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 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลต าบลในเมือง 

บทนำ 
 
  กรอบการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมืองในห้วงระยะเวลา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)                  
มีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำให้การพัฒนาเทศบาล     
มีความครอบคลุมทุกด้าน มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประชาชนในพ้ืนที่และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลด้วยศักยภาพและโอกาส โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี รวมทั้งนโยบายจังหวัดขอนแก่น เป็นกรอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งนี้ เทศบาล           
ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการประชาคมแผน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มาร่วมระดมความคิดเห็น 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพ้ืนที่  และเป็นการประสานแผนในระดับพ้ืนที่         
โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการ
รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ผ่านกลไกการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน         
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง จึงมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน 
ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ในการร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของเทศบาล 
  การพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง จึงมีเป้าหมายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับรายได้     
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลในเมืองให้เพ่ิมขึ้นทุกระดับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ รวมทั้งการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีการศึกษา          
ไม่มีปัญหามลพิษ อากาศเสีย ขยะเน่าเหม็น และมีการเพ่ิมสถานที่ออกกำลังกาย 4 มุมเ มือง และเพ่ิมพ้ืนที่       
สีเขียว โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนและชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือให้การพัฒนาสังคมเกิดความม่ันคง      
และน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลต าบลในเมือง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลในเมือง 

 

         ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐาน 

 
 1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้ง 
   ตำบลในเมือง  เดิมเป็นท้องที่ในเขตปกครองของตำบลบ้านไผ่ เมื่อที่ 9 กุมภาพันธ์ 2509 
ทางราชการได้แบ่ งแยกออกมาตั้ งเป็น  “ตำบล ในเมือง”  ต่อมาเมื่อวันที่   5  กรกฎาคม  2516              
ทางราชการได้ ให้ จัดตั้ งเป็ น  “สภาตำบลในเมือง” หลั งจากนั้ น เมื่ อวันที่   16  ธันวาคม  2539  
กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้เปลี่ยนแปลงฐานะสภาตำบลในเมืองเป็น  “องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง”  
และเมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2552  ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็น “เทศบาล     
ตำบลในเมือง”  ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  และเมื่อวันที่  17  กันยายน  2555  เทศบาลได้   
ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลางตามมติ กทจ. ขอนแก่น  เทศบาลตำบลในเมือง  ตั้งอยู่เลขที่  173         
หมู่ที่  8 บ้านหนองแวงไร่  ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่ างจากที่ทำการ         
อำเภอบ้านไผ่  ประมาณ  4  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ประมาณ  41  กิโลเมตร  
โดยมีอาณาเขต  ดังนี้ 

   ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกสำราญ และตำบลหนองแซง  อำเภอบ้านแฮด 
   ทิศใต้  ติดกับ ตำบลหนองน้ำใส และตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่ 
   ทิศตะวันออก  ติดกับ ตำบลภูเหล็ก และตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่ 
   ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวหนอง ตำบลบ้านไผ่ และเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลต าบลในเมือง 

        แผนที่เขตเทศบาลตำบลในเมือง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มสลับดอน ลักษณะเป็นคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอน
ชันเล็กน้อย  มีบางแห่งเป็นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างเรียบ รูปร่างตำบลเป็นรูปคล้ายรูปธงเป็นแนวยาวจากทิศใต้
ไปยังทิศเหนือ มีทางรถไฟเป็นเขตกั้นทางทศิตะวันตก  

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
    - ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 
    - ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
    - ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลต าบลในเมือง 

  1.4 ลักษณะของดิน 
   มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย 

  1.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
   ⚫ ลำห้วยในตำบล มีห้วยไหลผ่าน  4  แห่ง 
    - ห้วยทราย  ความยาว  6  กโิลเมตร  ไหลผ่านบ้านศิลา บ้านนาโพธิ์  บ้านโสกจาน 
    - ห้วยทราย  ความยาว 6 กิโลเมตร  ไหลผ่านบ้านหนองแวงไร่ 
    - ห้วยวังเงิน  ความยาว 10 กิโลเมตร ไหลจากตำบลแคนเหนือผ่านบ้านเก่าน้อย  
และสายจากตำบลบ้านหันไหลผ่านบ้านเก่าน้อย 
    - ห้วยอีตู้  ความยาว 1 กิโลเมตร  ไหลผ่านบ้านหนองแวงไร่   

   ⚫ หนองน้ำสาธารณะ ๒  แห่ง 
    - บ้านหนองแวงโอง  พ้ืนที่  10  ไร่  
    - บ้านหนองแวงไร่   พ้ืนที่   24  ไร่  

   ⚫ อ่างเก็บน้ำ 
    อ่างเก็บน้ำห้วยทราย  บ้านศิลานาโพธิ์  มีพ้ืนที่  1,100  ไร่ มีปริมาณเก็บกักน้ำได้     
2.355  ล้านลูกบาศก์เมตร  ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรพ้ืนที่ 5,000 ไร่ ภายในหมู่ที่ 3, 4, 5 และหมู่ 6 

  1.6 เนื้อที่ 
   มีพ้ืนที่โดยประมาณ  30,125  ไร่  หรือประมาณ  48  ตารางกิโลเมตร 

 2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
    เขตปกครองท้องที่ แบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 
      หมู่ที่  1  บ้านหนองแวงไร่ นายธงชัย  ชัยชิต   ผู้ใหญ่บ้าน 
      หมู่ที่  2  บ้านหนองแวงโอง นายโกศัย  สมจันลา  ผู้ใหญ่บ้าน 
      หมู่ที่  3  บ้านโสกจาน  นายวุฒิชัย  ม่วงใหม่  ผู้ใหญ่บ้าน 
      หมู่ที่  4  บ้านโสกตลิ่ง  นายวรากรณ์  แอแป  ผู้ใหญ่บ้าน 
      หมู่ที่  5  บ้านนาโพธิ์  นายสุทิศ  หวานเสร็จ  ผู้ใหญ่บ้าน 
      หมู่ที ่ 6  บ้านศิลา  นายไพรัตน์  ปัสสาวะภา  กำนัน 
      หมู่ที่  7  บ้านเก่าน้อย  นายสนั่น  เพียรแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน 
      หมู่ที่  8  บ้านหนองแวงไร่ นายสำรวย  ปัญญะ  ผู้ใหญ่บ้าน 
      หมู่ที่  9  บ้านหนองแวงไร่ นายวรวุฒิ  แก้วนา   ผู้ใหญ่บ้าน 

  2.2 การเลือกตั้ง 
    เทศบาลตำบลในเมือง แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
    เขตเลือกตั้งท่ี  1  ประกอบไปด้วย     หมู่ 1, 2, 8 และ 9 
    เขตเลือกตั้งท่ี  2  ประกอบไปด้วย     หมู่ 3, 4, 5, 6 และ 7 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลต าบลในเมือง 

        (ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ีเม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2564) 

        (ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ีเม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2564) 

เขตเลือกตั้งท่ี 1 
หน่วย

เลือกตั้งที ่
หมู่ที่ ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จำนวนบ้าน 
(หลัง) 

สถานที่เลือกตั้ง หมายเหตุ 

1 1 241 265 506 144 โรงอาหารโรงเรยีนบ้านหนองแวงไร่ บ้านเลขที่ 1 - 92 

2 1 231 267 498 163 อาคารโรงเรียนบ้านหนองแวงไร ่ บ้านเลขที่ 93 -372 

3 1 225 281 506 238 ศาลาประชาคมบ้านหนองแวงไร ่ บ้านเลขท่ี 373 - 9849 

4 2 193 211 404 136 ศาลาประชาคมบ้านหนองแวงโอง หมู่ 2 ยกทั้งหมู่ 

5 8 215 231 446 116 ศาลาวัดสว่างโนนเพียง บ้านเลขที่ 1 - 118 

6 8 224 244 468 198 ศาลาโรงทานวัดสว่างโนนเพียง บ้านเลขท่ี 119 - 9849 

7 9 165 164 329 88 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลในเมือง 

บ้านเลขที่ 1 - 91 

8 9 153 184 337 120 อาคารโรงจอดรถโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเมอืง 

บ้านเลขที่ 92 - 9849 

รวม 1,647 1,847 3,494 1,203   

เขตเลือกตั้งท่ี 2 
หน่วย

เลือกตั้งที ่
หมู่ที่ ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จำนวนบ้าน 
(หลัง) 

สถานที่เลือกตั้ง หมายเหตุ 

1 3 162 177 339 104 ศาลาประชาคมบา้นโสกจาน 
(หลังใหม่) 

หมู่ 3 ยกทั้งหมู่ 

2 4 179 212 391 109 ศาลาการเปรียญวดัโสกตลิ่ง
โสภณาราม บ้านโสกตลิ่ง 

บ้านเลขที่ 1 - 124 

3 4 194 206 400 147 หอประชุมโรงเรียนบา้นโสกตลิ่ง บ้านเลขท่ี 125 - 9849 

4 5 189 215 404 106 โรงอาหารโรงเรยีนบ้านศลิานาโพธิ์ บ้านเลขที ่1 – 75/1 

5 5 194 209 403 108 ศาลาประชาคมบา้นนาโพธิ์ บ้านเลขท่ี 75/2 - 9809 

6 6 147 184 331 84 อาคารอเนกประสงค์หน้าศาลา
วัดสุทธิการาม บ้านศิลา 

บ้านเลขที่ 1 - 47 

7 6 169 165 334 101 ศาลาวัดสุทธิการาม บา้นศิลา บ้านเลขที่ 48 - 229 

8 7 196 224 420 109 อาคารโรงทานวัดมะพร้าวกิ่ง
โพธิ์ศรี บ้านเก่าน้อย 

บ้านเลขที่ 1 -79 

9 7 197 225 422 157 ศาลาการเปรียญวดัมะพร้าวกิ่ง
โพธิ์ศรี บ้านเก่าน้อย 

บ้านเลขท่ี 79/1 - 9849 

รวม 1,627 1,817 3,444 1,025   
รวมผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง  
ทัง้สองเขต 

3,264 3,648 6,912 2,228   
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลต าบลในเมือง 

 เทศบาล  เป็นการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ราษฎรในท้องถิ่นเลือกตั้งคณะบุคคลในท้องถิ่นขึ้นมาคณะหนึ่ง 
ตามกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น คือ สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 

 องค์กรเทศบาล  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหารและสภาเทศบาล 

  คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี  
และเทศบาลตำบลในเมืองได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  
ปัจจุบันนายกเทศมนตรีได้รับการเลือกตั้งโดยได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี        
1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน  คณะผู้บริหารประกอบด้วย (ข้อมูล  ณ  วันที่ 28 มีนาคม 2564) 

   1. นายรัตนชัย วิชัย  นายกเทศมนตรี 
   2. นายอภิวัฒน์ เงาะเศษ รองนายกเทศมนตรี 
   3. นายทองเลื่อน ศรีนาง รองนายกเทศมนตรี 
   4. นายบุญเลิศ ศรีดารา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
   5. นายคนอง ปัญญะ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 สภาเทศบาล  ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง เทศบาลตำบลในเมือง มีจำนวนสมาชิก 12 คน  โดยแบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ๆ ละ 6 คน 
ประกอบด้วย (ข้อมูล  ณ  วันที่ 28 มีนาคม 2564) 

  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   1. นายบุญมี พร้อมพรั่ง  ประธานสภาเทศบาล 
   2. นายสมพงษ์ อายินดี  รองประธานสภาเทศบาล 
   3. นางสาวพิมลภา พร้อมพรั่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
   4. นายสมนึก ชัยชิต   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
   5. นายสมบูรณ์ ปัญญะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
   6. นายอุลัย เคนดา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   1. นายกิตติศักดิ์ ใสบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
   2. นางนิตยา กลอห้าว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
   3. นายบุญเรือง หวายเหย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
   4. นายจำรัส ศรีสกุล   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
   5. นายสมคิด เขียวกลม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
   6. นายรุ่งระวี นนทะเสน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลต าบลในเมือง 

  3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

(ข้อมูล วันที่ 28 กันยายน 2564  ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมู่ หมู่บ้าน 

 
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลในเมือง 

 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บ้านหนองแวงไร่  943 1,020 937 1,014 946 1,002 939 1,001 

2 บ้านหนองแวงโอง 241 269 249 269 251 267 249 265 

3 บ้านโสกจาน 212 227 212 228 211 229 210 231 

4 บ้านโสกตลิ่ง 517 530 509 535 513 535 517 539 

5 บ้านนาโพธิ์ 505 522 504 516 504 520 505 519 

6 บ้านศิลา 419 431 424 432 414 428 417 427 

7 บ้านเก่าน้อย 535 555 534 549 524 551 523 548 

8 บ้านหนองแวงไร่ 565 591 571 598 579 599 590 605 

9 บ้านหนองแวงไร่ 431 450 426 449 418 447 421 452 

รวม 
4,368 4,595 4,366 4,590 4,360 4,578 4,371 4,587 

8,963 8,956 8,938 8,958 

ช่วงอายุ จำนวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด – 10 ปี 548 441 989 
11 – 20 ป ี 565 570 1,135 
21 – 30 ป ี 684 669 1,353 
31 – 40 ป ี 654 607 1,261 
41 – 50 ป ี 695 767 1,462 
51 – 60 ป ี 616 786 1,402 
61 ปีขึ้นไป 644 754 1,398 
รวมทั้งหมด 4,406 4,594 9,000 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลต าบลในเมือง 

 4. สภาพแวดล้อมทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

            (ข้อมูล  ณ  วันที่  7  ตุลาคม 2564) 
 

            (ข้อมูล  ณ  วันที่  7  ตุลาคม 2564) 
  4.2 สาธารณสุข 
   การสาธารณสุข 
   -   โรงพยาบาลบ้านไผ่  ขนาด  200  เตียง     1 แห่ง 
   -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง    1 แห่ง  
   -   มีการจัดตั้ง  อสม.         ทุกหมู่บ้าน 
 

 หน่วยงานอื่น 
   -   สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่    1 แห่ง 
   -   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่     1 แห่ง 
   -   สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขา อ.บ้านไผ่    1 แห่ง 

  4.3 อาชญากรรม 
  - ไม่มีการก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ มีแต่คดีลักเล็กขโมยน้อยทั่ว ๆ ไป 
  4.4 ยาเสพติด 
  - บ้านหนองแวงไร่ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แหล่งชุมชนหนาแน่น เป็นพื้นที่ที่มีสถานะความ
รุนแรงของยาเสพติด ส่วนหมู่บ้านอื่นในเขตเทศบาลตำบลในเมือง มีสถานะเป็นทางผ่านของขบวนการยาเสพติด 
ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์ปฏิบัติการป้อ งกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

 
ครู ผดด. 

 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงไร่ - 3 17 29 46 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลา-นาโพธิ์ - 2 12 10 22 

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าน้อย - 2 6 7 13 

โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
ชาย หญิง รวม ชื่อ ตำแหน่ง 

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 50 30 80 นายวีระภาพ  แพงไทย ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 36 29 65 นายณิวุฒ  จงสร้อย ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 32 35 67 นายวิชเยนต์  คำแพง ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 81 55 136 นางสาวกณกพชร เรืองกรี ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 28 21 49 นายพงษ์ศักดิ์  เค้างิ้ว ผู้อำนวยการ 
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  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 

 
หมู่บ้าน 

ผู้สูงอายุ 
60ป ี
(คน) 

ผู้สูงอายุ 
70 ป ี
(คน) 

ผู้สูงอายุ 
80 ปี 
(คน) 

ผู้สูงอายุ 
90 ปีข้ึนไป 

(คน) 

ผู้พิการ 
(คน) 

ผู้ป่วยเอดส์ 
(คน) 

หมู่ที่ 1 175 87 21 3 82 8 
หมู่ที่ 2 47 30 7 1 14 - 
หมู่ที่ 3 47 23 7 - 29 5 
หมู่ที่ 4 49 39 12 - 36 1 
หมู่ที่ 5 133 39 17 4 54 2 
หมู่ที่ 6 73 58 12 1 43 1 
หมู่ที่ 7 117 50 24 1 77 2 
หมู่ที่ 8 112 50 12 - 66 6 
หมู่ที่ 9 95 34 17 1 50 3 
รวม 848 410 129 11 451 28 

            (ข้อมูล  ณ  วันที่  29 กันยายน 2564) 
 

 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  1) ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 2228 ขก. (ถนนเจนจบทิศ) ตอนต่อเทศบาลเมืองบ้านไผ่      
บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 เป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างเทศบาล และใช้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัด
ขอนแก่น ระยะทาง 10 กิโลเมตร 
  2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) ตอนต่อเทศบาลเมืองบ้านไผ่ – อำเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอบ้านไผ่ไปอำเภอกุดรัง-บรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ระยะทาง 4 กิโลเมตร 

 5.2 การไฟฟ้า อยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ 
   - มีไฟฟ้าใช้ทกุหมู่บ้าน  รวม  9  หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 5.3 การประปา อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 
  - มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน รวม  9  หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ 85  และบางส่วนของ
หมู่บ้านยังไม่มีน้ำประปาใช้คิดเป็นร้อยละ 15  เนื่องจากบางหมู่บ้านใช้น้ำประปาหมู่บ้าน และบางส่วนมีการ
ขยายตัวในการปลูกสร้างบ้านใหม่ 

 5.4 โทรศัพท์ อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
  - โทรศัพท์สาธารณะยกเลิกให้บริการ เนื่องจากประชาชนมีโทรศัพท์ส่วนตัวใช้อย่าง
แพร่หลาย และมีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายค่าย เช่น เอไอเอส (AIS) , ทรูมูฟ เอช (TrueMove H) , 
ดีแทค (DTAC) เป็นต้น 
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 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
  - ราษฎรประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ข้าว 
พืชผักตามฤดูกาล สัตว์เลี้ยง คือ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น 

 6.2 การบริการ 
  (1) การจัดการขยะมูลฝอย 
   - ปริมาณขยะมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย   เฉลี่ย   3   ตัน : วัน 
  (2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   - ระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน     
200 ใบ รองรับทุกหมู่บ้าน 
 

ตารางการปฏิบัติงานการเก็บขยะมูลฝอย 
หมายเลข
ทะเบียน 

ประเภทรถ ความจุ ปี พ.ศ. ที่ซื้อ 
(อายุการใช้งาน) 

จำนวนเที่ยวในการ
เก็บขนขยะต่อวัน 

เวลาในการปฏิบัติงาน 

85-7733 
ขอนแก่น 

รถบรรทุกขยะ 10  
ลูกบาศก์เมตร 

2561 2 เที่ยว 08.30 - 14.30 น. 
หมู่ที ่1,8,9,2 

84-8175 
ขอนแก่น 

รถบรรทุกขยะ 6 
ลูกบาศก์เมตร 

2556 2 เที่ยว 08.30 - 14.30 น. 
หมู่ที ่3,4,5,6,7 

 
  (3) การบริการน้ำอุปโภค บริโภค และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - เทศบาลตำบลในเมือง มีรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน ประกอบด้วย 
หมายเลขทะเบียน    85-9602 ขอนแก่น ขนาดความจุ 6,000  ลิตร 
หมายเลขทะเบียน    บว 5509 ขอนแก่น ขนาดความจุ 4,000  ลิตร 

 6.3 อุตสาหกรรม 
  - บริษัท ขอนแก่นเฟ่ืองฟ้า การ์เม้นท์ จำกัด 
  - บริษัท อดัมส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
  - บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด 
  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  - ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  - วัด    7 แห่ง 
  - สำนักสงฆ ์  1 แห่ง 
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 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
 -  ประเพณีบุญมหาชาติ  ประมาณเดือน  มีนาคม 
 -  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน  เมษายน 
 -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 -  ประเพณีบุญเดือนสี่และเดือนหก ประมาณเดือน  พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน  

  -  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

 7.3 OTOP สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก 
  - มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (ส่งออกนอก) 
  - ต้นหอม สำหรับปรุงอาหาร 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
      น้ำ 
      น้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำแก่งละว้า          
อำเภอชนบท  ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถ
นำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
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สวนที่ ๒ 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 
 การวางยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่น เปนกระบวนการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคต โดยกำหนดความตองการและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายบน
พื้นฐานของการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ สอดคลองกับศักยภาพ ปญหา และความ
ตองการของชุมชน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย โดยสามารถแกปญหา และสามารถตอบสนองความตองของ
ชุมชนไดอยางครอบคลุม 
 ในการจัดยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง นอกจากการคำนึงถึงอำนาจหนาที่ใน
การบริหารราชการตามที่กฎหมายกำหนดไวแลว ยังคำนึงถึงความสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
และการวิเคราะหศักยภาพเพื ่อประเมินสถานการณการพัฒนาในปจจุบันที ่ม ีผลตอการพัฒนาเทศบาล        
ตำบลในเมือง อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น ควบคูกับการสราง
สังคมใหเปนเมืองนาอยู มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทิศทางการพัฒนาในระดับตาง ๆ ที่สัมพันธกับกรอบแนวคิด             
ในการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลในเมือง สรุปได  ดังนี ้

1.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศม่ันคง ประชาชนมั่งคั่ง) 
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
1.4 แผนพัฒนาภาค  เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที ่
1.5 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
1.6 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน 
1.7 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  
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ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(วิสัยทัศน "ประเทศมั่งคง ประชาชนมั่งค่ังอยางยั่งยืน")

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
/ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่

แผนพฒันากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน

แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดั 

นโยบาย กระทรวง กรม 

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจ) 

 

แผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาเทศบาลตำบลในเมือง  พ.ศ.2566 - 2570 

(วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น) 
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หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไดมีพระราชดำรัสที ่เกี ่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไวตอนหนึ ่งวา “…พอเพียง                 
มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคำวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง คนเราถาพอในความตองการก็มี
ความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดวาทำอะไร
ตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก
อาจจะมีของหรูหราก็ได แตว าตองไมไปเบียดเบียนคนอื ่น…” พระราชดำรัส เนื ่องในโอกาสวันเฉลิม              
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไดรับการเชิดชูสูงสุดจากองคการสหประชาชาติ (UN) โดยนายโคฟ 
อันนัน เลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัล The Human Development Lifetime 
Achievement Award แกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และไดมีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนปรัชญาที่สามารถเริ่มได
จากการสรางภูมิคุมกันในตนเอง สูหมูบาน และสูเศรษฐกิจในวงกวางขึ้นในที่สุดเปนปรัชญาที่มีประโยชนตอ
ประเทศไทยและนานาประเทศ โดยที่องคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ ที่เปนสมาชิก 166 
ประเทศ ยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดที่สำคัญ
ในการสอนคน ซึ่งนำมาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และ
การพัฒนาอยางเปนขั้นตอน  
 คำนิยามความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอมกัน คอื 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดบัพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี ่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไป 
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ 
อยางรอบคอบ 

3. การม ีภ ูม ิค ุ มก ันท ี ่ด ี ในต ัว หมายถึง การเตร ียมต ัวให พร อมร ับผลกระทบ และ                    
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล
และไกล 
 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้ง
ความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ   

1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบ
ดาน ความรอบคอบที่จะนำความรูเหลานั้น มาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิตแนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดวา
จะไดรับจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลย ี
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แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) 

   
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕   กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ 

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ      
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่
กำหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทำยุทธศาสตรชาติ 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ เปนตนมา 
ไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศ      
ในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผล
ใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบใน
ความหลากหลายเช ิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที ่สำคัญ อาทิ               
มิติเศรษฐกิจที่โครงสรางเศรษฐกิจยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมอยางเต็มที่ การผลิตของภาคบริการ
และภาคเกษตรยังอยูในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไมสอดคลองกับความตองการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายไดของประชาชนการแกปญหาดานความยาก
และความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการขยายโอกาสในการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ
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ยังคงมีชองวางที ่สามารถพัฒนาตอไปได มิติส ิ ่งแวดลอมที ่การฟ นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมยังเปนประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐ    
ที่ยังขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการในการแกปญหาของประชาชนไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ  
 ภายใตเงื ่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดลอมและปจจัยการพัฒนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจำเปนตองมีการวางแผนการพัฒนา    
ที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพื่อใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง การขับเคลื่อนการพัฒนา
ใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคต จึงจำเปนตองกำหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานตาง ๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางเปนบูรณาการบนพื้นฐาน ประชา
รัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ 
โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือ
นำไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษตาง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการไดอยางมั่นคง     
มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 

วิสัยทัศนประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 

 
 “ม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

  
 

เพื ่อสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู        
อยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก  ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติ
อยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั ่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ ์ศรีของ         
ความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ            
ฐานทรัพยากรธรรมชาติส ิ ่งแวดลอม ความมั ่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี ่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยู รวมกัน         
อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี 

ความม ั ่นคง หมายถ ึง การม ีความม ั ่นคงปลอดภ ัยจากภ ัยและการเปล ี ่ ยนแปลง                    
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก
บุคคล และมีความมั ่นคงในทุกมิติ ทั ้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ ส ังคม สิ ่งแวดลอม และการเมือง               
เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย       
ทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนมีระบบการเมืองที ่ม ั ่นคงเป นกลไกที ่นำไปสู การบริหารประเทศที ่ต อเนื ่องและโปรงใส                   
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ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื ่อพัฒนาประเทศ         
ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียง
กับการดำรงชีว ิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั ่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที ่อยู อาศัย             
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเขาสู กลุ มประเทศรายไดสูง ความเหลื ่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ด ีมีส ุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั ้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพื ่อใหสามารถสรางรายไดทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย        
มีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เปนจุดสำคัญของ การเชื ่อมโยงในภูมิภาค ทั ้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน             
และการทำธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนทีจ่ะสามารถสรางการพัฒนา
ตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม      
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ความยั ่งยืน หมายถึง การพัฒนาที ่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต         
ของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษา      
และการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั ่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไมสรางมลภาวะ       
ตอสิ ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค          
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบรูณ
มากขึ ้นและสิ ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ ้น คนมีความรับผ ิดชอบตอส ังคม มีความเอื ้ออาทร เส ียสละ                  
เพื ่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที ่มุ งประโยชนสวนรวมอยางยั ่งย ืน และใหความสำคัญกับ           
การมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน 
และที ่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหา แบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน       
ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรร
มาภิบาล 

 

  ตัวชี้วัด  
      (๑) ความสุขของประชากรไทย  
 (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ  
 (๓) ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง  
 (๔) บทบาทและการยอมรับในดานความมั่นคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ   
 (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม  
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ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

ประกอบดวย ๕ ประเด็น  
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสรางเสริมความสงบเรียบรอย และสันติสุขใหเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบานเมือง   
  (๑) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม ตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา  
  (๒) การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ  
  (๓) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน  
  (๔) การพัฒนาและเสริมสรางกลไก ที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหา
ความมั่นคงที่สำคัญ 
 ๒. การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพื่อแกไขปญหาเดิม และ
ปองกันไมใหปญหาใหมเกิดขึ้น  
  (๑) การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน  
  (๒) การติดตามเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม  
  (๓) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  
  (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งทาง
บกและทางทะเล 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ ความมั ่นคง        
ของชาต ิเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคง โดย  
  (๑) การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ  
  (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงาน ความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคกุคามไดทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ   
  (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ๔. การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร
ภาครัฐและที ่มิใชภาครัฐ เพื่อสรางเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั ่นคง และความเจริญกาวหนาใหกับ
ประเทศชาต ิภูมิภาค และโลก อยางยั่งยืน โดย  
  (๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ  
  (๒) การเสริมสรางและธำรงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค   
  (๓) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาคโลก รวมถึงองคกรภาครัฐ
และที่มิใชภาครัฐ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสำคัญตาง ๆ 
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด   
  (๑) การพัฒนากลไกใหพรอมสำหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไข
ปญหาความมั่นคงแบบองครวม อยางเปนรูปธรรม  
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ตัวชี้วัด 

  (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอ้ืออำนวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
  (๓) การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมาย การพัฒนาที่มุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต”    
โดยมองกลับไปที ่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจุดเด นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นำมา
ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 
(๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขาย
ระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอม 
ใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหม ในอนาคต” ดวยการเพ่ิม
ศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้ง
การสงเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาส
ทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและ การกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน  

 

  (๑) รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและการกระจาย
รายได  
  (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน  
  (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
  (๔) ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

ประกอบดวย ๕ ประเด็น  
 ๑. การเกษตรสรางมูลคา ใหความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย  
  (๑) เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น  
  (๒) เกษตรปลอดภัย  
  (๓) เกษตรชีวภาพ  
  (๔) เกษตรแปรรูป   
  (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
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 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศที่พัฒนาแลวดวยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแหงอนาคต ประกอบดวย       
  (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
  (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร  
  (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ  
  (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส  
  (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

 ๓. สรางความหลากหลายดานการทองเที ่ยว โดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทาง        
ที่สำคัญของการทองเที่ยวระดับโลกที ่ดึงดูดนักทองเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดสวนของนักทองเที่ยวที ่มี
คุณภาพสูง ประกอบดวย  
  (๑) ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม  
  (๒) ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ  
  (๓) ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย  
  (๔) ทองเท่ียวสำราญทางน้ำ  
  (๕) ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 

 ๔. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพใน
ดานโครงขายคมนาคม พ้ืนท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ   
  (๑) เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ  
  (๒) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  (๓) เพ่ิมพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ  
  (๔) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม  
  (๕) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน   
โดย  
  (๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ 
  (๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 
  (๓) สรางโอกาสเขาถึงตลาด 
  (๔) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล และ 
  (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรชาติดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
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ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที ่ ๓ และอนุรักษภาษา
ทองถิ ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง      
เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 

ตัวชี้วัด  

 (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูท่ีดีของคนไทย  
 (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต   
 (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
 
ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

ประกอบดวย ๗ ประเด็น ไดแก 
 ๑. การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค   
  (๑) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม ผานการเลี้ยงดูในครอบครัว  
  (๒) การบูรณาการเรื่องความชื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา  
  (๓) การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา  
  (๔) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน  
  (๕) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ  
  (๖) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม   
  (๗) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย 
ประกอบดวย  
  (๑) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวยั เนนการเตรียมความพรอม ใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ  
  (๒) ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรูที่สอดรับกับ
ศตวรรษที่ ๒๑  
  (๓) ชวงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด   
  (๔) ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที ่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุงเนน
ผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา   
  (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑  
  (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม  
  (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท  
  (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  
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  (๕) การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตำแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก  
  (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม   
  (๗) การสรางระบบการศกึษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 ๔. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย   
  (๑) การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม 
รวมทั้งสื่อ ตั้งแตระดับปฐมวัย  
  (๒) การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ   
  (๓) การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศใหมา
สรางและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ 

 ๕. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม   
  (๑) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ  
  (๒) การปองกันและควบคมุปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ  
  (๓) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี  
  (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี   
  (๕) การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที ่

 ๖. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   
  (๑) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  
  (๒) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
  (๓) การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน   
  (๔) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

 ๗. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ   
  (๑) การสงเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต  
  (๒) การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
  (๓) การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ     
  (๔) การพัฒนาบุคลากรด านการกีฬาและนันทนาการเพื ่อรองร ับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา 
 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา      
ที่สำคัญที่ใหความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทำเพื่อสวนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั ้งในมิติส ุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม            
และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคณุภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

ตัวชี้วัด 

 (๑) ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร  
 (๒) ความกาวหนาของการพัฒนาคน  
 (๓) ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ        
สังคม และเทคโนโลยี   
 (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมประกอบดวย ๔ ประเด็น ไดแก 
 

 ๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ   
  (๑) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก  
  (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค  
  (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร  
  (๔) เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทยใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพและความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทำงาน  
  (๕) สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะ 
และทุกกลุม  
  (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง  
  (๗) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศกึษา โดยเฉพาะสำหรับ
ผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส   
  (๘) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง 
 

 ๒. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
  (๑) พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
  (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ  
  (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถ
ตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
  (๔) ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด  
  (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานขอมูล ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
  (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพ้ืนที่ 

 ๓. การเสริมสรางพลังทางสังคม  
   (๑) สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปน ไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว
และดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ  
  (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคณุภาพ  
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  (๓) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน      
  (๔) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม  
  (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   
  (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสรางสรรคเพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

 ๔. การเพิ ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด         
การตนเอง   
  (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
  (๒) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง  
  (๓) สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือสรางประชาธิปไตยชุมชน   
  (๔) สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน 
 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา ที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยาง
บูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวน
รวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะ
เปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนำไปสู
ความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง  

ตัวชี้วัด 
 (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 (๒) สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู  
 (๓) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม  
 (๔) ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติ       
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๖ ประเด็น ไดแก 

 ๑. สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
  (๑) เพิ ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน  
  (๒) อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด  
  (๓) อนุรักษและฟนฟูแมแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ ทั่วประเทศ  
  (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  (๔) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
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 ๒. สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล   
  (๑) เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
  (๒) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ      
  (๓) ฟนฟูชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไขทั้งระบบ 
และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม   
  (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 ๓. สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ   
  (๑) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
  (๒) มีการปรับตัวเพื ่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ           
ที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (๓) มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน   
  (๔) พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมเชิงนเิวศ มุงเนน ความเปนเมือง
ที่เติบโตอยางตอเนื่อง   
  (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ  
  (๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที ่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อยางยั่งยืน  
  (๓) จัดการมลพิษที ่มีผลกระทบตอสิ ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั ้งระบบ          
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล  
  (๔) สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน  
  (๕) พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ มอาสาสมัคร ดวยกลไก       
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถ่ิน   
  (๖) เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับความสามารถในการ
ปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ 

 ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   
  (๑) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงดานน้ำของประเทศ  
  (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชน้ำอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่ม
จากการใชน้ำใหทัดเทียมกับระดับสากล  
  (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน   
  (๔) พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร 
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 ๖. ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ  
  (๑) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี    
  (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม  
  (๓ )จ ัดโครงสร างเช ิงสถาบ ันเพ ื ่อจ ัดการประเด ็นร วม ด านการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สำคัญ   
  (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที ่ยกระดับกระบวนทัศน เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศ      
ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”
โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทำหนาที่ในการกำกับ
หรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน 
สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทนตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยาง
คุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาส      
ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 
โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความชื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึกในการ
ปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่
จำเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการ
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอำนวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

ตัวชี้วัด  
 (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ  
 (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
 (๓) ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ        
 (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย ๘ ประเด็น ไดแก 

 ๑. ภาครัฐที ่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส   
  (๑) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐ ไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนา         
ของภูมิภาค  
  (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใช  
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 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบรูณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี   
  (๑) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
  (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ   
  (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 

 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชน และทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศ   
  (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
  (๒) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  
  (๓) สงเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกรปกครอง         
สวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 

 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย   
  (๑) องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
  (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

 ๕. บ ุคลากรภาคร ัฐเป นคนดีและเก ง  ย ึดหล ักค ุณธรรม จร ิยธรรม ม ีจ ิตสำนึก                      
มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ   
  (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม   
  (๒) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

 ๖. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  (๑) ประชาชนและภาคตาง ๆ ในส ังคมร วมมือก ันในการปองก ันการทุจร ิตและ       
ประพฤติมิชอบ  
  (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต  
  (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเปนธรรมและ
ตรวจสอบได   
  (๔) การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ 

 ๗. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จำเปน  
   (๑) ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
  (๒) มีกฎหมายเทาที่จำเปน      
  (๓) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพเทาเทียม มีการเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ใชกฎหมาย 
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชน โดยเสมอภาค   
  (๑) บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม  
  (๒) ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกขั้นตอนของการ
คนหาความจริง  
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  (๓) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครองมีเปาหมายและ
ยุทธศาสตรรวมกัน  
  (๔) สงเสริมระบบยุติธรรมทางเล ือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม   
  (๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมาสงผลให
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ไดแก เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญขึ้น มีฐานการผลิตและบริการ
ที่มีความเขมแข็งและโดดเดนในหลายสาขา และความรวมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี 
รวมถึงความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเขมขนและชัดเจนข้ึน ขยายโอกาสดานการคา
และการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสรางพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทาง
สังคมทุกดานที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทำใหรายไดประชาชนสูงข้ึนปญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนดีข้ึน 
 อยางไรก็ตาม โครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น     
จึงใหมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแขงขันปรับตัวชา เนื่องจาก
การยกระดับหวงโซมูลคาการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสูการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมยังดำเนินการไดนอย ทำใหฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ
ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปญหาคุณภาพในเกือบทุกดาน ที ่สำคัญไดแก คุณภาพคน คุณภาพ
การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูง กอใหเกิดความ
แตกแยก นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว มีภาวะขยะลนเมือง
และการบริหารจัดการน้ำยังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ ้น ทำใหกฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมที ่เก ี ่ยวกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเขมงวดมากขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงปญหาการจัดการภาครัฐที่
ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังลาชา  
 ดังนั้น การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ จำเปนตองมีการ
เตรียมความพรอมเพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวใหมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลอง
เชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดยมีสาระสำคัญสรุปได  ดังนี ้
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หลักการ 

 ยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที ่ยั ่งย ืน และคนเปนศูนยกลาง         
การพัฒนา ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที ่ลดความเหลื ่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช     
ภูมิปญญาและนวัตกรรม  
 สำหรับการกำหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบ
ยุทธศาสตรชาติที่กำหนดวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที ่การกำหนดเปาหมายและตัวช ี ้ว ัดในดานตางๆ                
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไดย ึดเปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙ ที ่เปนเป าหมาย     
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มาเปนกรอบในการกำหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ป โดยที่เปาหมายและตัวชี้วัด   
ตองสอดคลองกับกรอบเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดลอม ที่องคกรระหวางประเทศ   
กำหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั ่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องคการสหประชาชาติ
กำหนดขึ้น เปนตน สวนแนวทางการพัฒนา ไดบูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สำคัญของประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และไทยแลนด ๔.๐  

 การจ ัดทำแผนขับเคลื ่อน และการต ิดตามประเมินผล เน นกระบวนการม ีส วนรวม               
ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพื้นที่ของประเทศ เปนกลไกประชารัฐท่ีรวมพลังให
สามารถกำหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสำคัญที่ตอบสนองความตองการและ            
แกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางสอดคลองกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป 

 
จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี ๑๒ 

  ประเทศไทยมียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒       
จะเปนแผนแรก ที่ถูกใชใหเปนกลไกเชื่อมโยง สูการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกำหนดเปาหมายและตัวชี้วัด        
ที่จะตองบรรลุผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่      
ตองเชื่อมตอถึงการปฏิบัติที่ตองดำเนินการในชวง ๕ ป โดยไดกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship 
Program) และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่สำคัญ ในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรชาติ         
สูการปฏิบัติ จะทำใหระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน แผนสำหรับบริหาร
ราชการแผนดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ภาครัฐตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 
  นอกจากนี ้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด         
ภาค และเมืองที่กำหนดพ้ืนที่เปาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปาหมายที่ชัดเจน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ และกำกับ ใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคลอง 
กับเปาหมายรวมของประเทศ รวมทั้งไดกำหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ที่สภาปฏิรูปแหงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอและตองเรงดำเนินการใหแลวเสร็จในชวง ๕ ป      
ตอจากนี้ 
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ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี ๑๒  

 ประเทศไทยแมวา ไดดำเนินมาตรการเพื่อสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดี มีการขยายการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานที่เปนระบบโครงขายมากขึ้น และมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แตอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของไทย ยังปรับตัวชาเมื ่อเทียบกับหลายประเทศ เนื ่องจากคุณภาพคนต่ำ          
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีนอย คุณภาพของโครงสรางพื้นฐานยังไมดี และปญหาการบริหารจัดการ
ภาครัฐและกฎระเบียบตาง ๆ ลาสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช เมื่อตองเผชิญกับปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ทำใหเศรษฐกิจไทยผันผวนไดงาย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่
ต่ำกวาศักยภาพมาตอเนื่องหลายป 
 นอกจากนี้ประเทศไทยตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่ 
กระแสโลกาภิวัตนเขมขนมากขึ้น เปนโลกไรพรมแดน โดยมีการเคลื่อนยายคน เงินทุน องคความรู เทคโนโลยี 
ขาวสาร สินคาและบริการอยางเสรี ทำใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึน สงผลใหมีการรวมตัวดานเศรษฐกิจ 
ของกลุมตาง ๆ ในโลกมีความเขมขนขึ ้น ประเทศเศรษฐกิจใหมมีขีดความสามารถในการแขงขันมากข้ึน         
เชน จีน อินเดีย ละดินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอื่น ๆประกอบในการดึงดูด
การลงทุน จากตางประเทศไดเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีสมัยใหมทำใหสังคมโลก
มีความ เชื่อมโยงกันอยางใกลชิดมากขึ้น ทำใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ การกอการราย โรคระบาด 
อาชญากรรมขามชาติ ปญหาแรงงานตางดาว 
 ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูง 
วัยมากขึ ้น จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู สูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยู คนเดียวสูงขึ้น         
ปญหาความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกตางของ
รายได ระหวางกลุมคนรวยที่สุดและกลุมคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาส
การ พัฒนาไมทั่วถึง ยิ่งไปกวานั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปญหาความขัดแยงในการใชประโยชน 
ทรัพยากรธรรมชาติระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางประชาชนในกลุ มตาง ๆ เนื ่องจากการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนยขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ ในขณะที่ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตาม 
การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศ
ไทยตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกวาในอดีต 
 ภายใตเงื่อนไขและสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
ที่เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศดังกลาว จะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความ
เสี่ยง อยางชาญฉลาดมากขึ้น ตอจากนี้ไป ประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนครั้งใหญ เพ่ือแกไขปญหารากฐานสำคัญ
ที่เปน จุดออนและขอจำกัดของประเทศที่สั ่งสมมานาน ในขณะเดียวกันดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื ่อใช
ประโยชนจาก จุดแข็งและจุดเดนของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตองใหความสำคัญกับประเด็นที่มี
ลักษณะการบูรณาการ และใชประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
เกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางแทจริง ในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

 ๑. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื ่อ ยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ โดยจะมุงเนนการนำความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรม ทำใหเกิดสิ่ง ใหมที่มี
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ โดยการ กำหนด
วาระการวิจัยแหงชาติ (National Research Agenda) ใหมีจุดเนนที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และ สอดคลองกับ
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สาขาเปาหมายการพัฒนาประเทศ และใชกลยุทธดานนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ นำไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยและการพัฒนานวัตกรรม 

 ๒. การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเปน อัจฉริยะโดยใช
เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี 
(Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตที่เปนกลุมใหญของประเทศ ไดแก เกษตรกรราย
ยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้ง
พัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐานที ่มีอยู ใหตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบกาวกระโดด 
โดยเฉพาะเรงสรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) และสนับสนุนการดำเนินงานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา ของประเทศท้ังระบบ 

 3. การเตรียมพรอมดานกำลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย 
มุงเนนการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยาง   
มีคุณภาพ การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความ ตองการ
ในตลาดแรงงานและทักษะที ่จำเปนตอการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแตละชวงวัยตามความ
เหมาะสม การเตรียมความพรอมของกำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีที่เนนการ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ 

 ๔. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ใหความสำคัญกับการจัดบริการของรัฐ 
ที่มีคุณภาพทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูที่ดอยโอกาสและผูที่อาศัยในพื้นที่หางไกล การจัดสรรที่ดิน  
ทำกิน สนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ 
รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ ตลอดจน
สรางชุมชนเขมแข็งใหเปนพลังรวมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพรอมรับ ผลประโยชนจากการพัฒนา 
โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน สงเสริมให
ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทำกินและการบริหารจัดการที่ดิน
ของชุมชน โดยมุงบรรลุเปาหมายสำคัญในการยกระดับรายไดประชากรกลุม รอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ำสุด 

 ๕. การปรับโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละชวงของหวงโซ
มูลคา เนนสรางความเขมแข็งใหกับปจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการ
ผลิตและฐานรายไดเดิม และยกระดับหวงโซมูลคาดวยการใชเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางนวัตกรรมการ
ผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมทั้งสรางสังคมผูประกอบการใหมี
ทักษะการทำธุรกิจที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ชายแดนท่ีมีศักยภาพและพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาสูการเปนประเทศรายไดสูง     
ในอนาคต 
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 ๖. การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นท่ี เนนการสรางองคความรูทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบมีสวนรวมท่ีเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรมีความปลอดภัย ไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมของประเทศ การพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมที ่ยั ่งยืนและการขยายโอกาสในการเขาถึงพื้นที่ทำกินของเกษตรกร รวมทั ้งสงเสริมการ
รวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียว เปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และ
บริษัท เพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาด 
 

 ๗. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปจจุบันให ตอยอดไปสู
ฐานการผลิตและบริการที่ใชเทคโนโลยีที่เขมขนและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคูกับการ วางรากฐานเพื่อ
สรางและพัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต ทั้งในดานการเตรียมศักยภาพคน และโครงสราง
พ้ืนฐาน ตลอดจนสรางกลไกและเครือขายความรวมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร (Cluster) 
 

 ๘. การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม (Start Up) และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสรางสังคมผูประกอบการเพื่อตอยอดฐานการผลิตและบริการ 
 

 ๙. การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเที ่ยวที ่ มี
ศักยภาพใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เนนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด ความสมดุล
และยั ่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที ่ยวที ่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ        
และศักยภาพของพื ้นที ่ รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร         
ทั้งการผลิตและธุรกิจที่เก่ียวของ 

 ๑๐. การสรางความเชื ่อมโยงระหวางภาคการผลิต เพื่อเพิ ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจใหกวางข้ึน และตอยอดหวงโซการผลิตใหเขมแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต และนำ
ผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวของมาใชประโยชนในการสรางผลิตภัณฑเชิงพาณิชยที่หลากหลาย และ
สอดคลองกับความตองการของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ ่งการพัฒนาความเชื ่อมโยงดาน คมนาคมขนสง           
โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงานของกรอบความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง กรอบความรวมมือลุมแมน้ำอิระวดี เจาพระยา แมโขง กรอบความรวมมือ
เขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความรวมมือความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสำหรับความ
รวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความรวมมือเพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย      
และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออำนวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 

 ๑๑. การพัฒนาว ิสาหก ิจขนาดยอย ขนาดเล ็กและขนาดกลาง ว ิสาหก ิจช ุมชน             
และวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความครอบคลุมมากขึ้น เปนการสราง
โอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับกลุมตาง ๆ ในสังคม โดยดำเนินการควบคูไปกับการพัฒนาและสงเสริมสังคม
ผูประกอบการเพ่ือสงเสริมผูประกอบการที่ผลิตไดและขายเปน 
 

 ๑๒. การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดลอม 
เนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ ่งแวดลอมเพื่อ       
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ลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เรงเตรียมความพรอมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดาน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

 ๑๓. การฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาทาง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ใหความสำคัญกับการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและ
อุดมการณบนพื ้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร ิย เปนประมุข และ              
การเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนา 
 

 ๑๔. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสราง     
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใหความสำคัญกับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยางเปนรูปธรรม        
ทั้งดานระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอำนาจ และแบงภารกิจ รับผิดชอบ         
ที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น 

 ๑๕. การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและระบบโลจิสต ิกสของประเทศเพื ่อขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 
และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม เนนใหเกิดความเชื ่อมโยงในอนุภูมิภาค และ          
ในอาเซียนอยางเปนระบบ  โดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตางๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลสรางความ
เปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครองผูบริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อ
สรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผู ประกอบการในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานที่         
มีศักยภาพไปทำธุรกิจในตางประเทศ 

 ๑๖. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เรงดำเนินการในประเด็นทาทาย ไดแก        
การสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหมที่ สรางรายได
สำหรับประชาชนในแตละภาค การพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ บริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมีสมดุล และการบริหาร
จัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและแขงขันไดอยางยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 ๑๗. การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอการพัฒนา อยางเต็มที่ 
มุงเนนผลักดันใหความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบันใหมีความคืบหนาชัดเจนใน ระดับปฏิบัติการ
และในแตละจุดพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระหวางประเทศ ผลักดันการลดการใชมาตรการที่ไมใชมาตรการ ทางภาษี ควบคู
กับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ตองเชื่อมโยงเครือขายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริม
บทบาทที่สรางสรรคของไทยในกรอบความรวมมือตาง ๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนา
ภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
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 ๑๘. การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ใหความสำคัญกับการพัฒนา ผูประกอบการ      
ใหสามารถพัฒนาธุรกิจรวมกับประเทศเพื่อนบาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนา
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ 
รวมทั้งสนับสนุนแหลงเงินทุนและแหลงขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในตางประเทศ 

 ๑๙. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใหสามารถแขงขันได   
เรงปรับปรุงกฎระเบียบในการกำกับดูแลภาคการเงินเพื ่อสนับสนุนความสามารถในการแขงขันและการ
ใหบริการตอผูบริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม รวมทั้งการกำกับดูแลที่สามารถ
ปองกันความเสี ่ยงจากความเชื ่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื ่อนยายของเงินทุนที ่จะมีร ูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช
อยางเขมขน พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใชสนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ ตลอดจน
ขยายการเขาถึงบริการทางการเงินอยางทั่วถึงในตนทุนที่เหมาะสม 

 ๒๐. การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ ประกอบดวย การขยายฐานภาษี การปรับ
ระบบการจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำงบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็น
พัฒนาและเชิงพื ้นที ่ การติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ และกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม และลดความซ้ำซอนของสิทธิประโยชนดานสวัสดิการ
สังคม รวมทั้งสรางความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุมครองทางสังคม ไดแก การปรับปรุงระบบการออม
เพ่ือการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพ่ึงพารายไดจากรัฐบาล 

 

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ 
  
 1. วัตถุประสงค 
  1.๑ เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย 
คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง
ที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
  ๑.๒ เพื ่อใหคนไทยมีความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดร ับความเปนธรรมใน          
การเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี 
ความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
  ๑.๓ เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ
เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
  ๑.๔ เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ สนับสนุน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  ๑.๕ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  ๑.๖ เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
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  1.๗ เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมภิาค 
ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนำและสรางสรรค
ในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและโลก 
 
 ๒. เปาหมายรวม 
  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย 
  ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ   
มีความรับผิดชอบและทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ    
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย 
  2.๒ ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความ
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี คุณภาพ
อยางทั่วถึงและเปนธรรม กลุมที่มีรายไดตำ่สุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕ 
  ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาด กลางและ
ขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคา และบริการ         
มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการ
ฐานความรูชั ้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ ใหบริการ    
สูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป 
และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัวของ
ภาคการผลิตและบริการ 
  ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศลดการปลอยกาซเรือนกระจก  ภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวา        
รอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการ
จัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 
  ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณที่ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและ ความคิดในสังคมลดลง 
ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสง สินคาและคามนุษยลดลง 
มีความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสงโลจิสติกส หวงโซมูลคาเปนหุนสวนการพัฒนา
ที ่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก อัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทย             
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
  ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชน ดำเนินการแทนไดดีกวา
ลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั ่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากงายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีการรับรูการทุจริตดีขึ ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี ความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 
 ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั ้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตร      
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน  ดังนี้ 
 
 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
 
 ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทาง
การศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ำ การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะที่
คนไทยจำนวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไป จึงตองใหความสำคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น    
คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
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แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ  
 
 (๑) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม    
ที่พึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
 (๒) พัฒนาศักยภาพ คนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา 
อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุน       
มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ      
 (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรู    
ในชุมชนใหเปนแหลง เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต  
 (๔) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคำนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริม
ใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที ่เหมาะสมกับวัยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการ
ควบคุมผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสุขภาพ  
 (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวาง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นท่ี
สุขภาพ  
 (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดัน   
ใหมีกฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว   
 (๗) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็งอาทิกำหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวท่ีเปราะบางและสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนเขาถึงได 
 
 
๒. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
  
 การพัฒนา ในชวงที่ผานมาทำใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความ
เหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหนาชา ทั้งเรื ่องความแตกตางของรายไดระหวาง
กลุมประชากร ความแตกตางของ คณุภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งขอจำกัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
และเทคโนโลยีของกลุ ม ผ ู ด อยโอกาสและกลุ มที ่อยู ในพื ้นที ่หางไกล ดังนั ้น การพัฒนาในระยะตอไป              
จึงจำเปนตองมุงลดปญหาความ เหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน 
แกไขปญหาความยากจนเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากใหมี ความเขมแข็ง เพื ่อใหช ุมชนพึ ่งพาตนเองและไดร ับสวนแบงผลประโยชน             
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาสำคัญ  
   
 (๑) การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ำสุดสามารถเขาถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชน  
ที ่ด อยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื ่อง โดยใหการดูแลนักเรียนที ่ครอบคลุมตั ้งแตการสรางรายได             
ของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศกึษา ใหทุนการศึกษาตอระดับสูง  
 (๒) การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื ้นที่        
ผานการ พัฒนาระบบสงตอผูปวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 (๓) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและ
ครัวเรือน การปรับ องคกรการเงินของชุมชนใหทำหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/ตำบลที่ทำหนาที่
ทั ้งการใหกู ยืมและ การออม และจัดตั ้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 
 
๓. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน  
 
 เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ทั้งจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจโลกซบเซา และขอจำกัดภายในประเทศเองที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ     
ในการแขงขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชาการพัฒนา ๕ ปตอจากนี้ไป จึงเนนใหเศรษฐกิจ
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เติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสำคญัในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้น และประเทศ
ไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโต
อยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนน เกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การทองเที่ยวสามารถทำรายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี
บทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 
 

 
 
 
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ  
 (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ทั้งในดานการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และดาน
การเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
 (๒) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุงเนนการสรางความ เชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการคาการลงทุน 
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบ
มาตรฐาน ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบัน เพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที ่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอำนวยความ
สะดวกดานการคาการลงทุน 
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๔. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 ปจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำลังเปนจุดออนสำคัญตอการรักษาฐาน
การผลิตและการใหบริการ รวมทั้ง การดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปาไม 
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำใน
อนาคต ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  
 ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การ
สรางความมั่นคงดานน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหมีประสิทธิภาพ การสรางคณุภาพ สิ่งแวดลอมที่
ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดกาซ
เร ือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิด 
จากสาธารณภัย 

 
 
แนวทางการพัฒนาสำคัญ  
 
 (๑) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สราง สมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม  
 (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำเพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
 (๓) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม  
 (๔) สงเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 (๕) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ  
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 (๗) การพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการและกลไกแก ไขป ญหาความข ัดแย งด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 (๘) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
 
๕. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และย่ังยืน  
 

 กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอ
ความ มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและ
การเพิ่ม บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย 
และภัย คุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสราง
สถานการณใน จังหวัดชายแดนภาคใต และการคกุคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร 
 ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงเนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย
ใหเปนสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไข ปญหาความมั่นคง 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสใน การศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความ มั่นคงกับนานา
ประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ  มีความพรอม
ตอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานดานความมั่นคงมีการบูรณา
การสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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แนวทางการพัฒนาสำคัญ  

 (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือใหเกิด ความสงบในสังคมและธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
 (๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือ   
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
 (๓) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือ     
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ  
 (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่ง อำนาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
 (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื ่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
แผนงานที่เก่ียวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 
๖. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคที่สำคัญตอการ พัฒนา
ประเทศมาอยางตอเนื ่อง ทั ้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายที่ขาด 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถิ่นขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการ 
ยุติธรรมไมสามารถอำนวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทย 
 การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสมัฤทธิ์อยาง จริงจัง 
โดยมุ งเนนในเรื ่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ          
การใหบริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยู ในระดับที ่ดี ข้ึน       
และการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด 
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แนวทางการพัฒนาสำคัญ  

  (๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา            
  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ เพ่ือใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ  
  (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได มาตรฐานสากล เพื่อให
ประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความตองการ  
  (๔) เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น เพื ่อให 
ประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
  (๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส 
และยุติธรรม    
  (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลอง
กับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
 
 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  

 ที่ผานมาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดาน
ความตอเนื ่องในการดำเนินการ และ ปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการที่
สอดคลองกับมาตรฐานสากล ทำใหมีขอจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ 
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  การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลด 
ตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ำ เพิ่มปริมาณการเดินทางดวยระบบ
ขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู โดยสารของทาอากาศยานใน 
กรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการ 
อำนวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพื่อเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการ 
ใชพลังงานขั้นสุดทาย และลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ 
พัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ำประปา) 

 
แนวทางการพัฒนาสำคัญ 

 (๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักใน
การเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนา ระบบขนสงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสง
ทางน้ำ  
 (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง  
 (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส 
และโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการคา      
 (๔) พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
 (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ  
 (๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง และการ
บริหารจัดการการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 
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๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผานมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
จากปจจัยความไดเปรียบดาน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเขาเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากตางประเทศ
มากกวาการสะสมองคความรู เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยี
ซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูงตกอยูกับ ประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียง
พอที่จะขับเคลื่อนประเทศ  สูสังคมนวัตกรรมได 
 การพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ ประเทศ 
และการเพิ ่มความสามารถในการประย ุกตใช ว ิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื ่อยกระดับ 
ความสามารถการแชงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 
แนวทางการพัฒนาสำคัญ 

 (๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยีที่
นำสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 (๒) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการให
มีบทบาทหลักดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและรวมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรค
นวัตกรรมดานการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการ
ธุรกิจของไทย    
 (๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ว ิจัย และนวัตกรรม          
ดานบุคลากรวิจัย อาทิ การเรงการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี 
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๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 
 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคม
เฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการ
ผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความ
เจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับ
การคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค 
นอกจากนี้การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณ
ชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบานอีกดวย 
 ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจาย รายได
ที่เปนธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม      
พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการเพ่ิมมูลคาการ 
ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 

 
 
แนวทางการพัฒนาสำคัญ  
  
 (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือ
ใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจน            
สูเปาหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนำ พัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดที่
หลากหลาย  
 (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอม เมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 
สงเสริมการจัดการสิ ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมี สวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น       
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง    
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 (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐาน
การผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของ
พื ้นที ่ พัฒนา พื ้นที ่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื ่อนบานให
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน และเกิดผลที่เปนรูปธรรม 
 
 
๑๐. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา  

 การพัฒนาความรวมมือ ระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิด
เสรี เปดเสรี และเปดโอกาส โดยมุงเนนการ พัฒนาและขยายความรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
และอื่น ๆ กับมิตรประเทศ และเปนการ ขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดำเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
โดยกำหนดเปนแนวทางการดำเนิน นโยบายการคาและการลงทุนที่เสรี เปดกวาง และเปนธรรม ดำเนิน
ยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหมๆ สงเสริมใหผู ประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ           
และสงเสริมความรวมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
 ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ      
ที่ครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย 
รวมทั ้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูม ิภาคอาเซียน           
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต และประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ 
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แนวทางการพัฒนาสำคัญ  

 (๑) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม
สำหรับสินคาและบริการของไทย  
 (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อำนวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส       
 (๓) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เดนในภูมิภาค  
 (๔) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย  
 (๕) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  
 (๖) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
 (๗) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค  
 (๘) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคงในทุกดานที่เก่ียวกับ
เรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน  
 (๙) บูรณาการภารกิจดานความ รวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ  
 (๑๐) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสำคัญ 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ
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แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุมจงัหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน (พฤษภาคม 2563) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพื ้นฐานดานการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบ
อุทกภัยและภัยแลงซ้ำซาก คนมีปญหาทั้งในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความ
พรอมดานสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเปนจะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการ
เจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาชวยขับเคลื่อน  โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงขนาด
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ใหญที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสง และพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมทั้งการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอนุภูมิภาคลุม
แมน้ำโขงที่กำลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหมๆ ใหแกภาคเพ่ือใหมีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อมล้ำกับพื้นที่สวนอ่ืน ๆ ของประเทศไดในระยะยาว 

 เปาหมายเชงิยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน  

“ศนูยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง” 
 
 วัตถุประสงค 
  ๑) เพ่ือแกปญหาปจจัยพื้นฐานดานน้ำและดิน ใหเอื้อตอการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ    
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
  ๒) เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง  
พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได 
  ๓) เพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ำกวาระดบัประเทศ 
  ๔) เพื่อเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ   
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  ๕) เพื ่อพัฒนาภาคตะว ันออกเฉียงเหนือเปนศ ูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูม ิภาค            
ลุมแมน้ำโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศนูยกลางภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 เปาหมาย 
  ๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
  ๒) สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดลดลง 
 
 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด คาฐาน คาเปาหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562-2565 

อัตราการ
เจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของ
ภาค 

892,676 
ลานบาท 

(มูลคา CVM ป 
2559) 

ขยายตัวไม
ต่ำกวารอย
ละ 3.5 

ขยายตัวไม
ต่ำกวารอย
ละ 3.5 

ขยายตัวไมตำ่
กวารอยละ 
3.5 

ขยายตัวไมตำ่
กวารอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ยรอย
ละ 3.5 ตอป 

สัมประสทิธิ์ความ
ไมเสมอภาค (Gini 
Coefficient) ใน
การกระจายรายได 

0.446 
(ป 2560) 

ลดลงกวา 
0.446 

ลดลงกวา 
0.446 

ลดลงกวา 
0.446 

ลดลงกวา 
0.446 

ลดลงกวา 
0.446 
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ยุทธศาสตรที่ ๑  บริหารจัดการนำ้ใหเพียงพอตอการพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาแหลงน้ำเดิมและแหลงน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการ
ปรับปรุงอางเก็บน้ำ หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุมน้ำที่มีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ำธรรมชาติใหสามารถเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ำใตดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม     
สรางแหลงกักเก็บ (แกมลิง) อางเก็บน า ฝาย และแหลงน าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร 
 ๒) พัฒนาแหลงน้ำใหมในพื้นที่ลุมน้ำโขง ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนา
แหลงน้ำ ตลอดจนการผันน้ำระหวางลุมน้ำ แมน้ำในภาคและระหวางภาค 
 ๓) พัฒนาระบบสงและกระจายน้ำ เชน ระบบสูบน้ำ อาคารบังคบัน้ำ คลองสงน้ำ เปนตน 
 ๔) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุมน้ำทั้งระบบ โดยดำเนินการในระดับลุมน้ำใหมีความ
สมดุลระหวางการใชน้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำตนทุน สงเสริมการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน และ
มีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเรงดวนและระยะยาวเพื่อปองกันความเสียหายจากอุทกภัย       
และภัยแลง 
  
 
ยุทธศาสตรที่ ๒  แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อ 
 ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑) พัฒนาอาชีพและรายไดของผูมีรายไดนอย โดยสรางโอกาสใหกลุมผูมีรายไดนอย มีที่ดิน  
ทำกินของตนเอง สงเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปจจัยการผลิตและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับ
ฝมือและอบรมใหความรู เพื่อใหมีรายไดเสริมและเกิดความมั่นคงทางรายไดตามแนวทางกาฬสินธุโมเดล      
และหนองบัวลำภูโมเดล  
 ๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยเพิ่ม
สวัสดิการทางดานสังคมใหกับกลุมผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ดูแลผูพิการและผูสูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื ่อสรางความมั่นคงทางรายได และพึ ่งพาตนเองไดใน         
บั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพื้นที่หางไกลใหไดมาตรฐาน และใชประโยชนจากระบบสื่อสาร
ทางอินเตอรเน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญใหสามารถดูแลผูปวยและผูสูงอาย 
 ๓) พัฒนาความรู  ทักษะอาชีพ และการเรียนรู ตลอดชีว ิต โดยกระจายการบริการดาน
การศกึษาที่มีคณุภาพใหมีความเทาเทียมระหวางพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายได
ตามศักยภาพของแตละบุคคล ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนและสงเสริมใหมีระบบการจัดการความรูภูมิปญญา
ทองถิ่น สงเสริมใหสถาบันทางสังคมบูรณาการรวมกันระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อและ
ภาคเอกชน” ในการหลอหลอม ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมใหคนไทยด าเนินชีวิตท่ียึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม 
มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 4) พัฒนาระบบการปองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แกปญหาโรคพยาธิใบไมตับในพื้นที่
เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแกน สกลนคร รอยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยสงเสริมการเรียนรูในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับใหแกประชาชน ทั้งในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ำจืดมีเกล็ด 
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กำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหลงน้ำอยางถูกหลักสุขาภิบาล สรางเครือขายโรงพยาบาลในการคัด
กรอง เฝาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไมตับและผูปวยมะเร็งทอน้ำดี พรอมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุม
เสี่ยงและระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามการทำงาน 
 5) พัฒนาโภชนาการแมและเด็ก โดยสงเสริมการบริโภคไอโอดีนและใหความรูแกพอแมหรือ
ผูดูแลเด็กในดานโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแตเริ่มตั้งครรภ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพื่อกระตุนการ
พัฒนาเด็กในชวง ๐-๓ ปแรก และยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่หางไกลใหไดมาตรฐาน เพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพเด็กกอนวัยเรียน ใหมีพัฒนาการความพรอมทั้งทักษะสมอง รางกาย และสังคม 
 6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอย
และผูดอยโอกาสดานกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เครือขายภาคประชาชนในการแกไขขอพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสรางการรับรูกฎหมายเพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ในการปกปองตนเองไมใหตกเปนเหยื่อ 
 
ยุทธศาสตรที่ 3  สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหา 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกร โดยสรางความมั่นคงของเกษตรกรรายยอย โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ 
เกษตรอัตลักษณพื ้นถิ ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ       
การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร พัฒนาความเขมแข็งขององคกรและสถาบันเกษตรกร 
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ สนับสนุนการ
เขาถึงแหลงเงินทุนที่เปนธรรม 
 2) พัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับกระบวนการผลิตใหอยู
ภายใตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พรอมทั้งขยาย
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย โดยสงเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใชนวัตกรรม การยกระดับราคาสินคาเกษตรอินทรียให
แตกตางจากสินคาเกษตรที่ใชสารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย การสงเสริม
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีสวนรวมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุมผูผลิตและชุมชน รวมทั้งการ
จัดทำโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรียอยางเปนรูปธรรม โดยนำรองในพื ้นที ่ที ่มีความพรอมและเหมาะสม และ
เชื่อมโยงไปสูการทองเที่ยวเชิงเกษตรหรือการทองเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได พรอมทั้งจัดทำฐานขอมูล
เกษตรอินทรีย  เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ 
ใหตอบสนองตลาดสินคาเพื่อสุขภาพและการสงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย ตลอดจนมาตรการสงเสริม
ตลาดสีเขียวในชุมชนและทองถิ่น สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจำหนายสินคาผานชองทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)    ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 3) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) และ
ความตองการตลาด โดยสงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และไมดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ การตรวจรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตร การประชาสัมพันธและการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เปนสารตั้งตน 
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ในการแปรรูปผลิตสินคา ในพื ้นที่จ ังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี                
ใหมีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความตองการของตลาดทั ้งในและ
ตางประเทศ และจัดทำฐานขอมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร ชัยภูมิ บุรีรัมยและอุบลราชธานี 
และโคนม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ สงเสริมการปลูกแปลงหญา
และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมท้ังการจัดระบบมาตรฐาน
โรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมชองทางการจ าหนายและขยายตลาดไปสูอาเซียน 
 4) สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ใหเปนฐานรายไดใหมที่สำคัญ
ของภาค โดยมุงลงทุนสรางเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว จุลินทรีย) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟารมปศุสัตว และชุมชน พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑชีวภาพที ่มีมูลคาสูง กอใหเกิด
ความกาวหนาและนวัตกรรมในมิติใหมๆ ที่สงผลตอการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาใหนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี และสกลนคร 
เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร สงเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มหาสารคาม สุรินทร อำนาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหไดมาตรฐาน GMP 
พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑสมุนไพรและสรางแบรนดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสงออก 
สงเสริมอุตสาหกรรมใหมและธุรกิจแนวใหมในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และตอนลาง 2 ดวยการพัฒนาตอยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทาง
การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู ผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน ชีวเภสัชภัณฑ
อาหาร อาหารสัตวในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑอินทรีย พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจาก
พืชมูลคาสูง เอนไซมหรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย เปนตน รวมทั้งสรางความมั่นคงทางพลังงานระดับ
ชุมชน จากการนำวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือนมาผลิตเปนพลังงานเพ่ือใชภายใน
ครัวเรือนหรือชุมชน และสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 
 5) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคาอุปโภค
บริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ
รอยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใชวัตถุดิบในพื้นที่ 
พัฒนาผูประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรูดานกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุน      
ที่เปนธรรม การพัฒนาชองทางการตลาดในตนทุนที ่ต่ำโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน E-Commerce,               
E-Marketing เปนตน 
 6) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร 
สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภูและจังหวัดที่มีศักยภาพ เปนตน โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การ
ออกแบบและตราสัญลักษณ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสรางนวัตกรรมเพ่ิมมูลคา พรอมทั้งพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอื ่นๆ ยกระดับผู ประกอบการและนักออกแบบรุ นใหม ใหมีทักษะ มีความรู
ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ เพ่ือใหสินคามีความหลากหลายและทันสมัย สรางความเชื่อมโยง
ระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมการจับคูธุรกิจ
เพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ 
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 7) พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   
ที่มีคุณภาพและใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคม
ที่ไดมาตรฐาน ที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสำคัญตอการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความสะอาด 
และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชพลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด 
 8) อนุรักษและสงเสริมการฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ตนน้ำและปาธรรมชาติที่สำคัญ ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทรและศรีสะเกษ โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษและพื้นที่
ปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน สงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู ปลูกปา และปองกันการบุกรุก เพ่ือรักษา
พ้ืนที่ปาตนน้ำและปองกันการชะลางพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษพ้ืนที่ชุมน้ำ 
 9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค ในการพัฒนาภาค โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการวิจัยพัฒนาที่กระจาย
ตัวอยูในพื้นที่ สรางความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือขายของอุตสาหกรรมใน
ลักษณะ  คลัสเตอร สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ใหมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและ
บุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกตและทดลอง
เพิ่มขึ้น ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑตนแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ และโรงงานนำรองเพื่อให
สามารถแปลงงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ 

แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยสงเสริมชุมชน     
ในการสรางสรรคกิจกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแตละเดือนในพื้นที่ตาง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธแก
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ เพื่อสรางการรับรูสินคา บริการ แหลงทองเที่ยวที่สะทอนอัตลักษณ
ของชุมชนและเมืองเกา ไดแก เมืองเกาบุรีรัมย เมืองเกาพิมาย เมืองเกาสุรินทร เมืองเกานครราชสีมา และเมือง
เกาสกลนคร พัฒนาแบรนดและสื่อสารความแตกตางของชุมชนตาง ๆ ในรูปแบบการเลาเรื่อง (Storytelling) 
สงเสริมการขายแพ็กเกจการทองเที่ยวเพื่อกระตุนการทองเที่ยวนอกฤดูกาล สงเสริมการตลาดแบบมีเปาหมาย
เฉพาะกลุม เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมผูปฏิบัติธรรม กลุมสุภาพสตรี เปนตน 
 ๒) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย 
สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนทองเที่ยวในแตละจังหวัดที่ดึงจุดเดนหรือ        
อัตลักษณของแตละพื้นที่มาสรางเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต และ
เชื่อมโยงสูประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพำนักและคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของกลุม
นักทองเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและตางประเทศ พัฒนาสินคาและบริการที่มีจุดเดนหรืออัตลักษณที่สรางจาก
ทุนทางวัฒนธรรม เพื ่อใหเกิดความจดจำและสรางความโดดเดน ลอกเลียนไดยาก พัฒนาบุคลากรและ
ผูประกอบการการทองเที่ยวใหเปนมืออาชีพ รักษามาตรฐานการใหบริการ จัดทำแผนที่ทองเที่ยวใหทองเที่ยว
ไดตลอดทั้งป พัฒนาระบบโลจิสติกสขนถายนักทองเที่ยวอยางเปนระบบไปสู แหลงทองเที่ยว ดูแลความ
ปลอดภัยและสุขลักษณะใหนักทองเที่ยว 



 
 

 
 

55 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลตําบลในเมือง  

 ๓) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมน้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกับ
ประเทศเพื ่อนบาน อาทิ สี ่เหลี ่ยมวัฒนธรรมลานชาง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย-สปป.ลาว         
โดยพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการ ใหสอดคลองกับกระแสความนิยมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
สองฝงโขง พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย อาทิ การทองเที่ยว/พักผอน ชมทัศนียภาพและ
วิถ ีช ีว ิตลุ มแมน้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การทองเที ่ยวดวยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/Caravan Tours) การทองเที ่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เปนตน พัฒนาถนนเชื ่อมโยง
ระหวางแหลงทองเที่ยว พัฒนาทาเรือและการทองเที่ยวทางน้ำใหไดมาตรฐานความปลอดภัย สงเสริมการ
บริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสรางงานและรายได เนนพัฒนาผูประกอบการดานการจัดการและทักษะทาง
ภาษาเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวตางชาติท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ๔) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ 
อุดรธานีหนองบัวลำภู และชัยภูมิโดยพัฒนาแหลงทองเที่ยวและพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมตางๆ ใหผูชมมีสวนรวม มีความสนุก
รื ่นรมยเสมอ (play and learn) ทั ้งภาษาไทยและตางประเทศเพื ่อขยายฐานนักทองเที ่ยวที ่สนใจศึกษา
วิวัฒนาการของภาคตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน ปลูกฝงใหเด็กเขาพิพิธภัณฑผานกิจกรรม      
ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินคา/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกในแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื ่อง พัฒนาระบบขนสง
สาธารณะเขาสูแหลงทองเที่ยวเพ่ือใหเขาถึงไดงายและกลับมาไดบอยครั้ง 
 ๕) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
โดยสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทั้งจากการกีฬาและธุรกิจ   
ที่เกี่ยวของ อาทิ ธุรกิจการแขงขันตางๆ การผลิตอุปกรณ/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแขงขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม รานอาหาร การเดินทางและขนสง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เปนตน 
สงเสริมการศึกษาในดานเวชศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพื่อผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งสงเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูใหกับนักทองเท่ียว 
 ๖) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวธรรมชาติในจงัหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี 
โดยสงเสริมการทองเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อใหเกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน มุงเนนนักทองเที่ยวคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเที่ยวที่มุงเนนใหเกิดความคุมคาตอ
ประสบการณมากกวาการทองเที่ยวที่คุมคาเงิน สนับสนุนใหคนไทยเดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น รวมทั้ง
ใหความรูนักทองเท่ียวในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๗) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให
นักทองเที่ยว ประชาสัมพันธการทองเท่ียว และพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือขายเพ่ือ
กระจายนักทองเที่ยวจากเมืองหลักไปสูชุมชนและทองถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวระหวางภาคเอกชน     
กับชุมชนและทองถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบาน ที่สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว 
รวมทั้งพัฒนาทักษะฝมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเที่ยว จัดฝกอบรมมัคคเุทศกดานภาษาตางประเทศ 
นอกจากนั้นพัฒนาสินคา OTOP สินคาวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึกรานอาหาร ทีพั่กใหมีคุณภาพดี สงเสริมการ
ทองเท่ียวเฉพาะกลุมตามความสนใจของนักทองเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 
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ยุทธศาสตรที่ 5  ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพื้นท่ีเศรษฐกจิหลัก 
 ภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง  
 และพื้นท่ีเศรษฐกจิใหม ๆ ของภาค 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑) เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหแลวเสร็จตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ อาทิ แผนการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง ชวงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงขายรถไฟทางคู ชวงขอนแกน-หนองคาย     
ชวงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ ชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC     
ดานตะวันออก 
 ๒) เรงพัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสงภายในภาคใหเปนระบบที่สมบูรณ อาทิ           
การพัฒนารถไฟสายใหม (บานไผ-นครพนม) โครงการพัฒนาทาอากาศยาน ใหสามารถรองรับปริมาณความ
ตองการเดินทางและขนสงสินคาทางอากาศที่เพิ่มขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย รอยเอ็ด นครราชสีมา 
ขอนแกน เลย และสกลนคร) และขยายถนน ๔ ชองจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
 ๓) พัฒนาเมืองขอนแกนใหเปนเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการสุขภาพ
และศูนยกลางการศึกษา โดยจัดทำแผนแมบทพื้นที่ศูนยกลางความเจริญ เชน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ            
เขตนวัตกรรม พื้นที่อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปดโลง เปนตน พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสรางพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหวางภาค เรงรัดพัฒนาระบบขนสงรางเบาเมือง
ขอนแกน พรอมทั้งสงเสริมระบบขนสงสาธารณะในเมืองใหเชื่อมโยงระหวางเมืองและระบบขนสงอ่ืน 
 ๔) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมืองขอนแกน      
เมืองนครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ใหมีการใชประโยชนที่ดิน
แบบผสมผสานทั้งการทำงาน การอยูอาศัย และการนันทนาการลอมรอบสถานีขนสง และพัฒนาพื้นที่บริเวณ
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกลพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย 
มุกดาหาร      ใหมีความพรอมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
และเปนศูนยกลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 
 5) พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของผูประกอบการอุตสาหกรรมซอมบำรุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยานและระบบราง ที่ไดมาตรฐาน
และเปนที ่ยอมรับในระดับสากล พัฒนากำลังแรงงานและนวัตกรรมเพื ่อเตรียมพรอมรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม รอยเอ็ด และขอนแกน อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแกน 
นครราชสีมา และพัฒนาสถานีขนสงสินคาในจังหวัดขอนแกน นครราชสีมา และอุดรธานี 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพื่อนบาน 
 ในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑) พัฒนาดานชายแดน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณดานศลุกากรใหเพียงพอสนับสนุน
การจัดการดานพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ใหไดมาตรฐานสากล        
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เรงเชื่อมตอระบบสารสนเทศภายในและระหวางหนวยงานเพื่อสามารถใหบริการ ณ จุดเดียว (National 
Single Window) เพิ่มอัตรากำลังเจาหนาที่ใหเพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผอนปรน  
การคาชายแดนที่มีศักยภาพ 
 ๒) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเรงกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหง
ที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเสนทางใหมเชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง
โครงขายเสนทางคมนาคมระหวางไทย ลาว เวียดนาม และจีน ใหมีความสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจายใน
การเดินทาง 
 ๓) พัฒนาพื ้นที ่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย          
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการลงทุนและสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน พรอมทั้งเรงรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหมีความพรอม
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และบริการ CIQ ที่ไดมาตรฐานสากล 
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
 

 
เปาหมายการพัฒนา 

“เติบโตดวยเศรษฐกิจแหงอนาคต  สังคมมั่นคงอยางยั่งยืน” 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๑  สงเสริมและยกระดับการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลคาสูง 
 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. สงเสริมการปรับโครงสรางใหเปนภาคการผลิตที่มีผลตอบแทนสูง ผานการยกระดับ
ผลิตภาพ สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาการเกษตรกลุมเปาหมายดวยภูมิปญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  ๒. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ำเพื่อการเกษตร ระบบโลจิสติกสการเกษตร และการ
ตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตและสินคาการเกษตร 
  ๓. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิต และ
สงเสริมใหเกิดการนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
  ๔. สรางผูประกอบการดานเกษตร และพัฒนาชองทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อรองรับ
ระบบเศรษฐกิจแหงอนาคต 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๒  การพัฒนาขดีความสามารถทางการแขงขันดานการคา การบริการและ  
   การทองเท่ียวเชงิคุณคาเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแหงอนาคต 
 
 แนวทางพัฒนา 
  ๑. พัฒนาศักยภาพ SMEs และสงเสริมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการ และสงเสริมการลงทุนของกลุมจังหวัด 
  ๒. สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการรุนใหม และการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจแหงอนาคต 
  ๓. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส ระบบราง 
และอุตสาหกรรมอากาศยานเพื่อสนับสนุนการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 
  4. พัฒนาการทองเที่ยว และยกระดับสูการทองเที่ยวเชิงคุณคาบนฐานความยั่งยืน 
  5. การพัฒนาตลาดสินคา การบริการ และการมองเที่ยวกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับระบบ
เศรษฐกิจแหงอนาคต 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๓  อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    กาวสูระบบเศรษฐกิจ BCG และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สาธารณภัย 
    ดวยพลังชุมชนและเทคโนโลยี 

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. สงเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) 
  ๒. สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมเพื่อการผลิตและการ
พัฒนาเมือง 
  ๓. สงเสริมการปลูกปา เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตรสาขาปาไม 
  4. การจัดการของเสีย น้ำเสีย ฝุน ควันของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุแบบบูรณาการ 
  5. เสริมสรางการบูรณาการลดความเสียงจากภัยธรรมชาติ สาธารณภัยดวยพลังชุมชนและเทคโนโลย ี
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นท่ีและเมือง 
    มีความเจริญนาอยูอยางย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุมชวงวัยอยางเทาเทียม 
  ๒. สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม แกไขปญหาความยากจนขามรุน 
  ๓. พัฒนาชุมชน พื้นที่ และเมืองใหเปนพ้ืนท่ีนาอยูสำหรับทุกคน 
   
 
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 
วิสัยทัศน 

  “มหานครนาอยู  ศูนยกลางเศรษฐกิจ  เชื่อมโยงภูมิภาค” 
 
เปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
 1. พัฒนาเมืองใหนาอยู มีความมั่นคง ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน 
 2. พัฒนาขีดความสามารถดานสินคาเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน สงเสริมการลงทุนและการบริการ
เพ่ือยกระดับรายไดของประชาชน 
 3. สงเสริมการพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกจิ 
 
ประเด็นการพัฒนาที่  ๑  การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และการพฒันาอุตสาหกรรมมูลคาสูง  
 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม (BCG Model) เพ่ือการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมภาค
การเกษตร 
  ๒. การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของสินคา OTOP และ SMEs 
  ๓. การสงเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมนิเวศใหมีมูลคาสูง 
  ๔. การสงเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใหไดรับสิทธิประโยชนดานการคาการลงทุน 
  
ประเด็นการพัฒนาที่  ๒  การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเชื่อมโยงภูมิภาค 
 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามอัตลักษณ และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเชิงสรางสรรค 
  ๒. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 
  ๓. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ ความงาม และการแพทยแผนไทย 
  ๔. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ดานการเปนเมืองแหงการประชุมสัมมนา (MICE City) 
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ประเด็นการพัฒนาที่  ๓  การสงเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการพฒันาขอนแกนเมืองอัจฉริยะ 
 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื ่อสรางมูลคาเพิ ่มในระบบเศรษฐกิจ      
ของจังหวัด 
  ๒. การสงเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื ่ออำนวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนทุกกลุม 
  ๓. การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานการจราจรและขนสงอัจฉริยะ การโทรคมนาคม 
สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย เพ่ือสรางบรรยากาศการลงทุนในพ้ืนที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่  ๔  การพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การพัฒนาชีวิตของคนทุกชวงวัย ใหมีสุขภาวะและความเปนอยูดี 
  ๒. การสงเสริมสวัสดิการและการพัฒนาทักษะดานการประกอบอาชีพใหมีรายไดอยางยั่งยืน 
  ๓. การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดี 
 
ประเด็นการพัฒนาที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการอยางยั่งยืน 
  2. การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  3. การอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน 
  4. การปองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ      
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
ประเด็นการพัฒนาที่  6 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางมีสวนรวม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน 
  2. การปองกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
  3. การสงเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคม 
  4. การปองกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
  5. การปองกันปราบปรามและบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
 
วิสัยทัศน 

 

“ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง เปนศูนยกลางการเรียนรู 
และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๑  การพัฒนาเมืองและชมุชน  
 
แนวทางพัฒนา 
 ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบทอยางทั ่วถึงและ             
เปนระบบ 
 ๒. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน            
ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
 ๓. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน           
แบบมีสวนรวม  
 ๔. สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยางเปนระบบ      
ครบวงจร 
 ๕. สรางวินัยประชาชน และความรวมมือในการดูแลความเปนระเบียบชุมชน การจราจร           
และการลดอุบัติเหต 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๒  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
 
แนวทางพัฒนา 
 ๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและทั่วถึง 
 ๒. พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
 ๓. พัฒนาจังหวัดเพื ่อรองร ับการเปลี ่ยนแปลงในการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน        
และเปนศูนยกลางการพัฒนาในดานตางๆ อยางสมดุล 
 ๔. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนที่สวยงาม เหมาะสม 
 ๕. สนับสนุนชุมชน หนวยงาน ผูประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษาความ
สะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ ตลาด ทางระบาย การกําจัดของเสีย) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 
แนวทางพัฒนา 
 ๑. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั ้นพื้นฐานในระบบใหไดมาตรฐาน และสนับสนุน      
ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๒. เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุกเพศวัย     
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ๓. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพื้นฐานสูความเปนเลิศและมุงสูกีฬามืออาชีพ        
และการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย 
 4. สงเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝมือ ท่ีเหมาะสมตรงศักยภาพ
ของประชาชน 
 5. สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ 
 6. เพิ ่มพื ้นที ่สรางสรรคแกเด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพื ่อการใชทักษะชีวิตที ่ดี         
เห็นคุณคาตนเองและสังคม 
 7. สงเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนทองถิ่นและยกระดับทักษะประชาชน    
ในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 
แนวทางพัฒนา 
 ๑. บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณการและยั่งยืน 
 ๒. อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปา ปาชุมชน และปาตนน้ำลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
 ๓. พัฒนาฟนฟูแหลงน้ำใตดินและการบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ  
โดยประชาชนมีสวนรวม 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
 5. สรางสังคมและพลเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6. สงเสริมการใชพลังงานทางเลือกโซลาฟารม 
 7. พัฒนาตนแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใชพลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 
 8. สงเสริมศักยภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทสม. 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาการเกษตรย่ังยืน  
 
แนวทางพัฒนา 
 ๑. พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตร
อินทรียเพ่ือภาวะสุขภาพ 
 ๔. สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพื้นที่ 
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 ๕. สงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรูและตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับพ้ืนที ่
 6. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงสูแหลงเกษตร 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  6  การเสริมสรางสุขภาวะ  
 
แนวทางพัฒนา 
 ๑. พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทียมในระดับ
ปฐมภูมิ 
 ๒. พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทียม 
 ๓. สนับสนุนการฟนฟูการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยง
กับการดูแลสุขภาพ 
 ๔. สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) , ทสม. และพัฒนา
รูปแบบการบริการประชาชน 
 ๕. เฝาระวัง ปองกัน โรคติดตอ โรคอุบัติใหมและการเผยแพรระบาดในพื้นที่ และพัฒนาระบบ     
การสงตอรวมกับหนวยบริการที่มีคุณภาพ 
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่  7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
    เพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
แนวทางพัฒนา 
 ๑. เสริมสรางคานิยม คณุธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน 
 ๒. อนุรักษ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญา  
ทองถ่ิน 
 ๓. พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได 
 ๔. พัฒนา สงเสริม การพาณิชยการลงทุนและการทองเที่ยว 
 ๕. สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ประกอบอาชีพ และการดํารงชีพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล  
 
แนวทางพัฒนา 
 ๑. สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน 
 ๒. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอยางตอเนื่อง 
 ๓. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพ่ิมขึ้นและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ๔. สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน 
 ๕. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและความโปรงใสสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม
และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในทองถิ่น 
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ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลในเมือง 
 
วิสัยทัศน 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตรที่  6  การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

 
เปาประสงค 
 1. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจำหนายสินคามากขึ้น 
 3. ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใชงานไดด ี
 4. สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และดอยโอกาส 
 5. พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่น 
 6. พัฒนาภูมิทัศนของเมืองใหสวยงามและเอ้ือตอการอยูอาศัย 
 7. มีการบริหารจัดการขยะที่ด ี
 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 9. ชุมชนมีความเขมแข็ง 
 10. มีนวัตกรรมในการบริหารและบริการประชาชน 
 11. เทศบาลมีรายไดท่ีจัดเก็บเองเพ่ิมมากขึ้น 
 12. สงเสริมและพัฒนาความรูและสรางจิตสำนึกในการบริการใหประชาชนพึงพอใจ 
 13. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ 
 14. มีระบบฐานขอมูลในการบริหารจัดการ 
 15. เพ่ิมพื้นที่เขียวและสถานที่ออกกำลังกาย 
 
 
 
 

ชุมชนนาอยู  การคมนาคมสะดวก  

ผนวกการเรียนรูคูคุณธรรม  นําพาเศรษฐกิจ 
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ตัวชี้วัด 
 1. รอยละของการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ยอดจำหนายสินคาที ่เปนผลิตภัณฑสำคัญของผู ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน (มะมวง
น้ำดอกไมสีทอง / ตนหอม) 
 3. จำนวนเสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน (เสนทางหลัก / ทางรอง) 
 4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และดอยโอกาส 
 5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน 
 6. จำนวนสถานที่ที่ไดรับการพัฒนาใหสวยงาม 
 7. อัตราการลดลงของขยะในชุมชน 
 8. จำนวนการเกิดอาชญากรรมนอยลง 
 9. รอยละของความรวมมือจากประชาชน 
 10. ทุกกองมีนวัตกรรมใหมในการใหบริการประชาชน 
 11. รอยละของรายไดที่จัดเก็บเองเพ่ิมข้ึน 
 12. รอยละความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล 
 13. รอยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 14. จำนวนระบบฐานขอมูลในการบริหารจัดการ 
 15. จำนวนพื้นที่สีเขียวและสถานที่ออกกำลังกาย 
 

คาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด KPI 
เปาหมาย 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

1. รอยละของการพัฒนาชุมชนและสังคมตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50% 60% 70% 80% 90% 

2. ยอดจำหนายสนิคาที่เปนผลติภัณฑสำคัญของ

ผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน (มะมวง

น้ำดอกไมสทีอง / ตนหอม) 

10% 15% 20% 25% 30% 

3. จำนวนเสนทางคมนาคมที่มมีาตรฐาน (เสนทาง

หลัก / ทางรอง) 

15 สาย 20 สาย 25 สาย 30 สาย 40 สาย 

4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และดอยโอกาส 

80 85 90 95 100 

5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาดานศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน 

อยางนอย

ชุมชนละ 1 

อยางนอย

ชุมชนละ 2 

อยางนอย

ชุมชนละ 2 

อยางนอย

ชุมชนละ 3 

อยางนอย

ชุมชนละ 3 

6. จำนวนสถานที่ที่ไดรับการพัฒนาใหสวยงาม 1 แหง 2 แหง 3 แหง 4 แหง 5 แหง 

7. อัตราการลดลงของขยะในชมุชน 5 10 15 20 30 

8. จำนวนการเกิดอาชญากรรมนอยลง นอยกวา 5 นอยกวา 4 นอยกวา 3 นอยกวา 2 นอยกวา 1 

9. รอยละของความรวมมือจากประชาชน 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 
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ตัวชี้วัด KPI 
เปาหมาย 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

10. ทุกกองมีนวัตกรรมใหมในการใหบริการ

ประชาชน 

1 งาน 2 งาน 3 งาน 3 งาน 3 งาน 

11. รอยละของรายไดที่จัดเก็บเองเพ่ิมขึ้น 15 % 20 % 25 % 30 % 40 % 

12. รอยละความพึงพอใจของประชาชนในการ

บริหารงานของเทศบาล 

95 96 97 98 100 

13. รอยละของความสำเรจ็ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

90 95 97 98 99 

14. จำนวนระบบฐานขอมูลในการบริหารจัดการ 2 ระบบ 3 ระบบ 4 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 

15. จำนวนพื้นที่สีเขียวและสถานที่ออกกำลังกาย 1 2 3 4 5 

 
กลยุทธ 
 

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 1. ดำเนินการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนภายในเขตเทศบาล ทั้งระบบ ใหไดมาตรฐาน

และเชื่อมโยงกัน เพ่ือความสะดวกของประชาชนในการสัญจร 
 2. ดำเนินการกอสรางและปรับปรุง ซอมแซมระบบระบายน้ำ พรอมวางระบบการปองกัน      

น้ำทวมภายในเขตเทศบาล 
 3. ดำเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ใหทั่วถึงทุกแหลงชุมชนของเทศบาลเพ่ือ

สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 4. ดำเนินการกอสราง/ปรับปรุง ฝานน้ำลนและขุดลอกแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
 5. ดำเนินการขยายเขตระบบน้ำประปาใหทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 1. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศนสวนสาธารณะในชุมชน ใหเปนเมืองนาอยู เปนแหลง
พักผอนหยอนใจ เปนแหลงทองเที่ยวในชุมชน 
 2. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม/การปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
 3. สงเสริมการดำเนินกิจกรรม ดำเนินการสรางเสริมสุขภาพของภาคประชาชน และการบริหาร
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
 4. สงเสริม สนับสนุนการควบคุม ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอ         
ที่อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยประชาชน 
 5. พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรที่  3  การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุง        

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีสิ่งแวดลอมที่ดี มีการเรียนการสอนและอุปกรณท่ีดี มีคุณภาพ ทันสมัย เพ่ือพัฒนาความ
พรอมของเด็กกอนเขาสูระบบโรงเรียน 

 2. สนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล เพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระบบ นอกระบบ        
และตามอัธยาศัย 

 3. สงเสริมการเลนกีฬา และนันทนาการ ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมที่ดี 

 4. อนุรักษ และสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมที่ดีของทองถิ่น
ใหคงอยู และมีการจัดการอยางเปนระบบ 

 5. ฟนฟูศูนยเรียนรูในพื้นที่ใหมีการจัดการอยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพ
ใหกับประชาชนในทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกจิและความเปนอยูของประชาชน 
 1. สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ ่มขึ้นเพียงพอตอการดำรงชีวิต ดวยการสนับสนุนใหมี        

การจัดฝกอบรมอาชีพเสริมใหกับประชาชนในหมูบานและชุมชนตาง ๆ 
 2. ส งเสร ิมให แตละหมู บ านและชุมชนใชภ ูม ิป ญญาทองถิ ่นในการผล ิตส ินคา OTOP          

สำหรับจำหนายใหกับนักทองเที่ยวและผูสนใจ 
 3. สงเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษ พัฒนาพื ้นที ่เปนแหลงรวมผลผลิตทางการเกษตร      

ปลอดสารพิษ เพ่ือสงตอไปยังพ้ืนที่อื่น 
 

ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตของประชาชน 
 1. พัฒนาดานคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพความเปนอยู ที ่ดี         

ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส ผูยากไร ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2. สงเสริมสนับสนุน บทบาท กำนัน ผู ใหญบาน คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรี โรงเรียน

ผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูพิการ สภาเด็กและเยาวชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ชมรมหรือกลุม
พลังมวลชนจิตอาสาตาง ๆ ใหมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง ตามหลัก รวมคิด รวมทำ          
รวมพัฒนา และรวมรับผิดชอบ 

 3. สงเสริม สนับสนุน การดำเนินงานจัดตั้งกลุม เครือขายเพื่อปองกันยาเสพติด สรางความ
เขมแข็งในชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที่  6  การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

 1. ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ในจุดเสี่ยง เพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยใหกับประชาชนในชุมชน 
 2. การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และระงับอัคคีภัย จะดำเนินการจัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณ

อบรมอาสาสมัครปองกันภัย เพ่ือใหเพียงพอทันตอการระงับเหตุ 
 3. จัดตั้งศูนยกูชีพ เพ่ือใหบริการการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่เทศบาลตำบลในเมือง 
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 4. สงเสริม สนับสนุนใหมีกลุ ม/เครือขาย/อาสาสมัคร เพื ่อปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน         
การปองกันยาเสพติด อาสาฉุกเฉินชุมชน เปนตน 
 

ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล ดานการจัดเก็บภาษีอากรใหทั่วถึงและเปนธรรม 
 2. มุ งเนนการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื ่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจ         

แกประชาชนทุกคน 
 3. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล ในลักษณะ "รวมคิด    

รวมทำ รวมตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบ" 
 4. ส งเสร ิมการนำระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศมาใชในกระบวนการวางแผน การคิด              

และการตัดสินใจ เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 5. มุงเนนการติดตามและประ เมินผลการดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ เพ่ือใหการดำเนินงาน

เกิดความคุมคาและบรรลุเปาหมายในเชิงภารกิจของรัฐ 
 6. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหเปนผูที ่มีความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ   

ให ม ีความเหมาะสมและท ันสม ัย  เพ ื ่ อให สามารถแก  ไขป ญหาความเด ือดร อนของประชาชน                            
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 7. ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเนนการใหความชวยเหลือ การเปนที่พ่ึงของประชาชน 
และสามารถแกปญหาใหประชาชนไดทุกเรื่อง 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 

 การกำหนดตำแหนงจ ุดย ืนทางย ุทธศาสตร  (Positioning) ของเทศบาลตำบลในเมือง         
กำหนดใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล        
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด โดยพัฒนาไปสูเจริญภายใตนโยบาย “น้ำไหล ไฟสวาง ทางดี มีงานทำ นำการศึกษา 
พัฒนาสิ ่งแวดลอม เพียบพรอมวัฒนธรรม เดนล้ำการกีฬา สงเสริมศาสนา สุขภาพดีถวนหนา ปวงประชา        
มีสวนรวม” 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป 

 

8) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  
 

1. การ
เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ

ทนุมนษุย 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี ๑๒  

 

แผนพัฒนา 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
 

1. บริหารจัดการน้ำให
เพียงพอตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพ

ชีวิตอยางยั่งยนื 

3. สรางความเขมแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการ

แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

4. พัฒนา 
การทองเที่ยว 
เชงิบรูณาการ 

2. การสรางความ
เปนธรรมและลด
ความเหล่ือมล้ำใน

สังคม 

3. การสรางความ
เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แขงขันได 
อยางยั่งยืน 

4. การเติบโตที่
เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

5. การเสริมสราง
ความม่ันคงแหงชาติ

เพื่อการพัฒนา
ประเทศสูความมั่ง

คั่งและย่ังยืน 

6. การบริหารจัดการ
ในภาครัฐการปองกัน
การทุจริตประพฤติ 
มิชอบและธรรมา 
ภิบาลในสังคมไทย 

7. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

และระบบ 
โลจิสติกส 

8. การพฒันา

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจยั 

และนวัตกรรม 

9. การพฒันา

ภาคเมืองและ

พื้นที่เศรษฐกิจ 

10. ความรวมมือ

ระหวางประเทศ

เพ่ือการพัฒนา 

2. แกปญหาความยากจน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
มีรายไดนอยเพื่อลดความ

เหล่ือมล้ำทางสังคม 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัดขอนแกน 

1. การพัฒนา
เมืองและชมุชน 

แผนพัฒนา 
กลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  

3. การสงเสริมนวัตกรรม

เทคโนโลยีและดิจทิัล เพือ่การ

พัฒนาขอนแกนเมอืงอัจฉริยะ 

4. การพฒันาสังคมสุข

ภาวะใหนาอยูอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 
จังหวัดขอนแกน 

 

1. การยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก และการพัฒนา

อุตสาหกรรมมูลคาสูง 

2. การสงเสริมการ
ทองเทีย่วเชิงสรางสรรค 

เชื่อมโยงภูมิภาค 

2. การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

3. การพัฒนา
การศึกษาและ

ศักยภาพพลเมอืง 

4. การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

5. การ
พัฒนาการ

เกษตรยั่งยืน 

5. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ขนสงที่เชือ่มโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อ
พัฒนาเมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม ๆ ของภาค 

6. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจาก
ขอตกลงกับประเทศเพื่อนบาน 

ในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตาม
แนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

6. การเสรมิ
สรางสุขภาวะ 

ยุทธศาสตร 
เทศบาลตำบลในเมือง 

 

1. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

2. การพัฒนา
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม 
 

3. การสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

4. การพัฒนา
เศรษฐกจิและความ

เปนอยูของประชาชน 

5. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 

1. ดานความมั่นคง 2. ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

3. ดานการพัฒนาและเสรมิสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4. ดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

5. ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอม 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

1. สงเสริมและยกระดับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มมีูลคาสูง 

2. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน
ดานการคา การบริการ และการทองเทีย่วเชิง
คุณคาเพื่อรองรับระบบเศรษฐกจิแหงอนาคต 

3. อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมกาวสูระบบเศรษฐกิจ BCG และลดความเสี่ยง

จากภัยธรรมชาติ สาธารณภยัดวยพลังชุมชนและเทคโนโลย ี

4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคมมี
คุณภาพ ชุมชนพ้ืนทีแ่ละเมืองมคีวาม

เจริญนาอยูอยางยั่งยืน 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุล 

6. การเสริมสรางความมั่นคงและ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัยสินอยางมีสวนรวม 

7. การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแขงขัน

ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐภายใต

หลักธรรมาภิบาล 

6. การรักษาความสงบเรียบรอย 
และความปลอดภยัในชวีติและ

ทรัพยสนิของประชาชน 

7. การพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
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การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
 
การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนการประเมินโดยการวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจำกัดอันเปนสภาวะแวดลอม
ภายนอกที ่มีผลกระทบตอการพัฒนาของเทศบาลตำบลในเมือง รวมทั ้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน             
อันเปนสภาวะแวดลอมภายในองคกร สำหรับใชเปนประโยชนในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคต โดยใช
หลักเทคนิค   SWOT  analysis   
การพิจารณาปจจัยภายใน 

-  จุดแข็ง     Strength         (S) 
-  จุดออน    Weakness       (W) 

การพิจารณาปจจัยภายนอก 
-  โอกาส     Opportunity    (O) 
-  อุปสรรค   Threat         (T) 

 

 1. จุดแข็ง (S หรือ Strength) หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ภายในองคกร ที่ทำใหเกิดความเขมแข็งหรือ
เปนจุดแข็งขององคกรที่จะนำไปสูการไดเปรียบ เปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คอื 
  1. มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีชื่อเสียง เชนมะมวงน้ำดอกไมสีทอง ตนหอม 
  2. มีเสนทางการคมนาคมไปจังหวัดตาง ๆ ทั้งทางรถยนต รถไฟ 
  3. มีอางเก็บน้ำ และลำหวยไหลผาน เชน อางเก็บน้ำหวยทราย ลำหวยอีสานเขียว หวนแคน 
หวยวังเงิน 
  4. ผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีดีในการบริหารงานเทศบาล 
  5. มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ 
     

 2. จุดออน (W หรือ Weakness) หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ภายในองคกร ที่ทำใหเกิดความออนแอ
หรือเปนจุดออนขององคกรที่จะนำไปสูการเสียเปรียบ เปนปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ 
  1. ประชากรบางสวนยังขาดระเบียบวินัย และจิตสำนึกเพ่ือสวนรวม 
  2. ไมมีศูนยกระจายสินคา และแลกเปลี่ยนสินคาในชุมชน 
  3. มีบุคลากรไมเพียงพอตอภารกิจของงาน 
  4. งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา 
  5. ขาดบุคลากรที่ชำนาญเฉพาะดาน เชน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับ
เครื่องมือไมเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัด 
 

 3. โอกาส (O หรือ Opportunities) หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ภายนอกองคกรที่เอื้อประโยชนใหซึ่ง
เปนโอกาสที่ชวยสงเสริมการดำเนินงาน คือ 
  1. มีเสนทางคมนาคมเปนทางผานระหวางอำเภอบานไผ และจังหวัดขอนแกน และระหวาง
อำเภอบานไผ กับอำเภอกุดรัง-บรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
  2. มผีูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน (มะมวงน้ำดอกไมสีทอง / ตนหอม) 
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  3. ผูนำทองถ่ิน/ทองทีม่ีความเขมแข็ง 
  4. ประชาชนสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  5. มีหนวยงาน/สวนราชการ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลในเมือง เชน สำนักงานที่ดินจังหวัด
ขอนแกน สาขาบานไผ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบานไผ  สำนักงานขนสงจังหวัดขอนแกน สาขาอำเภอ   
บานไผ  โรงพยาบาลบานไผ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในเมือง 
  6. มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี เนื่องจากเปนพื้นที่สีเขียวและการวางผังเมืองที่ดี 
 

 4. อุปสรรค (T หรือ Threats) หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ภายนอกองคกรที่เปนอุปสรรคตอการ
ดำเนินงาน เปนขอจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ 
  1. มีปญหาดานยาเสพติด การวางงาน การพนัน 
  2. การขาดแคลนแหลงน้ำ เนื่องจากไมมีฝายก้ันน้ำ 
  3. ประชาชนขาดความเขาใจในการมีสวนรวม 
  4. คานิยมในการดำรงชีพ 
 

การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

  (1) จัดสรางถนนเชื่อมตอระหวางหมูบานในเขตเทศบาลตำบลในเมือง กอสรางถนนคอนกรีต  

ถนนลาดยาง และระบบระบายน้ำ เพื ่อใหพี่นองประชาชนใชสัญจรไดสะดวกปลอดภัย การขนยายสินคา

การเกษตรออกสูตลาดไดสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อระบายน้ำฝนไมใหทวมขังและระบายน้ำเสียออกจากชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  (2) ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  โดยปกหลักพาดสายและไฟแสงสวางตามถนนหรือสถานที่สำคัญ 

   (3) ซอมแซมบำรุงรักษาถนน  ไฟแสงสวาง  ระบบระบายน้ำ  เพ่ือใหใชการไดดีอยูเสมอ 

  (4) จัดการดูแลประปาของหมูบานใหใชการไดดีอยูเสมอ  เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ำใชในการ

อุปโภคหรือบริโภค แลวแตกรณี 

   (5) จัดทำฝายน้ำลน  และขุดลอกลำน้ำตามธรรมชาติ  เชน หวย หนอง  คลอง  บึง  เปนตน 
 

 2. ดานสวัสดิการและสังคม 

   (1) จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเรียบรอยไมมีตกคางเพ่ือใหชุมชนมีความสะอาดและเปน

ชุมชนที่นาอยู  

  (2) จัดสรรเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูปวยเอดส  อยางทั่วถึง  ตามหลักเกณฑของ

ทางราชการกำหนด 

  (3) จัดคาตอบแทนใหกับองคกรตางๆ  ที่ปฏิบัติงานใหกับเทศบาลตามหลักเกณฑที่กฎหมาย  

ระเบียบ  กำหนดใหจายได  อาทิเชน  ปศุสัตว  พยาบาล  เปนตน 

  (4) สงเสริม  สนับสนุนกีฬาทุกหมูบาน  โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  เปนตน 

   (5) จัดสรางสถานท่ีออกกำลังกายใหแกชุมชน  เพ่ือใหประชาชนไดมีสถานที่ออกกำลังกาย 
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  (6) คืนความสดใสโลกใหมใหแกผูมีความบกพรองทางสายตา เชน ผูสายตาสั้น สายตายาว  

ไดมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

 3. ดานเศรษฐกจิ 

  (1) สงเสริมใหมีตลาดในชุมชน  เพ่ือเพิ่มรายไดใหกับชาวบาน 

   (2) จัดหาปจจัยการผลิตทางดานการเกษตร  เพื่อชวยเหลือเกษตรกร 

   (3) สนับสนุนและสงเสริมการผลิตและการใชปุยชีวภาพ เพ่ือใหลดคาใชจายของเกษตรกร                        

ลดมลพิษ 

   (4)  จัดตั้งกองทุนเพื่อจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากชาวบาน 

   (5) จัดใหมีแหลงทองเที่ยวข้ึน  เพ่ือเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและเพ่ิมรายไดใหแกชาวบาน 
 

 4.  ดานความรวมมือ 

  ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทำงบประมาณ อาทิ เชน  กลุ ม อสม. กลุ มแมบาน           

กลุมอปพร.  กลุมอาชีพตางๆ กลุมเยาวชน หนวยงานราชการ เชน วัด โรงเรียน เปนตน เพื่อใหการจัดสรร

งบประมาณใหเปนไปตามความตองการของประชาชน  โดยถือวาประชาชนเปนบุคคลที่อยูใกลกับปญหาและรู

ปญหาดีทั้งนี้  ตามศักยภาพและฐานะการคลังของเทศบาลเปนสำคัญ 
 

 5.   ดานการสนับสนุนองคกร 

  (1)  จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนดานการศึกษาใหแกบุตรหลาน  อาทิเชน  ทุนการศึกษา  

ผูเรียนดีแตยากจน  สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนใหกับโรงเรียน  เปนตน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑของทาง

ราชการกำหนดไวใหดำเนินการได 

  (2)  จัดงบประมาณสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ  เพื่อเสริมรายไดใหกับประชาชนและการทำงาน 

เปนทีมใหของชุมชน 

  (3)  จัดตั้งงบประมาณเพ่ือบูรณะ  ปฏิสังขรณใหแกวัดวาอารามทุกป  เพ่ืออนุรักษโบราณสถาน

ไวเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมรดกของชุมชนสืบไป 

  (4)  จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนดานเครื่องเสียงใหกับทุกหมูบาน  เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

เผยแพรขาวสารอันเปนประโยชนใหกับประชาชนไดรับทราบโดยทั่วถึงกัน 

  (5) จัดตั้งงบประมาณเปนกองทุน “ปลอดหนี้ ธกส.” ฟรี โดยไมเสียดอกเบี้ย กลาวคือ ลด

ดอกเบี้ยใหกับประชาชน เพ่ือเปนการชวยเหลือและสรางเสริมแรงใจแกประชาชน  เพ่ือสามารถปลอดหนี้ ธกส.

ได โดยกองทุนนี้ไมคิดดอกเบี้ย   
 

 6.  ดานขนบธรรมเนียมประเพณี 

      สงเสริมสนับสนุนประเพณีประจำปของทองถ่ิน(ชาวบาน)และอนุรักษไวซึ่งประเพณี อันดีงามของ

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 
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 7.  ดานอื่นๆ 

  (1)  ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  ประกอบดวย  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม   

หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และ  หลักความคุมคา 

  (2)  ลดรายจายของหนวยงานที่ไมจำเปนลง  เพ่ิมรายจายในการพัฒนาดานตางๆ  เพื่อแกไข 

ปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่น  และเพ่ิมรายไดของเทศบาล 

  (3) จัดตั้งงบประมาณฉุกเฉินชวยเหลือชาวบานที่เดือดรอน เชนการจัดตั้งงบประมาณไวในงบ

กลาง  เงินสำรองจายเพ่ือใชในภาวะฉุกเฉิน  อาทิ  การเกิดอัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  เปนตน  เพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภัย  โดยรีบดวน  ทั้งน้ี  ตามระเบียบของทางราชการกำหนด 

  (4) ติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  มาดำเนินการ

แกไขปญหาที่เกินศักยภาพของเทศบาลแตมีความจำเปนตองดำเนินการ  เชน  เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ  จากกระทรวงมหาดไทย  เปนตน 

  (5)  สานตอโครงการเดิมที่ยังไมแลวเสร็จใหแลวเสร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลในเมือง 

 

         ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน - การเศรษฐกิจ 
 
- บริการชุมชน
และสังคม 

- อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
- เคหะและชุมชน 

กองช่าง - 

2 การพัฒนาสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- บริการชุมชน
และสังคม 
 
- การเศรษฐกิจ 

- สาธารณสุข 
 
 
- การเกษตร 

สำนักปลดัฯ - 

3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริการชุมชน
และสังคม 

- การศึกษา 
 
- การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา - 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

- บริการชุมชน
และสังคม 

- สร้างความเข็มแข็งของชุมชน สำนักปลดัฯ - 

5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

- บริการชุมชน
และสังคม 
 
- บริหารทั่วไป 

- สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 
 
- บริหารงานท่ัวไป 

- สำนักปลัดฯ,
กองการศึกษา 
 
- สำนักปลัดฯ 

- 

6 การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

บริหารทั่วไป - รักษาความสงบภายใน 
 
- บริหารงานท่ัวไป 

สำนักปลดัฯ  

7 การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป - บริหารงานท่ัวไป 
 
 
- งบกลาง 

- สำนักปลัดฯ,
กองคลัง 
 
- สำนักปลัดฯ 

- 

รวม 7  ยุทธศาสตร์ 3  ด้าน 10  แผนงาน 4 ส่วนราชการ  
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ. 01    

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

 

46

2

 

49,234,640

500,000

 

16

2

 

35,147,200

500,000

 

11

2

 

10,819,200

500,000

 

4

2

 

3,236,700

500,000

 

7

2

 

14,797,500

500,000

 

84

10

 

113,235,240

2,500,000

48 49,734,640 18 35,647,200 13 11,319,200 6 3,736,700 9 15,297,500 94 115,735,240

 

2

6

 

310,000

210,000

 

2

6

 

310,000

210,000

 

2

6

 

310,000

210,000

 

2

6

 

310,000

210,000

 

2

6

 

310,000

210,000

 

10

30

 

1,550,000

1,050,000

8 520,000 8 520,000 8 520,000 8 520,000 8 520,000 40 2,600,000

 

6

9

 

3,380,000

970,000

 

6

9

 

3,380,000

970,000

 

6

9

 

3,380,000

970,000

 

6

9

 

3,380,000

970,000

 

6

9

 

3,380,000

970,000

 

30

45

 

16,900,000

4,850,000

15 4,350,000 15 4,350,000 15 4,350,000 15 4,350,000 15 4,350,000 75 21,750,000

รวม

รวม

3. ยุทธศาตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     3.1  แผนงานการศึกษา

     3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ปี  2570 รวม 5 ปี

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

   1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

รวม

2) ยุทธศาตร์การพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

   2.1  แผนงานสาธารณสุข

   2.2  แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ. 01    

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

1 100,000        1 100,000       1 100,000        1 100,000    1 100,000      5 500,000        

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
 

4

2

 

160,000

20,000

 

4

2

 

160,000

20,000

 

4

2

 

160,000

20,000

 

4

2

 

160,000

20,000

 

4

2

 

160,000

20,000

 

20

10

 

800,000

100,000

6 180,000 6 180,000 6 180,000 6 180,000 6 180,000 30 900,000

 

4

2

 

180,000

50,000

 

4

2

 

160,000

50,000

 

3

2

 

150,000

50,000

 

3

2

 

150,000

50,000

 

3

2

 

150,000

50,000

 

17

10

 

790,000

250,000

6 230,000 6 210,000 5 200,000 5 200,000 5 200,000 27 1,040,000

 

9

 

675,000

 

9

 

675,000

 

9

 

675,000

 

9

 

675,000

 

9

 

675,000

 

45

 

3,375,000

9 675,000 9 675,000 9 675,000 9 675,000 9 675,000 45 3,375,000

93 55,789,640 63 41,682,200 57 17,344,200 50 9,761,700 53 21,322,500 316 145,900,240

รวม 5 ปี

4) การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

   4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570

รวมท้ังส้ิน

รวม

5) ยุทธศาตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

   5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

   5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม

6) ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

   6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

   6.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

   7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม

ยุทธศาสตร์
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.01/1     

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

18 5,124,570 3 1,750,000 1 500,000 2 1,000,000 - - 24 8,374,570

-

 

24

 

8,374,570

 

18

 

5,124,570

 

3

 

1,750,000

 

1

 

500,000

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

 

2

 

1,000,000 -

โครงการพัฒนา ท่ีน ามาจาก

แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนา

ชุมชน

รวมท้ังส้ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
7 บ้านเก่าน้อย (ถนน
รอบบ้านฝั่งทิศใต้) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มฝาปิด 
ขนาดกว้าง (ภายใน) 0.50 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.40-0.50 เมตร ยาว 270.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลต้าบลในเมืองก้าหนด 

794,340 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
7 บ้านเก่าน้อย       
(ซอยบ้านนางดอกไม้ 
เผือกค้า) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มฝาปิด 
 ขนาดกว้าง (ภายใน) 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.40-0.50 เมตร ยาว 132.00 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตา้บลในเมืองก้าหนด 

331,500 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
7 บ้านเก่าน้อย      
(ซอยบ้านนางบานเย็น 
เสมอหน้า)  

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาดกว้าง0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20-
0.25 เมตร ยาว 46.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

58,500 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
7 บ้านเก่าน้อย (ถนน
กลางบ้านไปทางรถไฟ)  

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-
0.50 เมตร ยาว 155.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต้าบลในเมืองก้าหนด 

- 456,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7  บ้านเก่าน้อย 
(ข้างศูนย์เด็กเล็กบ้าน
เก่าน้อย) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผวิจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 
0.15เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบลในเมือง
ก้าหนด  

- 390,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย 
(ถนนประสิทธ์ิ นัทยาย) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้างขนาด 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบลใน
เมืองก้าหนด 

- 234,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย 
(ถนนเก่าน้อย-นาโน) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มฝาปิด  
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 
เมตร ยาว 155.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

- 297,200 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย 
(เก่าน้อยซอย 4) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง ขนาด 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบลใน
เมืองก้าหนด 

390,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



 
  

80 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย 
(ซอยบ้านนายสนั่น 
เมษา) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผวิจราจร
กว้างขนาด 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบล
ในเมืองก้าหนด  

97,500 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 

10 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังหรือหินคลุก  
หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ ์
(ซอยร่วมใจ) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังหรือหินคลกุ  
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 270.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

71,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ ์
(ซอยประชาสร้างสรรค์)  

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน ้า      
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง (ภายใน) 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร  
ยาวรวม 73.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

215,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธ์ิ 
(ถนนนาโพธ์ิ-หนองหญ้า
ปล้อง) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน ้า    
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง (ภายใน) 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร  
ยาวรวม 285.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

- - 838,500 - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



 
  

81 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธ์ิ  
(ถนนร่วมใจ 3) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ทางระบายน ้า     
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง (ภายใน) 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร  
ยาวรวม 344.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

- - 1,010,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ ์
(ถนนนาโพธิ-์ศิลา) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน ้า     
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง (ภายใน) 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร  
ยาวรวม 510.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

- - - 1,501,000 - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

15 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังหรือหินคลุก  
หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ ์
(ซอยข้างบ้านนายไพรัช
ไปต้าบลหินตั ง) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังหรือหินคลกุ  
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

66,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

16 โครงการปรับปรุงขยาย
ผิวจราจร ถนน ค.ส.ล 
หมู่ที่ 6 บ้านศิลา 
(ซอยร้อยใจสามัคค)ี 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงขยายผวิจราจร ถนน ค.ส.ล 2 ข้างทาง 
กว้างขนาด 1.00-2.50 เมตร ระยะทางรวม 
150.00 เมตร หรือพื นที่ ไม่น้อยกวา่490.00      
ตร.ม. ตามแบบเทศบาลต้าบลในเมืองกา้หนด 

318,500 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



 
  

82 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงขยาย
ผิวจราจร ถนน ค.ส.ล 
หมู่ที่ 6 บ้านศิลา 
(ซอยร่วมใจสามัคคี) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล        
2 ข้างทาง กว้างขนาด 1.00-0.50 เมตร 
ระยะทางรวม 287.00 เมตรหรือพื นทีไ่ม่
น้อยกว่า 659.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

- 429,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

18 โครงการปรับปรุงขยายผิว
จราจร ถนน ค.ส.ล หมู่ท่ี 6 
บ้านศิลา                  
(ซอยทับทิมพัฒนา) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล กว้าง
ขนาด 0.50-1.00 เมตร ระยะทางรวม 
202.00 เมตร หรือพื นท่ี ไม่น้อยกว่า 263.00 
ตร.ม. ตามแบบเทศบาลต้าบลในเมืองก้าหนด 

171,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 6 บ้านศิลา 
(ถนนนาโพธิ-์ศิลา) 
 (ช่วงหน้าโรงเรียน) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน ้า     
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง (ภายใน) 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร 
ยาวรวม 165.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

- 485,500 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

20 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังหรือหินคลุก      
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 
โสกตลิ่ง-โคกเดิ่น 
(สุดป่าโศกบก) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังหรือหินคลกุ        
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 990.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

- - 297,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



 
  

83 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังหรือหินคลุก      
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 
(โคกเดิ่น ชอย1) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังหรือหินคลกุ 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

108,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

22 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 4 
บ้านโสกตลิ่ง ชอยไก่ชน  
(กลางทุ่งหนองลุมพุก) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังหรือหินคลกุ 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 210.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

- - 55,200 - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

23 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังหรือหินคลุก      
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 
(ชอยไฟฟ้า คุ้มตะวันตก) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังหรือหินคลกุ 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

33,800 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

24 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังหรือหินคลุก      
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 
(รอบที่ท้าเลเลี ยงสตัว์) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังหรือหินคลกุ 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

270,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
  

84 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังหรือหินคลุก     
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 
(สามแยกโสกตลิ่ง- 
หนองแวงไร่ป่ายูคา) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังหรือหินคลกุ  
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,020.00 
เมตร  หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

267,800 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

26 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังหรือหินคลุก      
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 
(ชอยทุ่งตะวัน) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังหรือหินคลกุ  
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 260.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

- 68,300 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

27 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล.    
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 
(ซอยแยกถนนโสกตลิ่ง
ชลประทานไปศาลา
กลางบ้าน) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน ้า    
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง (ภายใน) 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร ยาว
รวม 100.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต้าบลในเมืองก้าหนด 

- 294,200 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

28 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล.    
หมู่ที่ 3 บ้านโสกจาน 
(โสกจานซอย 4) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน ้า     ค.
ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง (ภายใน) 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร ยาวรวม 261 
เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบลในเมืองก้าหนด 

- - 768,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



 
  

85 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธี 
(Asphaltic Concrete 
(Overlay) หมู่ที่ 4 
บ้านโสกตลิ่ง 
(ถนนกลางบ้าน) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้าง
ขนาด 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบลใน
เมืองก้าหนด 

492,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

30 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธ ี
 Asphalic Concrete 
(Overrlay) หมู่ที่ 7 
บ้านเก่าน้อย ถนนบ้าน
เก่าน้อย 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้าง
ขนาด 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบลใน
เมืองก้าหนด 

492,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

31 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธ ี
Asphalic Concrete 
(Overlay) หมู่ที่ 6 บ้าน
ศิลา ถนนรอบบ้านศลิา
ไปหนองหญ้าปล้อง 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิ ด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้าง
ขนาด 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบลใน
เมืองก้าหนด 

- 492,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



 
  

86 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธ ี
Asphalic Concrete 
(Overlay) หมู่ที่ 4 บ้าน
โสกตลิ่ง ถนนโสกตลิ่ง
หนองลุมพุก 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้าง
ขนาด 5.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบลใน
เมืองก้าหนด 

- 480,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

33 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธี 
Asphalic Concrete 
(Overlay) หมู่ที่1 บ้าน
หนองแวงไร่ ทางเข้า
ชุมชนเอกลักษณ ์

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้าง
ขนาด 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบลใน
เมืองก้าหนด 

216,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

34 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธี 
Asphalic Concrete 
(Overlay) หมู่ที่ 1บ้าน
หนองแวงไร่ ชุมชน
เอกลักษณ์ชอย 1 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุง
ผิวจราจรเดิมด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้าง
ขนาด 5.00 เมตร  ยาว 159.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบล
ในเมืองก้าหนด 

238,500 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



 
  

87 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าแบบกล่องกระชุ
บรรจุหิน (Gabion) 
จุดท่ี 2 หมู่ท่ี 6 บ้านศิลา 

เพื่อพัฒนาระบบ
น ้าและป้องกันภัย
แล้งและน ้าท่วม 

ก่อสร้างฝายชะลอน ้าแบบกล่องกระชุ 
บรรจุหิน (Gabion) พร้อมแนวป้องกัน
แนวตลิ่ง สูง 2.30 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 9.00 เมตร พร้อมงานหินเรียงดาด
คอนกรีตป้องกันการกัดเชาะ ยาว 2 ข้าง 
รวม 200 เมตร 

897,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

สามารถ
ป้องกันน ้า
แล้งและน ้า
ท่วมได ้

กองช่าง 
 

36 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าแบบกล่อง
กระชุบรรจุหิน 
(Gabion) จุดที่ 1     
หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย 

เพื่อพัฒนาระบบ
น ้าและป้องกันภัย
แล้งและน ้าท่วม 

ก่อสร้างฝายชะลอน ้าแบบกล่องกระชุ  
บรรจุหิน (Gabion) พร้อมแนวป้องกัน
แนวตลิ่ง สูง 2.30 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 9.00 เมตร พร้อมงานหินเรียงดาด
คอนกรีตป้องกันการกัดเชาะ ยาว 2 ข้าง 
รวม 200.00 เมตร 

897,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

สามารถ
ป้องกันน ้า
แล้งและน ้า
ท่วมได ้

กองช่าง 
 

37 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าแบบกล่อง
กระชุบรรจุหิน 
(Gabion) จุดที่ 2  
หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย 

เพื่อพัฒนาระบบ
น ้าและป้องกันภัย
แล้งและน ้าท่วม 

ก่อสร้างฝายชะลอน ้าแบบกล่องกระชุ  
บรรจุหิน (Gabion) พร้อมแนวป้องกัน
แนวตลิ่ง สูง 2.30 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 9.00 เมตร พร้อมงานหินเรียงดาด
คอนกรีตป้องกันการกัดเชาะ ยาว 2 ข้าง 
รวม 200.00 เมตร 

- - 897,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

สามารถ
ป้องกันน ้า
แล้งและน ้า
ท่วมได ้

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



 
  

88 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการขยายเขต
น ้าประปาในเขตต้าบล
ในเมือง 

เพื่อให้ประชาชน
มีน ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตน ้าประปาในเขตเทศบาล     
ต้าบลในเมือง หมู่ที่ 1,7,8,9 

150,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

39 โครงการต่อเติม
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
ในเมือง หมู่ที่ 8 
อาคารส้านักงาน
เทศบาลตา้บลในเมือง 

เพื่อให้มีพื นท่ีใช้
งานเพิ่มขึ น 

ปรับปรุงต่อเติมขนาดพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
155 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต้าบล
ในเมืองก้าหนด 

800,000 - - - - จ้านวนการต่อ
เติมส้านักงาน 

มีพื นท่ีใช้
งานเพิ่มขึ น 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3 บ้านโสกจาน 
(บ้านโสกจานไป 
โรงนุ่น ช่วงที่2)  

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว  
250.00เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตา้บลในเมืองก้าหนด 

- 570,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

41 โครงการก่อสร้างทางระบาย
น ้า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 4 บ้าน  
โสกตลิ่ง (ถนนโสกจาน-โสก
ตล่ิง) (ฝั่งทิศตะวันออกหน้า
วัดบ้านโสกตลิ่ง) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มฝาปิด 
ขนาดกว้าง (ภายใน) 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.40-0.50 เมตร ยาวรวม 200.00 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตา้บลในเมืองก้าหนด 

- - - 502,200 - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



 
  

89 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 
(ถนนแสนประเสริฐ) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มฝาปิด  
ขนาดกว้าง (ภายใน) 0.50 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.40-0.50 เมตร ยาวรวม 108.00 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตา้บลในเมืองก้าหนด 

- - - - 320,000 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 
(ซอยหน้าบ้านนางด้า  
เส้นท้าผลิตภัณฑ์กากหมู) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มฝาปิด   
ขนาดกว้าง (ภายใน) 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.40-0.50 เมตร ยาวรวม 200.00 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตา้บลในเมืองก้าหนด 

- - - 502,200 - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 

44 โครงการจดัซื อเครื่องออก
ก้าลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 
1,8,9 (ชุมชนพรศิริ) 
บ้านหนองแวงไร ่

เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพท่ีด ี

จัดซื อเครื่องออกก้าลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่ 1,8,9 (ชุมชนพรศิริ) 

150,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ น 

กองช่าง 
 

45 โครงการจัดซื อเครื่องออก
ก้าลังกายกลางแจ้ง หมู่ท่ี 
5,6 บ้านศิลา,บ้านนาโพธิ์ 

เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพท่ีด ี

จัดซื อเครื่องออกก้าลังกายกลางแจ้ง  
หมู่ที่ 5,6 บ้านศิลา,บ้านนาโพธ์ิ 

150,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ น 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล.  
หมู่ท่ี 8 บ้านหนองแวงไร่ 
(ถนนหนองแวงไร่ - 
ศูนย์มีชัย) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มฝาปิด  
ขนาดกว้าง (ภายใน) 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.40-0.50 เมตร ยาวรวม 320.00 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตา้บลในเมืองก้าหนด 

- 804,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ค.ส.ล. 
หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวงไร่ 
(เอกลักษณ์ซอย 1) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มฝาปิด  
ขนาดกว้าง (ภายใน) 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.40-0.50 เมตร ยาวรวม 200.00 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตา้บลในเมืองก้าหนด 

502,200 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้าง 
ท่อลอดเหลีย่ม  
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 
(ข้างห้วยทราย ) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 1.00 เมตร 2 ช่อง 
ยาว 4.00 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบล
ในเมืองก้าหนด 

150,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

49 โครงการก่อสร้างทางระบาย
น ้า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3  
บ้านโสกจาน (ซอยโสกจาน
2/3) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. พรอ้มฝาปิด   
ขนาดกว้าง (ภายใน) 0.50 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.40-0.50 เมตร ยาวรวม 151.00 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตา้บลในเมืองก้าหนด 

- - 445,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ น 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการขุดลอกหนอง
น ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7  
บ้านเก่าน้อย(ข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นเก่า
น้อย) 

เพื่อเก็บกักน ้า
อุปโภคและเลี ยง
สัตว ์

ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะ ขนาด กว้าง 
35.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตา้บลในเมืองก้าหนด 

100,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

มีน ้าไว้ใช้
อุปโภคและ
เลี ยงสตัว ์

กองช่าง 

51 โครงการขุดลอกหนอง
น ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 
บ้านเก่าน้อย (หน้า
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย) 

เพื่อระบายน ้าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะ ขนาด กว้าง 
35.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตา้บลในเมืองก้าหนด 

200,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น ้าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงเสา
ธงส้านักงานเทศบาล
ต้าบลในเมือง หมู่ที่ 8 
บ้านหนองแวงไร ่

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศในส้านักงาน 

ปรับปรุงเสาธงส้านักงานเทศบาลต้าบลใน
เมือง สูง 12.00 เมตร พร้อมฐาน  
ตามแบบเทศบาลตา้บลในเมืองก้าหนด 

200,000 
 

- - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ส้านักงานมี
ภูมิทัศน์ที่ด ี

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงรั ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านศิลานาโพธ์ิ 

เพื่อปรับปรุงรั วให้
ดีขึ น 

ปรับปรุงรั ว สูง 1.8 เมตร ขนาดยาวรวม 
132.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตา้บลใน
เมืองก้าหนด 

500,000 - - - - จ้านวนแห่ง รั วได้รับการ
ปรับปรุงให้
แข็งแรง
ทนทาน 

กองช่าง 

รวม 53  โครงการ - - 9,327,640 5,000,200 4,310,700 2,505,400 320,000 - - - 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุนการประปา 
(ขยายเขตประปา) 

เพื่อขยายเขตประปาใน
ชุมชนต้าบลในเมือง 

ชุมชนในต้าบลในเมือง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนการมี
ประปาใช้ 

ประชาชนมี
ประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 เงินอุดหนุนการไฟฟ้า (ขยาย
เขตไฟฟ้า) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในชุมชน
ต้าบลในเมือง 

ชุมชนในต้าบลในเมือง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนการมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

           2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อส้ารวจข้อมลูและขึ นทะเบียน
สัตว์ ฉีดวัคซีนและท้าหมันสตัว ์

สุนัขและแมวในชุมชน
เขตเทศบาลต้าบลใน
เมือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนสุนัข
และแมว 

ป้องกันการ
เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าใน
ชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการเงินอุดหนุน
ส้าหรับด้าเนินการตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับ
ด้าเนินการตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

13 ชุมชนในเขตเทศบาล
ต้าบลในเมือง 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 จ้านวนชุมชน
ในเทศบาล
ต้าบลในเมือง 

มีการด้าเนิน 
การตาม
โครงการ
พระราชด้าริฯ 

ส านักปลัดฯ 

รวม 2  โครงการ - - 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

           2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เพื่อพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และเพิ่มพื นท่ีสีเขียวในชุมชน 

พื นที่ในต้าบลในเมือง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

 

ได้อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
และมีพื นท่ีสี
เขียวเพิ่มขึ น 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการรักษ์น ้า รักษ์ป่า 
รักษาแผ่นดิน 

เพื่อเสรมิสร้างจิตส้านึกในการ
รักษาน ้า ป่าไม ้

พื นที่ในต้าบลในเมือง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
จิตส้านึกใน
การรักษา
แม่น ้าและป่า
ไม้ในชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมความรู้ในการคดั
แยกขยะ 

ประชาชนในพื นท่ี
เทศบาลตา้บลในเมือง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ 

ส านักปลัดฯ 

4 โครงการให้ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์พลังงาน 

เพื่อเป็นการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอนรุักษ์
พลังงาน 

ประชาชนในพื นท่ี
เทศบาลตา้บลในเมือง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
พลังงาน 

ส านักปลัดฯ 

 
 

แบบ ผ.02 



 
  

95 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

           2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อขับเคลื่อนอาสาสมคัรใน
การจัดการขยะมลูฝอย 

พื นที่ในต้าบลในเมือง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

 

อาสาสมัคร
เป็นแบบอย่าง
ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

ส านักปลัดฯ 

6 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลก
ร้อน รักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

เพื่อปลูกฝังจิตส้านึกการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
จิตส้านึกใน
การรักษา
สิ่งแวดล้อม
มากขึ น 

ส านักปลัดฯ 

รวม 6  โครงการ - - 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 - - - 

 
  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

           3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดังานวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้แสดงออกและมี
กิจกรรม นันทนาการท่ีดี 

เด็กและเยาวชนในพื นท่ี
ต้าบลในเมือง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม 

เด็กและเยาชน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
มีคุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการเข้าค่ายเยาวชน
พุทธธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจ
หลักการ การใช้ชีวิต ธรรมชาติ
ของชีวิต 

เด็กและเยาวชนในพื นท่ี
ต้าบลในเมือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้า 
ร่วมไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 80 

เด็กและเยาว ชน
มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนท่ีดีขึ น 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการนิเทศการเรียนการ
สอนครผูู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็ก
เทศบาลตา้บลในเมือง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต้าบลใน
เมือง ให้เป็นทรัพยากรบุคคลผู้มี
ความรู้ความสามารถ สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีคุณภาพ 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลต้าบล
ในเมือง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
ต่้ากว่าร้อย
ละ 80 

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ด ู
แลเด็กน้าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้
เพื่อส่งเสริมกิจ 
กรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

4 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม
ให้แก่เด็กปฐมวัย สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต้าบล
ในเมือง 

เด็กปฐมวัย สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ต้าบลในเมือง 

920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 จ้านวนเด็ก
ปฐมวัยที ่
ได้รับนม 

เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

           3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
- สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- สนับสนุนค่าหนังสือเรียน 
- สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
- สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- สนับสนุนค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต้าบลในเมือง 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต้าบลในเมือง 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ้านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนทาง
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

6 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลต้าบล    
ในเมือง 

โรงเรียนสังกัด สพฐ.         
ในเขตเทศบาลต้าบลในเมือง 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จ้านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

กอง
การศึกษา 

รวม 6  โครงการ - - 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

           3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ 1 วันพระ       
1 วัด  ช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมท้านุบ้ารุง
ศาสนาประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
พื นที่เทศบาล
ต้าบลในเมือง 7 
วัด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

พุทธศาสนาได้รับการ
ท้านุบ้ารุงให้อยู่คู่
ชุมชนสังคม เป็นท่ีพึ่ง
ทางใจให้กับประชา 
ชนในพื นท่ี 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการงานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ ่

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
พื นที่เทศบาล
ต้าบลในเมือง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้ รับการ
อนุรักษ ์คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการแข่งขันขันกีฬา
ชุมชนต้าบลในเมือง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
เยาวชนได้ออกก้าลังกาย
โดยการเล่นกีฬา 

เยาวชน/
ประชาชนในพื นท่ี
ต้าบลในเมือง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

เยาวชนแลประชาชน
ในพื นท่ีใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์โดยการ
ออกกา้ลังกาย 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการงานประเพณีบุญ
เข้าพรรษา ชุมชนบ้าน
ศิลานาโพธิ์ หมู่ที่ 5,6 

เพื่ออุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีบุญเข้าพรรษา 
ชุมชนบ้านศิลานาโพธิ์  
หมู่ท่ี 5,6 

ชุมชนบ้านศิลานา
โพธิ์ หมู่ที่ 5,6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีบุญ
เข้าพรรษา 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการงานประเพณีบุญ
เดือนสี่ (บุญมหาชาติ) ชุมชน
บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 1,8,9 

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
งานประเพณบีุญเดือนสี ่
(บุญมหาชาติ) 

ชุมชนบ้านหนอง
แวงไร่ หมู่ที่ 1,8,9 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ประเพณีวัฒน ธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

           3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการงานประเพณีบุญ
เดือนหก (บุญบั งไฟ) 
ชุมชนบ้านเก่าน้อย หมู่ท่ี 7 

เพื่ออุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั ง
ไฟ)ชุมชนบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 

ชุมชนบ้านเก่าน้อย 
หมู่ที่ 7 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
ต่้ากว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้สืบ
สานประเพณี 
บุญเดือนหก 
(บุญบั งไฟ) 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการงานประเพณีบุญ
สงกรานต์ ชุมชนบ้าน 
โสกจาน หมู่ที่ 3 

เพื่ออุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีบุญสงกรานต์ ชุมชน
บ้านโสกจาน หมู่ที่ 3 

ชุมชนบ้านโสกจาน หมู่
ที่ 3 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
ต่้ากว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดส้ืบ
สานประเพณี
บุญสงกรานต ์

กอง
การศึกษา 

8 โครงการงานประเพณีบุญ
สงกรานต์ ชุมชนบ้าน 
โสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 

เพื่ออุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีบุญสงกรานต์ ชุมชน
บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 

ชุมชนบ้านโสกตลิ่ง 
หมู่ที่ 4 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
ต่้ากว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้สืบ
สานประเพณีบุญ
สงกรานต์ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการงานประเพณีบุญ
สงกรานต์ ชุมชนบ้านหนอง
แวงโอง หมู่ท่ี 2 

เพื่ออุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีบุญสงกรานต์ ชุมชน
บ้านหนองแวงโอง หมู่ที่ 2 

ชุมชนบ้านหนองแวงโอง 
หมู่ที่ 2 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
ต่้ากว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้สืบ
สานประเพณีบุญ
สงกรานต์ 

กอง
การศึกษา 

รวม 9  โครงการ - - 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน 

           4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพของประชาชน ประชาชนในเขตพื นท่ี
เทศบาลตา้บลในเมือง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได ้
รับการส่งเสริม
อาชีพอย่าง
ท่ัวถึง 

ส านักปลัดฯ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

           5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรตี้าบลในเมือง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม่
สตรตี้าบลในเมือง 

กลุ่มสตรีในเขตพื นท่ี
เทศบาลตา้บลในเมือง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัดฯ 
 

2 โครงการรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี
และความรุนแรงในครอบครัว 

เพื่อรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็กเยาวชน 
สตรีและความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ประชาชนในพื นท่ีเทศบาล
ต้าบลในเมือง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

พื นที่ต้าบลใน
เมือง ไม่มีการใช้
ความรุนแรงต่อ
เด็ก เยาวชน
สตรีและความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายตุ้าบลใน
เมือง 

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต้าบลในเมือง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
กิจกรรม 

ผู้สูงอายไุด้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส านักปลัดฯ 

4 โครงการส่งเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนต้าบลในเมือง 
(กองการศึกษา) 

เพื่อส่งเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนต้าบลใน
เมือง 

เด็กและเยาวชนในพื นท่ี
เทศบาลตา้บลในเมือง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
กิจกรรม 

กิจการสภา
เด็กและเยาว 
ชนต้าบลใน
เมือง ได้รับ
การส่งเสริม 

กอง
การศึกษา 

รวม 4  โครงการ  -  - 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

           5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนภารกิจของ  
กิ่งกาชาดอ้าเภอบ้านไผ่ 

เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
กิ่งกาชาดอ้าเภอบ้านไผ ่

กิ่งกาชาดอ้าเภอบ้านไผ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

สามารถสนับ 
สนุนภารกิจของ
กิ่งกาชาดอา้เภอ
บ้านไผ่ 

ส านักปลัดฯ 

2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอบ้านไผ ่

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ  
บ้านไผ ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัต ิ
การฯ 

สามารถสนับ 
สนุนศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้ 

ส านักปลัดฯ 

รวม 2  โครงการ  -  - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
6. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

           6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกซ้อมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาอัคคภีัย 
วาตภัย อุทกภัย 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้และมีความ 
สามารถในการรับมือกับ
เหตุฉุกเฉินในชุมชน 

ประชาชนต้าบลในเมือง - 10,000 - - - จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
ความสามารถใน
การรับมือกับเหตุ
ฉุกเฉินในชุมชน 

ส านักปลัดฯ 
 

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) สังกัด
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต้าบล
ในเมือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

อปพร. สังกัดทต.
ในเมือง มีศักย 
ภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ้าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมชุดปฏิบตัิ 
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ้าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้
ด้านการจดัการสาธารณ
ภัยเบื องต้น 

ประชาชนจิตอาสาต้าบล
ในเมือง 

 

50,000 
 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ผู้ผ่านอบรมมี
ความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณ
ภัยเบื องต้น 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
6. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

           6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการตั งจุดตรวจและ
บริการเพื่อรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

เพื่อตั งจุดตรวจและ
บริการเพื่อรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลในเมืองและประชาชน
ท่ัวไปท่ีสัญจรไปมาผ่านจุด
ตรวจหน้าส้านักงานเทศบาล
ต้าบลในเมือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ จาก
การจราจรบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลมากขึ น 

ส านักปลัดฯ 
 

5 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ
เสรมิสร้างวินัยจราจร 

เพื่อเสริมสร้างและให้ 
ความรู้ด้านวินัยจราจร 

ประชาชนในเขตต้าบลใน
เมือง 

30,000 - - - - จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้
วินัยจราจรเพิ่มขึ น 

ส านักปลัดฯ 

รวม 5  โครงการ - - 180,000 160,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
6. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

           6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ศูนย์อ้านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

สามารถสนับ 
สนุนการด้าเนิน 
งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ส านักปลัดฯ 
 

2 อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อ้าเภอบ้านไผ่ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ้าเภอ
บ้านไผ่ (ศป.ปส.อ.บ้านไผ่) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

สามารถสนับสนุน
การด้าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัดฯ 

รวม 2  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
  

106 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

           7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัการ
เลือกตั ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ตามกฎหมาย
ก้าหนด 

ได้ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจาก
การเลือกตั ง 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อส้านึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณ
แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่
บทบาท ภารกจิ ผลงานความ 
ส้าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ/
พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
ไม่ต้่ากว่าร้อยละ 
80 

เกิดความส้านกึถึงพระมาหา
กรุณาธิคุณแห่งพระบาทสม 
เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ 
หัว และเผยแพร่บทบาท ภาร 
กิจ ผลงาน ความส้าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการวันเทศบาล เพื่อให้เกิดความสามัคคีใน
องค์กร 

คณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภาฯ/พนักงานเทศ 
บาล/พนักงานจา้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
ไม่ต้่ากว่าร้อยละ 
80 

เกิดความสามัคค ี
ในองค์กร 

ส านักปลัดฯ 

4 โครงการเทศกาลชวน
ชิมมะม่วงส่งออก 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิของดี
ต้าบลในเมืองอย่างมะม่วง
ส่งออก 

ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการส่งออก
มะมวงของชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
ไม่ต้่ากว่าร้อยละ 
80 

เป็นการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการส่งออกมะม่วง
ในชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

5 โครงการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 

เพื่อรับฟังปัญหาและให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท้าแผนพัฒนา แผนชุมชน 

ประชาชนต้าบลใน
เมือง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
ไม่ต้่ากว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท้าแผนพัฒนา แผน
ชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

           7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาองค์กร (OD) 
หลักสูตรการพัฒนา
คุณธรรม จริธรรม และ
การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาลต้าบล 
ในเมือง 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

พนักงานเทศบาล พนักงานครู 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างมี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ น 

ส านักปลัดฯ 

7 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ/
พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80 

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง 
มีประสิทธิภายในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ น 

ส านักปลัดฯ 

8 โครงการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมนอกสถานท่ี 

เพื่ออ้านวยความสะดวกให้
ประชาชนชาวต้าบลในเมือง 

ประชาชนต้าบลใน
เมือง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนครั งใน
การออกพื นท่ี 

ประชาชนได้รับความสะดวกจาก
การเก็บภาษ ี

กองคลัง 

9 อุดหนุนกิจกรรมงานรัฐ
พิธีและงานพระราชพิธี
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้       
ท่ีท้าการปกครองอ้าเภอบ้านไผ่ 

ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอบ้านไผ่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการอุดหนุน
ตามกิจกรรม 

สามารถสนับกิจกรรมงานรัฐพิธี
และงานราชพิธีตา่งๆ 

ส านักปลัดฯ 

รวม 9  โครงการ   675,000 675,000 675,000 675,000 675,000    

 

แบบ ผ.02 



 
  

108 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังหรือหินคลุก  
หมู่ท่ี 8 บ้านหนองแวงไร่ 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังหรือหินคลกุ (ถนนแยก
เจนจบทิศสายข้างโซลา่ฟาร์ม) ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

240,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างระบบ
น  าประปา หมู่ที่ 7 
บ้านเก่าน้อย 

เพื่อมีน  าประปาไว้
ใช้อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบน  าประปาถังสูงขนาด 10.00 
ลบ.ม. ถังพลาสติกไฟเบอร์โครงเหล็ก  
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

- - 500,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

มีน  าประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

3 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธี 
Asphalic Concrete 
(Overlay) หมู่ท่ี 3 บ้าน
โสกจาน (ถนนโสกจาน-
ชลประทาน) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้าง 
ขนาด 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

264,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธี 
Asphalic Concrete 
(Overlay) หมู่ท่ี 7    
บ้านเก่าน้อย (ถนนบ้าน
เก่าน้อย) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้างขนาด 
4.00 เมตร ยาว 415.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธี 
Asphalic Concrete 
(Overlay) หมู่ท่ี 5     
บ้านนาโพธิ์ (ถนนบ้านนา
โพธ์ิ-ศิลา) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิ ด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้างขนาด 
5.00 เมตร ยาว 332.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลในเมือง
ก าหนด  

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

6 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธี 
Asphalic Concrete 
(Overlay) หมู่ท่ี 4 บ้าน
โสกตลิ่ง ถนนโสกตลิ่ง-
ชลประทาน 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้างขนาด 
5.00 เมตร ยาว 332.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลใน
เมืองก าหนด 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

7 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธี 
Asphalic Concrete 
(Overlay) หมู่ที่ 1 
บ้านหนองแวงไร ่
 (ถนนหลักบ้าน) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้างขนาด 
4.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลในเมือง
ก าหนด 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธี 
Asphalic Concrete 
(Overlay) หมู่ท่ี 8 
บ้านหนองแวงไร่ 
(ถนนเทศบาล) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้าง
ขนาด 5.00 เมตร ยาว 332.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลใน
เมืองก าหนด 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง
โองซอยข้างถังประปา 
ด้านทิศตะวันออก 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลในเมืองก าหนด 

- 650,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง
โอง ถนนข้างสระน  า 
บ้านหนองแวงโอง 
ด้านทิศตะวันออก 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผวิจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลใน
เมืองก าหนด 

332,800 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
2 บ้านหนองแวงโอง 
(ซอยหนองแวงโอง 1 
ต่อจากเดมิ) 

เพื่อระบายน  าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน  า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 
เมตร ยาว 68.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลในเมืองก าหนด 

200,056 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น  าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
2  บ้านหนองแวงโอง 
(หนองแวงโอง ซอย 7) 

เพื่อระบายน  าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน  า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 
เมตร ยาว 117.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

344,214 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น  าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

13 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ (ดอนปู่ตา) 
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวงโอง 

เพื่อเป็นสถานท่ี
ออกก าลังกาย
และพักผ่อน
หย่อนใจ 

ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 237.00 
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลใน
เมืองก าหนด 

100,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

มีพื นท่ีออก
ก าลังกาย
และพักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เพื่อการเกษตรภายในเขต
ต าบลในเมือง หมู่ที่ 8  
บ้านหนองแวงไร่ (ซอยไป
นานายเอื อน เอื อเฟ้ือ) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร 
ภายในเขตต าบลในเมือง ลงหินคลกุผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050.00 
เมตร  หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลในเมืองก าหนด 

315,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

15 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เพื่อการเกษตรภายในเขต
ต าบลในเมือง หมู่ท่ี 1 บ้าน
หนองแวงไร่ (สายหนองแวง
ไร่ - โสกตลิ่ง - โสกบก) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร 
ภายในเขตต าบลในเมือง ลงหินคลกุผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 
เมตร  หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลในเมืองก าหนด 

- 600,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
1 บ้านหนองแวงไร่ 
(ซอยบ้านนายเสง่ียม 
พร้อมพรั่ง) 

เพื่อระบายน  าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน  า ค.ส.ล. ก่อสร้างทาง
ระบายน  า ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 
53.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร  
 ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

67,300 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น  าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
1 บ้านหนองแวงไร่ 
(ซอยอยู่สุข) 

เพื่อระบายน  าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน  า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 
เมตร ยาว 61.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลในเมืองก าหนด 

153,200 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น  าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

18 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 
บ้านหนองแวงไร่  
(ซอยสุขสันต์พัฒนา 2 ฝั่ง
ทิศใต้ต่อจากเดมิ) 

เพื่อระบายน  าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน  า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 
เมตร ยาว 39.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลในเมืองก าหนด 

98,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น  าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8 
บ้านหนองแวงไร่ 
(ซอยสุขสันต์พัฒนา 2 ฝั่ง
ทิศเหนือ) 

เพื่อระบายน  าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน  า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 
เมตร ยาว 134.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

336,500 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น  าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ที่ 
8 บ้านหนองแวงไร่ 
(ซอยสุขสันต์พัฒนา1) 

เพื่อระบายน  าที่
อยู่ตามบ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน  า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 
เมตร ยาว 22.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลในเมืองก าหนด 

55,500 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น  าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570)   

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
(สระน  าสาธารณประโยชน์) 
หมู่ท่ี 9 บ้านหนองแวงไร่ 

เพื่อให้เป็นท่ี
พักผ่อน 
หย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการก่อสร้างท่าน  า  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่ ตามแบบ
เทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

500,000 
 

- - - - ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีท่ี
พักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 
 

22 โครงการก่อสร้างทางระบาย
น  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 9 บ้าน
หนองแวงไร่ (ซอยประชา
ร่วมใจ)  

เพื่อระบายน  า 
ที่อยู่ตาม
บ้านเรือน 

ก่อสร้างทางระบายน  า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.20 เมตร ยาว 93.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20-
0.30 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลในเมือง
ก าหนด 

118,000 - - - - ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

น  าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 
 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล หมู่ท่ี 2 บ้านหนอง
แวงโอง (สายหนองแวง      
โอง-ขามป้อม) 

เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบล
ในเมืองก าหนด 

- - - 500,000 - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

24 โครงการก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล. หมู่ท่ี 4 บ้านโสก
ตล่ิง (สายโสกตลิ่ง-
ชลประทาน) 

เพื่อระบายน  า  
ที่อยู่ตาม
บ้านเรือน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลใน
เมืองก าหนด 

- - - 500,000 - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

น  าได้รบัการ
ระบาย 

กองช่าง 

รวม 24  โครงการ - - 5,124,570 1,750,000 500,000 1,000,000 - - - - 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 

ประสานแผน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลาด ยางสายเจนจบทิศ 
2228 ขก.(ช่วงตอนต่อแยก 
ถนนสาย ขก 4044)ด้วยวิธ ี
Asphalt Hotmix 
Recycling และวิธ ี
Pavement lnplace 
Recycling 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การซ่อมสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 19,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมือง 

10,000,000 - - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาด 
ยาง สายนาโพธิ-์ศิลา ด้วยวธิี 
Asphalt Hotmix 
Recycling และวิธ ี
Pavement lnplace 
Recycling 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การซ่อมสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,030.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่
ทางข้างละ - เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,1500.00 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตาม
แบบเทศบาลต าบลในเมือง 

2,530,000 - - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
(ถนนสายหนองแวงไร-่
หนองแวงโอง) หมู่ที่ 8 
บ้านหนองแวงไร่  

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
640.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
3,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

2,000,000 - - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 

ประสานแผน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนสายโสกตลิ่ง-
หนองแวงไร่) หมู่ที่ 4
บ้านโสกตลิ่ง 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
640.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,200.00 
ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ
เทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

2,000,000 - - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนสายหนองแวงไร-่
หนองรูแข้) หมู่ที่ 8 
บ้านหนองแวงไร ่

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
640.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
3,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

2,000,000 - - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนสายนาโพธ์ิ-หนอง
หญ้าปล้อง) หมู่ที่ 5 
บ้านนาโพธ์ิ 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

500,000 - - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 

ประสานแผน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนสายหนองแวงไร่-
หนองม่วง) หมู่ท่ี 8 บ้าน
หนองแวงไร่ 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมต 
รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลต าบลในเมือง
ก าหนด 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 
บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
สายหนองแวงโอง-ขาม
ป้อม) หมู่ที ่2  
บ้านหนองแวงโอง 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดอื่นตามแบบทต.ในเมืองก าหนด 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 
บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
สายหนองแวงไร่-ภูเหล็ก) 
หมู่ท่ี 9 บ้านหนองแวงไร่ 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 800.00 ตารางเมตร รายละเอียด
อื่นตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ขอผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนน
สายโสกตลิ่ง-ชลประทาน) 
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง  

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ขอผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 

ประสานแผน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าแบบกล่อง
กระชุบรรจุหิน
(Gabion) หมู่ที่ 8 
บ้านหนองแวงไร ่

เพื่อพัฒนาระบบ
น้ าและป้องกันภัย
แล้งและน้ าท่วม 

การก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบกล่องกระชุ 
บรรจุหิน(Gabion) พร้อมแนวป้องกันแนว
ตล่ิง สูง 2.30 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
9.00 เมตร พร้อมงานหินเรียงดา คอนกรีต
ป้องกันการกัดเชาะ ยาว 2 ข้าง รวม 200 
เมตร 

500,000 - - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

สามารถ
ป้องกันน้ า
แล้งและน้ า
ท่วมได ้

 

12 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าแบบกล่อง
กระชุบรรจุหิน(Gabion) 
จุดท่ี1หมู่ท่ี 6 บ้านศิลา 

เพื่อพัฒนาระบบ
น้ าและป้องกันภัย
แล้งและน้ าท่วม 

การก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบกล่องกระชุ
บรรจุหิน (Gabion) พร้อมแนวป้องกันแนว
ตล่ิง สูง 2.30 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
9.00 เมตร พร้อมงานหินเรียงดาดคอนกรีต
ป้องกันการกัดเชาะ ยาว 2 ข้าง รวม 200 
เมตร 

- 897,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

สามารถ
ป้องกันน้ า
แล้งและน้ า
ท่วมได ้

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 

ประสานแผน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ ์
(ถนนสายนาโพธ์ิ-วัด
ป่าหนองหญ้าปล้อง)  

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผวิจราจร
กว้างขนาด 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลในเมืองก าหนด 

- 3,250,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธ์ิ 
(ถนนสายนาโพธ์ิ-
หนองหญ้าปล้อง ต่อ
จากเดิม) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผวิ
จราจรกว้างขนาด 5.00 เมตร ยาว 
850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

- - 2,762,500 - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

15 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม ด้วยวิธี 
Asphaltic Concrete 
(Overlay)  
หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธ์ิ 
(ถนนนาโพธิ์-ศิลา) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิด้วยวิธี Asphaltic 
Concrete (Overlay) ผิวจราจรกว้าง
ขนาด 5.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลในเมืองก าหนด 

1,275,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 

ประสานแผน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง
ไร่ (หนองแวงไร-่
หนองรูแข้) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้าางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5,000.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลในเมืองก าหนด 

- 16,250,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง
ไร่ (หนองแวงไร-่โสก
ตลิ่ง) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

4,875,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง
ไร่ (หนองแวงไร่ -  
หนองแวงโอง) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

9,750,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 

ประสานแผน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง
ไร่ (หนองแวงไร-่ 
หนองขาว - หนองแก 
-หนองแวงโอง) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้าางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลในเมืองก าหนด 

2,080,000 - - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง
ไร่ (หนองแวงไร-่ 
ภูเหล็ก) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว  
3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

- 9,750,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

21 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 3 บ้านโสกจาน 
(ถนนกลางบ้าน) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างทางระบายน้ า ค.ส.ล. พรอ้มฝา
ปิด ขนาดกว้าง (ภายใน) 0.50 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40-0.50 เมตร ยาวรวม 
500.00 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบล
ในเมืองก าหนด 

- - 1,471,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 

ประสานแผน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 
(โสกตลิ่ง-โคกเดิ่น) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว  
1500.00เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

- - - - 4,875,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 
 (โสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ า
ห้วยทราย) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว  
225.00เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

- - - 731,300 - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ ์
(ถนนศิลา-นาโพธิ)์ 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

- - - - 1,140,000 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 

ประสานแผน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ ์
(ถนนสองฝั่งห้วยอีสาน
เขียว) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง  3.50 เมตร ยาว 
1000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

- - 2,275,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 บ้านศิลา 
(ถนนแยกเจริญชัย) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

- - - - 3,250,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 7 บ้านเก่าน้อย 
(ถนนเก่าน้อย-หนองบ่อ) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง  3.50 เมตร ยาว 
700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร         
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

- - - - 1,600,000 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 8 บ้านหนองแวงไร่ 
(หนองแวงไร่-หนองม่วง) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมืองก าหนด 

- - - - 812,500 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมาสะดวก 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 

ประสานแผน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตล่ิง หมู่ท่ี 7  
บ้านเก่าน้อย (ล าห้วยค า
แคน) 

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะข้างล าห้วย 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ขนาดล า
ห้วยกว้าง 20.00 เมตร ยาว 806.00 
เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลในเมือง
ก าหนด 

- - 10,00,000 - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ล าห้วยไม่
ถูกกัด
เซาะ 

 

30 โครงการงานยกระดับ
มาตรฐาน แยกทาง
หลวงหมายเลข 2228 
ขก Asphaltic 
Concrete  
อ าเภอบ้านไผ ่

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

การงานยกระดับมาตรฐานแยกทาง
หลวงหมายเลข 2228 ขก (ถนนเจนจบ
ทิศ) Asphaltic Concrete 4 ช่อง
จราจร ขนาดกว้าง ช่องจราจรละ 3.00-
3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างล่ะ 0.00-
1.00 เมตร ระยะทางทาง 3.1 กิโลเมตร 

30,000,000 - - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมา
สะดวก 

 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง
โอง (ถนนหนองแวง
โอง-ขามป้อม) 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมือง
ก าหนด 

- - - - 3,120,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การสญัจร
ไปมา
สะดวก 

 

รวม 31  โครงการ - - 39,907,000 30,147,000 6,508,500 731,300 14,797,000 - - - 

 

แบบ ผ.02/2 



บัญชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จงัหวัดขอนแก่น

แบบ ผ. 03    

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง
เพื่อจัดหารถบรรทกุ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมน่อ้ยกว่า 2,400 ซีซี  
หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่่ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ  จ่านวน 1 คัน รายละเอยีดตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส่านกังบประมาณ ธันวาคม 2563

854,000       -  -  -  - ส านักปลดัฯ

2 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดหารถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนดิขับเคล่ือน 4 ล้อ เคร่ืองยนตืดีเซล 4 สูบ
4 จังหวะ ระบบไดเร็คอนิเจ็คชั่น ระบายความร้อยด้วยน้่า พร้อมติดต้ัง
อปุกรณ์ประกอบด้วย ชุดใบมดีดันดินด้านหนา้รถ เคร่ืองตัดห .ญ้าไหล่ทาง
ด้ายทา้ยรถ มหีลังคาส่าหรับคนขับ และติดต้ังสัญญาณไฟตามมาตรฐาน
กรมการขนส่งทางบกก่าหนด (นอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์) รายละเอยีดตาม
เทศบาลต่าบลในเมอืงก่าหนด ราคาจากการสืบราคาทอ้งตลาด

1,990,000    -  -  -  - กองชา่ง

2,844,000 - - - -  -รวม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

ประเภท
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 แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลตําบลในเมือง 

 

 

         สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

(๑) การติดตามและประเมินยุทธศาสตร 
  การติ ดต ามและประเมิ นผลยุทธศาสตร  กา ร พัฒนา  ของ เทศบาลตํ าบล ใน เมื อ ง                   
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลตําบลในเมือง เปนการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น เปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และจะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียด
แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่              
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่             
14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ดังนี้ 
 
  ตารางท่ี 4.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลในเมือง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 

    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 

    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ  (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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 แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลตําบลในเมือง 

  ตารางที่ 4.2 แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลในเมือง 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา                 
รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน  รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช 
ผลของการบังคบัใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ
(ตอ) 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิ เคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สี เ ขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิด ข้ึน การประดิษฐ ท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒน 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง            
)W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร  
3 .1  ยุ ท ธ ศ าส ตร ข อ ง

อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น

ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
อ งค ก ร ปก ค ร อ งส ว นท อ ง ถิ่ น  แ ล ะ เ ชื่ อม โ ย งห ลั ก ป ร ะชา รั ฐ              
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    

60 
(10) 

 

3 . 2  ยุ ท ธ ศ าส ตร ข อ ง
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่ น  และยุทธศาสตร จั งหวัด  และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

(10)  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร  คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ              
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได 

3. ยุทธศาสตร(ตอ) 
3.4 วิสัยทัศน 

 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน  

(5) 
 
 

 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 
 
 

 

3.6 เปาประสงคของแต

ละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ี
จริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)  

3.8 แผนงาน 

 

 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่ องใด เรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิ ดจากเป าประสงค  ตั ว ช้ีวัด                     
คาเปาหมาย กลยุทธจุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว 

(5) 
 
 
 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่ เ กิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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(๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของ
เทศบาลตําบลในเมือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย 
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันท่ี 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่              
14 ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ดังนี้ 
 
  ตารางท่ี 4.3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลในเมือง 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรภาค (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใตหลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  ตารางที่ 4.4 แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลในเมือง 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได 

1. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวเิคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ               
การเปลีย่นแปลงท่ีมผีลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย              
การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม,                        
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวา
เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามท่ีได
กําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร 
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท องถิ่ น ไป
ปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ                 
ที่ดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทํา โครงการ พัฒนาทองถิ่นโดยใช  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบดวยขอมูลดงันี ้ 60  

5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5) 
 
 
 

 

5.2 กําหนดวตัถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 
 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย  พ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคอืกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยนื 

(5)  

5.5 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม                
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง(5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธภิาพ 

(5)  

5 .6  โคร งการมี ค ว าม
สอดคลอง 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปสู  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรมทํานอย ไดมากเชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล วตอยอดความได เปรียบเชิ ง เปรียบเทียบ เชน  ด าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได 

5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได
กําหนดข้ึนที่เปนปจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื           
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่ พัฒนาแลว              
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาทองถิ่น นําไปสูความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน 
มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ               

(5)  

5.11 มีการกําหนตัวชี้วดั 
(KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาด
วาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
(3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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(3) สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตําบลในเมืองก็เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย       
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและสามารถ
ตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจาเงินสะสม โดยจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
ทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เปนการสรุปผลในภาพรวมของทองถิ่น เปนการติดตาม
ผลการนํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางไร      
ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี ้
  1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
    - โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ดังนี ้

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดาํเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร  
ของ อปท. 

2566 2567 2568 2569 2570 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

48 49,734,640 18 35,647,200 13 11,319,200 6 3,736,700 9 15,297,500 

2.การพัฒนา
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

8 520,000 8 520,000 8 520,000 8 520,000 8 520,000 

3.การสงเสริม
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

15 4,350,000 15 4,350,000 15 4,350,000 15 4,350,000 15 4,350,000 

4.การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความเปนอยูของ
ประชาชน 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 

5.การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

6 180,000 6 180,000 6 180,000 6 180,000 6 180,000 

6.การรกัษาความ
สงบเรียบรอยและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

6 230,000 6 210,000 5 200,000 5 200,000 5 200,000 

7.การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

9 675,000 9 675,000 9 675,000 9 675,000 9 675,000 

รวม 93 55,789,640 63 41,682,200 57 17,344,200 50 9,761,700 53 21,322,500 
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สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลําดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดําเนินการได  
(..........โครงการ) 

คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญตั+ิ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน     

   

๒ ตั้งในเทศบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการดําเนินงาน 
- เทศบัญญัติ = .......... +  
- เงนิสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 
- เทศบัญญัติ = ......... + 
- เงนิสะสม = .......... 

  

 
   1.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
    การวัดผลในเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ       
โดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพ    
ในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   
    โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
        - แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง           
สวนทองถ่ิน 
        - แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

  2) วิธีการติดตามประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
   1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาของเทศบาลตําบลในเมือง 
   2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล 
   3. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล เสนอตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รวมกับคณะผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบ
แนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับติดตามและประเมินผล เพื่อจัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมิน
กอนลงพ้ืนที่จริง 
   4. ลงพื้นที่สําหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ตามกรอบแนวทาง
และวิธีการที่กําหนด 
   5. นําขอมูลการลงพ้ืนที่มาวิเคราะหตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด และสรุปผล
การติดตามและประเมินผล 
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   6. ประชุมนําเสนอผลสรุปการวิเคราะหที่ ได  เสนอตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะผูบริหารและผูที่เก่ียวของเพ่ือพิจารณาปรับแกตามมติท่ีประชุม และจัดทํา
รูปเลมสงหนวยงานตาง ๆ ในเทศบาลตําบลในเมือง เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนากระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลในเมืองตอไป 
 
(4) ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
  1. ปญหาสาธารณภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก ภัยแลง วาตภัย  
น้ําทวม อัคคีภัย ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน    
แนวทางการแกไขปญหา คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ และ     
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนของ           
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงท ี

  2. ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว ที่สงผลอันตราย หรือคราตอชีวิตประชาชน 
และสัตวตางๆ ในตําบล ซึ่งไดแก โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคไขหวัดใหญ โรคมือเทาปาก        
ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบา แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ รณรงคการปองกัน    
ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทําลาย การรักษา 

  3. ปญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาต่ํา ประชาชนในตําบลยังมีคนรายไดนอย             
มีหนี้สินเยอะ ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา คือ ใหความรูเก่ียวกับ      
การประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย สงเสริม     
ดานการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ใหกับเด็กนักเรียน 

  4. ปญหายาเสพติดในตําบล ในพื้นที่ที่มีการคายาเสพติดและพบรายงานวามีผูติดยาเสพติด   
เพ่ือเปนการปองกัน มีแนวทางการปองกันโดยการลงพ้ืนที่คนหา การรณรงคปองกัน การใหความรู             
กับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด 

  5. ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล เนื่องจากในตําบลดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปนถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไขปญหา คือ    
จัดทําแผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 
 
 4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1. ขอสังเกต จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนที่ในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหา         
ที่จะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภค    
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ          
แก ไขปญหาเองได   จึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแก ไข ทําใหมีการเสนอโครงการ                  
เขามาเปนจํานวนมาก ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
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  2. ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้      
ปญหาตางๆ ที่ ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ          
โดยประชาคมทองถิ่น ซึ่งมีหลายภาคสวน ประกอบไปดวยคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทอง ถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําหมูบาน ตัวแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานท่ีเ ก่ียวของ         
ประชาชนทั่วไป รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

  3. ผลจากการพฒันา จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาเทศบาลตําบลในเมืองไดแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนไดในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกดาน จะเห็นไดจากการพัฒนาสวนใหญใหความสําคัญอยูในดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รองลงมาคือดานการปกครอง และบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ
และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตร ซึ่งเปนโครงการริเริ่มในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการประเมิน       
อยูในเกณฑที่ดีประชาชนมีความพึงพอใจ แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง        
การเก็บขนขยะ และการเพ่ิมข้ึนของขยะที่เกิดจากการกอสราง ซึ่งเทศบาลตําบลในเมืองอยูในหวงของการเปน
พ้ืนทีกํ่าลังพัฒนา จึงทําใหประสบปญหาดานขยะกอสราง ประกอบกับการท้ิงขยะตองสงไปกําจัดที่ศูนยบริการ
กําจัดขยะรวมที่เทศบาลเมืองบานไผ คาใชจายสูงจึงเปนปญหาที่จะตองแกไขและการดําเนินการควบคูกันไปกับ
การคดัแยกขยะในชุมชน เพ่ือลดปญหาการเกิดขยะตนทาง 
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