4,976,000.00                   4,530,040.00  

รายจ่ายอื่น                 1,223,800.00                      897,318.98  

ค่าครุภัณฑ์                 1,769,250.00                      603,188.76  

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                 5,005,000.00                   2,896,658.00  

รวมทั้งสิ้น            119,691,600.00              103,153,553.31  

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รายการ ประมาณการ ปี 2560 เบิกจ่าย (บาท) 

งบกลาง 26,406,530.00 25,222,568.10 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,260,000.00 3,869,867.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 47,911,390.00 40,092,118.52 

ค่าตอบแทน 1,465,100.00 1,246,704.50 

ค่าใช้สอย 34,752,780.00 30,506,267.37 

ค่าวัสดุ 11,354,380.00 8,973,945.22 

ค่าสาธารณูปโภค 1,899,580.00 1,632,211.08 

เงินอุดหนุน 4,740,000.00 4,403,180.00 

รายจ่ายอื่น 956,500.00 883,118.98 

ค่าครุภัณฑ์ 4,215,600.00 3,300,702.09 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 10,399,000.00 5,288,000.00 

รวมทั้งสิ้น 148,360,860.00 125,418,682.86 
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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 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 6,964,900.00 2,596,000.00 

รวมทั้งสิ้น 145,510,260.00 124,397,784.48 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.2.1 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ด าเนินการ 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 23 15,889,500.00 4 1,501,000.00 4 1,501,000.00 

2.ด้านการพัฒนาคน 75 58,685,010.00 52 34,510,923.00 41 28,522,015.58 

3.ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 830,000.00 1 10,000.00 0 0 

4.ด้านการบริหารจัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

37 8,024,200.00 27 2,500,726.50 14 1,351,222.50 

5.ด้านภาคประชาสังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

21 3,856,000.00 20 3,755,000.00 15 2,837,890.00 

รวม 163 87,284,710.00 104 42,277,649.50 74 34,212,128.08 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ด าเนินการ 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 43 128,550,800.00 20 7,122,800.00 9 2,335,300.00 

2.ด้านการพัฒนาคน 87 60,093,800.00 62 32,412,780.00 42 26,366,718.44 

3.ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 940,000.00 1 10,000.00 1 9,900.00 

4.ด้านการบริหารจัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

45 80,605,100.00 28 28,630,200.00 11 21,916,950.00 

5.ด้านภาคประชาสังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

25 4,461,000.00 24 2,995,000.00 16 888,846.00 

รวม 207 274,650,700.00 135 71,170,780.00 79 51,517,714.44 
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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 

 
1.2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงเชิงคุณภาพ 

 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-
2561 เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลโดยการน าปัญหาความต้องการของชุมชน 
มาจัดท าโครงการและบรรจุในแผนพัฒนา แต่เนื่องจากโครงการ/ปัญหาความต้องการของชุมชนมีเป็นจ านวน
มาก และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ครบตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนา แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน โดยด าเนินการใน
โครงการที่เป็นปัญหาส าคัญและเร่งด่วนก่อน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปผลการด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง และทางเท้า  
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ทั้งสายหลัก 

สายรอง และทางเท้า ตามตรอกซอยต่างๆในเขตเทศบาล ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ท าให้ประชาชนผู้สัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งข้ึน  

1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมในเขตเมือง   
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการส ารวจระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า และรางระบายน้ า 

ในเขตเทศบาล เพ่ือด าเนินการก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่มีท่อหรือรางระบายน้ า และด าเนินการปรับปรุงในส่วนที่
ระบบระบายน้ ายังไหลไม่สะดวก รวมถึงการลอกท่อระบายน้ าที่ทางเทศบาลได้ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี จึงท า
ให้ปัญหาน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลลดลง  

1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบปราศจากมลทัศน์  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้มีความ

สวยงามอยู่เสมอ และได้ด าเนินการก่อสร้างป้ายชื่อซอยต่างๆในเขตเทศบาล เพ่ือก าหนดชื่อซอยต่างๆในเขต
เทศบาล และเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

1.4 ปรับปรุงระบบสื่อสาร สารสนเทศ และระบบการขนส่งสาธารณะ  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อสารสารสนเทศ เช่น การ

ปรับปรุงเว็บไซด์ www.wangsaphung.go.th การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง facebook เทศบาลเมือง   
วังสะพุง เพ่ือเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน  
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาหลากหลาย และท่ัวถึง  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป ได้รับการศึกษาทั่วถึง และหลากหลาย ท าให้จัดการศึกษาของเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้
อย่างรวดเร็ว   

2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี

คุณธรรมและจริยธรรม เช่น การอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน การน าคณะผู้บริหาร พนักงาน 
พนักงานจ้างเทศบาล เข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นประจ าทุกปี การจัดกิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด รวมถึงได้จัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีจ านวนผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  

2.3 กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึก มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีวินัย  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึก มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และมีวินัย เช่น โครงการหน้าบ้านน่ามอง ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเกิด
ความสามัคคี ร่วมกันคิด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้กับชุมชนของตน บริเวณพ้ืนที่ชุมชนสะอาดปราศจาก
ขยะ รวมถึงโครงการต่างๆและโครงการต่างๆอีกมากมาย โครงการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โครงการชาววังสะพุงรวมใจรณรงค์ท า
ความสะอาดใหญ่พร้อมกัน ซึ่งเป็นการด าเนินการร่วมกันของเทศบาล บริษัท ห้างร้านต่างๆ ประชาชนทั่วไป  
ได้มีส่วนร่วมในท าความสะอาด ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

2.4 ส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดการเรียนการสอนโปรแกรมกีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตบอล

ให้กับเด็กและเยาวชน และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆมากมาย และสร้างชื่อเสียงให้กับชาว
วังสะพุงในหลายรายการที่ร่วมแข่งขัน รวมถึงการส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกก าลังกายให้กับผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล ประชาชนทั่วไป โดยจัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลากหลายรายการ เช่น   
การแข่งขันกีฬาชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลวังสะพุง คัพ การแข่งขันกีฬาตะกร้อ การแข่งขันเดิน-เฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการจัดให้มีลานกีฬา และ
อุปกรณ์ออกก าลังกายให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้ใช้ในการออกก าลังกาย ท าให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3.1 สร้างและปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวนสาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียวตามบริเวณพ้ืนที่สาธารณะต่างๆใน

ชุมชนเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป เช่น สวนสาธารณะบุ่งเล้าข้าว เป็นต้น  
3.2 สร้างและพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการบ าบัดน้ าเสียของชุมชนด้วยวิธีธรรมชาติ 

โดยมีการวางท่อเชื่อมบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 
3.3  ให้ความรู้และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็น

ความส าคัญของการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน โดยด าเนินโครงการถนนปลอดถังขยะ   
การรณรงค์การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย ในส่วนของชุมชนได้ด าเนินการธนาคารขยะในชุมชน    
ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในชุมชน และเป็นโครงการที่สามารถ
ลดปริมาณขยะในชุมชนและประชาชนในชุมชนได้รู้ถึงวิธีในการคัดแยกและก าจัดขยะในชุมชนได้ดีขึ้น         
ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะได้อีกทางหนึ่ง 
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3.4  ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ การอนุรักษ์ต้นไม้ประจ าถิ่น คือ ต้นสะพุง เป็นต้น 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ 
4.1 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆที่เป็นการเสริมสร้างให้ประชาชน

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและ   
ลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันสาธารณภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน การติดตั้งสัญญาณเตือนจราจร
ตามจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ การก่อสร้างวงเวียน การจัดให้มีสายตรวจจักรยาน รวมถึงโครงการในการป้องกัน
และควบคุมโรคต่างๆ ซึ่งท าให้ปัญหาอาชญากรรมในเขตเทศบาลลดลง ช่วยลดอุบัติเหตุ ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งข้ึน  

4.2  ส่งเสริมให้มีเวทีและสื่อสาธารณะให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และแสดงความ  
คิดเห็น  

เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา    
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล โดยการส่งเสริมให้มีเวทีในการแสดงความคิดเห็น เช่น การจัดท าโครงการสภา
เมืองวังสะพุง ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาเทศบาลให้ไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยความเห็นชอบร่วมกันของประชาชน ท าให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ รวมถึง      
การปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว การจัดให้มี
สถานที่ในการรวมกลุ่มของชุมชน  เช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลากลางบ้าน ซึ่งท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาลส่วนหนึ่งมาจากประชาชนซึ่งมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจร่วมกันอีกด้วย 

4.3  ส่งเสริมให้ประชาขนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการท างานร่วมกับเทศบาล   
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับชุมชนต่างๆโดยการประสานงานกับ

ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 20 ชุมชน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานในการพัฒนา
เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลอีกด้วย 

4.4  อ านวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ 

เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนโดยการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรโดยการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ การออกให้บริการนอกสถานที่
การจัดท าโครงการเยี่ยมยามถามข่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ท าให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล 

5. ยุทธศาสตร์ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม 
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมขน  
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนให้กับประชาชนในเขต

เทศบาล ท าให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม 
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรม/โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 

ประเพณีลอยกระทง แข่งขันเรือกาบ ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ แห่ต้นดอกไม้เครื่องเมืองวังสะพุง 
แห่เทียนพรรษา การสนับสนุนงานวัด เลี้ยงหอ เลี้ยงบ้านในเขตเทศบาล การปรับปรุงศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม   
ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมต่างๆที่ทางเทศบาลได้จัด
ขึ้นได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และ
สืบสานจากเด็ก เยาวชนรุ่นหลังให้คงอยู่สืบไป 
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5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดตั้งชมรมเครือข่ายเพ่ือท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์  

เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ และโครงการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งช่วยท าให้ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่มากยิ่งขึ้น มีแหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ สตรีและสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลได้ท ากิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง
ร่วมกัน 

5.4 ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่ าง        
มีส่วนร่วม  

เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในเขต
เทศบาล เพ่ือป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ท าให้เกิดความสามัคคี 
ปรองดอง ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนเพิ่มขึ้น 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 เพ่ือให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลร่วมกัน ดังนี้ 
1. เทศบาลได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนน     

ซอยเล็กซอยน้อย ไฟฟ้า รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า ทางเท้าบริเวณต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

2. เทศบาลได้ด าเนินการจัดให้มีสายตรวจจักรยาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ 
การด าเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆให้กับ
ประชาชน ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 

3. เทศบาลได้ด าเนินการส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
เช่น การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น   

4. เทศบาลได้ด าเนินการสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้เคารพกฎระเบียบ กติกา
สังคม และวินัยคนเมือง เช่น การจัดท าโครงการถนนปลอดถังขยะ การจัดท าธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน การ
จัดท าโครงการหน้าบ้านน่ามอง โครงการอ๊ะ อ๊ะ อย่าทิ้งขยะ เป็นต้น 

5. เทศบาลได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทุกระดับ โดยได้จัดการศึกษาให้เด็ก และ
เยาวชนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล ในโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมเด็กนักเรียนที่
มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านกีฬา โดยจัดการศึกษาบูรณาการโปรแกรมกีฬาฟุตบอล สร้างโอกาสให้กับเด็ก
และเยาวชนที่ความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล รวมถึงส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการต่างๆด้วย และการ
ส่งเสริมและประเพณที้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยร่วมกับประชาชนในชุมชน เช่น การจัดงบประเพณีแห่ต้น
ดอกไม้เครื่อง การท าบุญเลี้ยงบ้าน เลี้ยงหอ สงกรานต์ ลอยกระทง การแข่งเรือกาบ และการปรับปรุง บูรณะ
สถานที่อันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป เป็นต้น  

6. เทศบาลด าเนินการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ าเลย การแก้ไขปัญหาด้านขยะ การอนุรักษ์ต้นไม้
ใหญ่ การอนุรักษ์ต้นสะพุง รวมถึงการสร้างพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงด้วย 

2.2 ผลกระทบ 
ในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขต

เทศบาล ภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึงระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ในบางโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการให้ตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559-2561  ดังนี้ 

ปัญหา 
1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมายเท่าท่ีควร   
2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  
5. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก

โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
6. เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  
อุปสรรค 
1. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการ

ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
2. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
3. เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่      
แนวทางการแก้ไข   
1. การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
2. ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4. ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด   
5. การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
7. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เทศบาลจะต้องส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการจัดท าประชาคม และการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มาจากประชาชนอย่าง
แท้จริง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

 2. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน ดังนั้น เทศบาลควรด าเนินการในโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน ไม่ขัดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
เทศบาลควรสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ เทศบาลจะต้องท าความเข้าใจกับประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงข้อจ ากัด
ดังกล่าว  
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4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนชุมชน เป็นต้น 
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้ งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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


