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ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า  ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 
พ.ศ.2566 - 2570) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนส ามารถบูรณาการ แผนงาน 
โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงให้
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561- 2565)  โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ. 2566  - 2570   เสนอคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น 
เพ่ือพิจารณาและ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงดา  ได้มีมติเห็นชอบจากการประชุม ครั้งที่  1/2564 วันที่ 20 เมษายน  2564 และสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงดา   ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยที่ 2 / 2564  วันที่  27  เมษายน  
2564 นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒน าท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6 –  ๒๕70  
ส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เชียง
ดาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

----------------- 
๑.  ด้านกายภาพ 

1.๑  ที่ตั้ง  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา  อยู่ห่างจากอ าเภอสร้างคอมประมาณ  10  กิโลเมตร  

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ต าบลเชียงดา  อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  
ต่าง ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลสร้างนางขาว  อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลนาหนัง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย     
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลทุ่งหลวง  และต าบลสร้างนางขาว  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัด
หนองคาย 
  ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลนาสะอาด  อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  

    
 
 

 



๑.2  เนื้อที่      
ต าบลเชียงดา   มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ   17,687  ไร่ หรือ  

28.30  ตารางกิโลเมตร  

๑.3  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ล าน้ า , ล าห้วย  4 สาย  (ห้วยเรือ , กุดซวย, ห้วยศาลา, น้ าพาน)  บึง , หนองและอ่ืน ๆ  7  แห่ง  

(หนองบ่อเกลือ, หนองเรือ, หนองขาม, หนองเบือ, สระคึกฤทธิ์, หนองดินจี่, คลองวังกะเดา) 

๑.4  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
ฝาย         2   แห่ง   
บ่อน้ าตื้น    16  แห่ง 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 การปกครอง 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีรูปแบบการปกครอง  2  รูปแบบดังนี้ 
(1)  การปกครองส่วนภูมิภาค   มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น  ๘  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมี

ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครองและมีก านันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  มีรายชื่อหมู่บ้านดังนี้   
 

จ านวน
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน

เชยีงดา 279 280 559 182 นางสาวนงลักษณ์ ขนัเขต
แมด 275 262 537 134 นายแสวง  กนัยุบล

บงึส าราญ 212 219 431 122 นายประจักร  กนัหาชนิ
โนนสมบรูณ์ 148 166 314 99 นายสมควร   โพนสิงห์
เหล่าม่วง 84 81 165 54 นายล าดวน  ค าสร้าง
โคกคอย 294 297 591 190 จ.ส.อ.วิจิตร  สูงสุมาลย์

โคกส าราญ 245 257 502 138 นายฉลอง     โพนธาตุ
ทา่แสนสุข 196 212 408 95 นายสุพฒัน์  ทศันิยม

ชือ่หมู่บา้น
จ านวนประชากร

ชือ่ผู้น า

 

ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอสร้างคอม  ณ  เดือน  5  มีนาคม  2564 

 (2)  การปกครองส่วนท้องถิ่น   มีลักษณะการปกครองแบบมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด   ท าหน้าที่บริหารงานรา ชการเรื่องการบริหารการพัฒนาต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงดา  แบ่งหน้าที่การบริหารงานราชการเป็น  3  ฝ่าย  ได้แก่ 

(2.1)  ฝ่ายนิติบัญญัติ   มาจากประชาชนคัดเลือ ก  เรียกว่า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ท าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย  ตรวจสอบ   พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ฯลฯ   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา   ประกอบด้วย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
จ านวน  1  คน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  คน  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน  1  คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑3 คน   

 



(2.2)  ฝ่ายบริหาร   หรือ  ฝ่ายคณะผู้บริหาร  มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด     มาจากประชาชนคัดเลือก  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแต่งตั้งคณะท างาน
ได้อีกไม่เกิน  3  คน  รวมเป็น    4  คน  ประกอบด้วย   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   1  คน  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล   2  คน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   1  คน  ท าหน้าที่บริหารงาน
ราชการในเรื่องการบริหารงานพัฒนาต าบล   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา มีคณะผู้บริหาร  จ านวน  3  
คน  

(2.3)  ฝ่ายบริหารจัดการงานราชการในส านักงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา  มีการ
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น   ๕  กอง  ได้แก่    ส านักปลัด ฯ    กองคลัง   กองช่าง  กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสวัสดิการสังคม  โดยมี  นายนพพล  โพนพุฒ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียง
ดา  เป็นผู้บังคับบัญชาคอยก ากับดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละกอง  ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น  2๕  คน  (ข้อมูล ณ  
๓0 เมษายน  2562) 

 ๓. ประชากร 
1) มี  8 หมู่บ้าน    จ านวนครัวเรือน   1014  ครัวเรือน  
2) มีจ านวนประชากรทั้งหมด  3,507  คน  แยกเป็น ชาย 1,733  คน หญิง 1,774 คน 

แยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้ 
  

ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  ณ วันที่ 30  เมษายน  2562 
 

ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
0 - 5 ปี 113 116 229 

6 – 14 ปี 221 221 442 
15 – 25 ปี 267 265 532 
26 – 39 ปี 397 394 746 
40 – 49 ปี 283 298 581 
50 – 59 ปี 255 264 519 
60 ปีขึ้นไป 266 304 570 

 
3)  มีความหนาแน่นเฉลี่ย    125.41   คน/ตารางกิโลเมตร      
4)  จ านวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ในต าบลเชียงดา  

ผู้สูงอายุ    ในเขตต าบลเชียงดา  จ านวน   570  คน   แยกเป็น 
    -  ชาย   จ านวน      266     คน 
    -  หญิง   จ านวน      304     คน  

ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      จ านวน        470     คน  
 
ผู้พิการทุพพลภาพ      จ านวน  105 คน  แยกเป็น 

    -  ชาย   จ านวน          65    คน 
    -  หญิง   จ านวน          40    คน 

ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ     จ านวน          65    คน  
        



ผู้ติดเชื้อเอดส์ จ านวน    13    คน   แบ่งเป็น 
    -   ชาย   จ านวน            6    คน 
    -  หญิง   จ านวน            7    คน 

ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์     จ านวน           13   คน  
 

 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 

 
๔.  สภาพสังคม 

๔.1  การศึกษา 
1)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  (โรงเรียนขยายโอกาส)   จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 

-  โรงเรียนบ้านเชียงดา   
-  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 

๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 2  แห่ง  ได้แก่ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงดา 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด 

      ๓)  ศูนย์การเรียนชุมชน  จ านวน 1  แห่ง 
๔.2  องค์กรทางศาสนา 

 ประชาชนในต าบลเชียงดาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และมีวัด  ทั้งหมด  จ านวน   8    แห่ง  ได้แก่ 
  

1. วัดดอนแก้ว  หมู่ที่ 1  5. วัดเหล่าแก้ว     หมู่ที่ 5 
  2. วัดอุดมวิทยาราม หมู่ที่ 2  6. วัดป่าสามัคคี    หมู่ที่ 6 
  3. วัดป่าสงบจิตร  หมู่ที่ 3  7.  วัดป่าโคกส าราญ (ธรรมยุต)    หมู่ที่ 7 
  4. วัดพรสวรรค์   หมู่ที่ 4  8.  วัดโพธิ์ศรสีว่าง  หมู่ที่ 8 
   ๔.3  การสาธารณสุข 
   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน     1  แห่ง   
   สถานพยาบาลเอกชน  (คลินิก)      จ านวน     2  แห่ง 
 
 
 



๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
1)  การคมนาคมขนส่ง 
มีเส้นทางคมนาคมสามารถติดต่อไปยังจังหวัดหนองคาย  และจังหวัดอุดรธานี  โดยมีทางหลวง

ชนบทที่เชื่อมต่อ  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง  และมีรถโดยสารประจ าทางสายอุดรธานี – โพนพิสัยผ่าน 

2)  การโทรคมนาคม 
    สถานีโทรคมนาคม  (องค์การโทรศัพท์)     จ านวน       1 แห่ง 
    สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม     จ านวน       5 แห่ง 

3)  การไฟฟ้า 
       เขตต าบลเชียงดา  เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงในพ้ืนที่หลัก  แต่เนื่องจากมี
การขยายตัวของชุมชน  ท าให้เกิดการตั้งถิ่นฐาน  การย้ายที่อยู่ออกไปตามที่นาหรือท่ีท าการเกษตร  ท าให้การ
ไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุม   

4)  ระบบประปา 
      มีระบบประปาแบบบ่อบาดาลทุกหมู่บ้าน 
 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๑)  การเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    เนื่องจากต าบลบางจากเป็น

พ้ืนทีร่าบลุ่มเหมาะสมกับการท านา  ประชากรในพ้ืนที่จึงมีอาชีพท านาเป็นส่วนใหญ่  ประมาณร้อยละ  65   
 ๒)  การประมง  ประชากรร้อยละ  ๓๐  มีอาชีพจับปลาขาย  เพื่อสร้างรายได้เสริม 
 ๓)  การท่องเที่ยว  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ได้แก่  ท่าล่องแพบ้านแมด  ของต าบลเชียง

ดา  ได้จัดกลุ่มแพ   ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่มาให้บริการกว่า  150  ล า  มีทั้งแพเล็กไปถึงแพขนาดใหญ่  
ชั่วโมงแรกแพใหญ่อยู่ที่ 250 บาท ชั่วโมงต่อไป 100 บาท  เหมาทั้งวันราคา 1,050 บาท  แพขนาดเล็ก 10 คน  
ราคา  150  ชั่วโมงต่อไป  100 บาท  เหมาทั้งวัน 750 บาท  หากใครหิวก็มีร้านอาหาร  บริการนักท่องเที่ยว
กว่า 10 ร้าน จะเปิดให้บริการตั้งแต่  เวลา 8 โมงเช้า  ถึง  6  โมงเย็นของทุกวัน  
 ๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ๑.  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล าน้ า , ล าห้วย 4 สาย (ห้วยเรือ, กุดซวย, ห้วยศาลา, น้ าพาน)  บึง, หนองและอ่ืนๆ  7  แห่ง   
(หนองบ่อเกลือ, หนองเรือ, หนองขาม, หนองเบือ, สระคึกฤทธิ์, หนองดินจี่, คลองวังกะเดา) 

๒.  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
ฝาย         2  แห่ง   
บ่อน้ าตื้น    16  แห่ง 

๘. ด้านการพัฒนาขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี 
  ๑.  จัดท าแผนส่งเสริม  สนับสนุน งานบุญประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่  และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของต าบลเชียงดาแบบดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป 
  ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ชาวต าบลเชียงดา  สร้างเอกลัก ษณ์ในด้านการอนุรักษ์ประเพณีประจ า
ท้องถิ่นของต าบลเชียงดา 
 
 



ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 1 การบริหารงานบุคคล 

          (1)  ผู้บริหาร  อบต. 
                          1. นายมังกร  ก้อนฆ้อง              นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                         2. นายประยงค์  โพนธาตุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                         3. นายสมัย  อ่อนโก๊ก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                          4. นายอภิสิทธิ์  นาดอน             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (2)   สภา  อบต. 

1. นายช านาญ  พันล าภักดิ์ ประธานสภา  อบต. เชียงดา 
2. นายบุญเริ่ม  พลบุตร   รองประธานสภา  อบต. เชียงดา  
3. นายนพพล  โพนพุฒ         เลขานุการสภา ฯ 
4. นางอรุณ  โพนสร้างแก้ว       สมาชิกสภา  อบต. หมู่  1    
5. นายวรจิต  สูงสุมาลย์  สมาชิกสภา  อบต. หมู่  1 
6. นายคะนอง  หล้าคอม  สมาชิกสภา  อบต. หมู่  3 
7. นายมงคล  กับบุญ  สมาชิกสภา  อบต. หมู่  3 
8. นายสวรรค ์ อินทฤาชัย สมาชิกสภา  อบต. หมู่  4 
9. นายอนนท ์ เรณะสุระ          สมาชิกสภา  อบต. หมู่  4                        
10. นายสมชาย  แสงอาวุธ สมาชิกสภา  อบต. หมู่  5 
11. นายธนกร  ทองศรีสังข์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่  5  
12. นายจ ารัส  ทุ่งสาร             สมาชิกสภา  อบต. หมู่  6 
13. นายทวี  ก้อนฆ้อง  สมาชิกสภา  อบต. หมู่  6 
14.  นายวิชัย  โพนธาต ุ            สมาชิกสภา  อบต. หมู่  7  
15.  นายสมคิด  พันธ์พิมพ์         สมาชิกสภา  อบต. หมู่  7 
16.  นายบุญปัน  ชาวยศ           สมาชิกสภา  อบต. หมู่  8 

                     (3)   พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างท่ัวไป   
ปัจจุบัน    มีจ านวน   27   คน  และส่วนราชการจ านวน  5  กอง  ดังนี้ 
   นายนพพล   โพนพุฒ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายชาญชัย   สิมทิพลา   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นางชนัญชิกา  สุวรรณไตรย์   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

       3.1  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
   พนักงานส่วนต าบล 

1. นายพิสันต์   ล าเพยพล  นักบริหารงานทั่วไป    
   2. นายนิติธร  อุตระชีพ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   3. นายชัยณรงค์  ลักษณะจันทร์   นักทรัพยากรบุคคล 
   4.  นายเอกพจน์   เหรงขาม  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5.  นายยุทธเดช   พลรัตน์  นิติกร 
 
 



   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. นางสาวสุภัสสร   สิงห์นารายณ์            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1. นายอมรเทพ  สีเทา   พนักงานประจ ารถขยะ 
2. นายสุวรรณ์  ศรีสร้างคอม  พนักงานประจ ารถขยะ 
3. นายวุฒิกร   เดือนจันทร์  พนักงานประจ ารถขยะ 
4. นายอดิศักดิ์  ฝ้ายขาว   พนักงานขับรถยน์ 

               3.2  กองคลัง     
   พนักงานส่วนต าบล 
   1.  นายอนุศักดิ์  สุวรรณไตรย์  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 

2.  นางสาวชมพูนุช  ศรีนาดี  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
3.  นายสิทธิอทัธิ์  จันทร์โสภา  เจ้าพนักงานพัสดุ       
4.  นางสาวสุภาวดี  ศรีฮาตร์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

                         3.3  กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 
1.  นายอนุรักษ์   ไฝทาค า    นายช่างโยธา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.  นายกิติศักดิ์  สิงห์สัตย์   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

               3.4  กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล 
๑.  นางสาววรีรัช  จันทรวิลา  นักบริหารงานศึกษา 
2.  นายกชกร   ดวงภักดี   นักวิชาการศึกษา 
3.  นางบุญคุณ  พันธ์พิมพ์           ครูดูแลเด็ก 
4.  นางค าพลอย  รอดบุญมา            ครูดูแลเด็ก 
5.  นางสาวคณิตรา   พลบุตร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1.  นางสาวกุลฤดี  กลับขัน  ผู้ดูแลเด็ก 

                      3.5  กองสวัสดิการสังคม 
พนักงานส่วนต าบล 
๑.  นายไพรัตน์   เชียงบาล  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
2.  นางสาววงเดือน   เกรงขาม  นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 

 



  (4)  ระดับการศึกษาของบุคลากร   
    

ประเภท 

การศึกษา 

รวม 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ 
อาชีวศีกษา 

ปวส./
อนุปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานส่วนต าบล - - - - - 1 6 7 4 1 19 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - - - - 
พนักงานจ้าง - - 3 - 2 - - 3 - - 8 

รวม - - 3 - 2 - 6 10 4 1 27 
 



  

ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับมหภาค 
1.1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
1.1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ”หรือเป็นคติ พจน์ ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”เพ่ือสนองตอบ ต่อผลประโยชน์
แห่งชาต  ิ อันได้แก่  การมีเอกราช อธิปไตย การด า รงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของชาติและ
ประชนชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสัง คม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น ธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร  ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแป ลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง  หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งร ะดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษั ตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน   มีระบบ
การเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอ บครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต      มีการออมส าหรับ
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง  หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่า งต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่ อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถสร้างรายได้จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็น
จุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้
เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุน
มนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่มีเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพย ากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน  หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา การฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรร มชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อวิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวย าของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริ ภาคโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสม บูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีควา มรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 



 

  โดยมีเปูาหมายการพัฒนาป ระเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพขอ งประเทศใน 
หลากหลายมิติพัฒนาคนใน ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของปะเทศ 
  4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

  1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  เพ่ือให้ประเทศไทยส ามารถยกระดั บการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”และ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะท าให้
ประเทศมีความ มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ภายในและภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับ
การพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศเพ่ือยกระดับฐานรายได้ของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนา  ให้
เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในกา รคิดวิเคราะห์สามารถ“รู้รับ ปรับใช้”
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้ง ไว้ข้างหลัง 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การ
พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ” 
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต   บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
  1.1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย    เอก
ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความม่ันคง ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแ บบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตร ประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของ หลัก     ธรรมาภิ
บาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเ นินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเปูาหมายทีก่ าหนด 

1.1.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง มีเปูาหมายพัฒนา ที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้ นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)“ต่อยอดอดีต ” 



 

โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิง เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริ บท เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับ
ปัจจุบัน ”เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ื นฐานของประเทศใน มิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบ บ
คมนาคมขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิท ยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการ
พัฒนาอุ ตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3)“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ”ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ ของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือต อบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างพ้ืนฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระ ดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง 
และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1.1.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนใน 

ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่ งและมีคุณภาพโดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกายใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเ นื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย  มีทักษะสูง เป็นนวัตกร รม  นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1.1.2.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ให้ความส าคญักับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า เพื่อส่วนรวมการกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุ มชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

1.1.2.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก า หนดกลยุทธ์และแผนงาน  และการให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้องได้เข้ามาร่วมใน
แบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

1.1.2.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับดุลและพัฒนาระบบก ารบริหารจัดการภาครัฐ         
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้  มุ่ง
ผลสมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็น การน า
ดิจิทัลเข้ ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้



 

อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต   ความ
มัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด 
ความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1.2.1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ )อยู่ในห้วงเ วลา ของก ารปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ ปัญหา พ้ืนฐ านหล ายด้ านที่สั่งสมม านาน ท่ามกล าง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากข้ึน การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้น    มาก
ขึ้น สังคมโลกจะมีคว ามเชื่อมโยงใกล้ชิดกั นมากข้ึนเป็นสภาพไร้พรมแดนการพัฒนาเทคโนโลยีจะมี        การ
เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     อยา่งมาก 
ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรค    ต่อการพัฒนา
ทีช่ัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาทีท่้าทายอย่างมากท่ีประเทศไทยต้องปรับตัวขน าน
ใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในก าร
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ ามกลางการแข่งขันใน
โลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้ง
ในเรื่ององค์คว ามรู้ ทักษะ และทัศนคติ  สังคมขาดคุณภาพและมีคว ามเหลื่อมล้ าสูง ที่เป็นอุปสรรคต่อก าร
ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จ านวนประชากรวัย
แรงงานลดลงตั้งแต่ปี  ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่ างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรม  อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งต้นทุนใน เชิง
เศรษฐกิจและผลกระทบร้ ายแรงต่อคุณภ าพชีวิตประช าชนในขณะที่ก ารบริห ารจัดก ารภาครัฐยังด้อย
ประสิทธิภาพขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนก ารพัฒนาไม่
เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกท้ิงอยู่ข้ างหลัง ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็น
อุปสรรคส าคัญส าหรับก ารพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภ าคส่วนว่าการจะ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในระยะย าวได้นั้น ประเทศ
ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เชิงยุทธศาสตร์ ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซึ่งต้องด าเนินก ารควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงง าน
กลุ่มท่ีก าลังจะเข้ าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตล าดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับส าขาการผลิตและ
บริการ เปูาหมายและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีรวมถึงก ารพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุก
ช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่ างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภ าพ
บริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาท สถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคน
ดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  นอกจากนั้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปการพัฒนาต้องมุ่งเน้น
การพัฒน าเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมศักยภ าพทางเศรษฐกิจของเมืองต่ างๆ  ให้สูงขึ้น ภายใต้ก ารใช้ม าตรฐ านด้ าน
สิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพื่อ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคมให้ทั่วถึงและเป็นก ารสร้างฐานเศรษฐกิจและร ายได้จาก พ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่มากข้ึน  ซึ่งจะช่วยลดคว ามเหลื่อมล้ าภ ายในสังคมไทยลง    และในขณะเดียวกัน ก็เป็นก ารสร้างขีด
ความสามารถในก ารแข่งขันจ ากการพัฒนาเมืองให้น่ าอยู่เป็นพื้นที่เศรษฐกิ จใหม่ทั้งตอนในและต ามแนวจุด
ชายแดนหลัก 



 

นอกจากนั้น ๕ ปี ต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวล าส าคัญที่ประเทศไทยยังจะต้องผลักดัน
ให้การค้าการลงทุนระหว่ างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนก ารพัฒนาที่ส าคัญควบคู่ไปกับก าร
ส่งเสริมลงทุนและ เศรษฐกิจภ ายในประเทศ  โดยยังมีคว ามจ าเป็นที่จะต้องท าคว ามตกลงด้ านการค้าและการ
ลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาให้ขยายวงกว้างขึ้นท้ังในรูปของคว ามตกลงทวิภาคี   กรอบ
พหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภ าคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากข้ึน รวมทั้ง
การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในก ารส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภ าค กรอบแนวทางความร่วมมือระหว่ าง
ประเทศในทุกระดับดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอก าสของประเทศไทยในก ารใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศ าสตร์
ให้เกิดผลเต็มที่และส ามารถจะพัฒน าไปสู่ก ารเป็นศูนย์กล างทางเศรษฐกิจและก ารค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ
ภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและ
ในเชิงสถ าบันระหว่ างประเทศมีคว ามคืบหน้ าและชัดเจนในระดับปฏิบัติก ารและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่ าง
ประเทศ ควบคูก่ับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ ายภายในประเทศและต่อเชื่อม
กับประเทศเพ่ือนบ้ านในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมคว ามพร้อมเพ่ื อให้ประเทศไทยเป็นประตู ไปสู่ภาคตะวันตก
และตะวันออกของภูมิภ าคเอเชียแผนพัฒน าฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความส าคัญอย่ างยิ่งกับการต่อยอดจากความ
เชื่อมโยงเชิงก ายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนต ามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่ างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัด และเมืองตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภ ายในประเทศ  และนับว่าเป็นช่วงเวล าที่ประเทศไทยจะต้องด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่ างประเทศอย่าง
จริงจังเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่ าใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มประเทศกัมพูช า สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน ความ
ร่วมมือระหว่ างประเทศท่ีจะเป็น แนวทางการพัฒนาส าคัญส าหรับประเทศไทยในช่วง ต่อจากนี้ไปเป็นคว าม
ร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจความร่วมมือเพ่ือก ารพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อม  และความ
ร่วมมือด้านความม่ันคงในมิติต่ างๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกทั้งก าร
ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากกรอบความร่วมมือทวิภาคีและ   พหุภาคีท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบันและ
การท าข้อตกลงใหม่ๆ  ในระยะต่อไปภ ายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการยกระดับขีดคว ามสามารถในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมก ารใช้ประโยชน์จ ากกรอบคว ามร่วมมือของ อาเซียนกับหุ้นส่วนก ารพัฒนานอก
อาเซียน ทั้งนี้ โดยส่งเสริมคว ามร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด้านให้เป็นบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทย  
และการสนับสนุนการแกป้ัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าใน  อนุภูมิภาคและในภูมิภาค การขับเคลื่อน
การพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ
น ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ สิทธิแรงงาน ความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ความม่ันคง ความโปร่งใส และอ่ืนๆ มาเป็น   แนวปฏิบัติและบังคับใช้ส าหรับประเทศไทย 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้ านดังกล่าว
ท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีก ารพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้ าวหน้าอย่างรวดเร็ว  และประเทศต่ างๆ ก าลังเร่งพัฒนา
นวัตกรรม และน า มาใช้ในก ารเพิ่มมูลค่ าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภ าพการผลิตเพื่อเป็นอ าวุธส าคัญในก ารต่อสู้ใน
สนามแข่งขันของโลกและการใช้ในกายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับ
ประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้เป็นระบบ
โครงข่ ายที่สมบู รณ์และมีประสิทธิภ าพการพัฒน าทุนมนุษย์  และก ารปฏิรูปให้ก ารบริห ารจัดก าร   มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีความรับผิดชอบโดยเฉพา ะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยที่แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา นวัตกรรม
เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่ าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนกา รผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบการด าเนินธุรกิจและการปรับเปลี่ยนวิถีชี วิตของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็น



 

การเปลี่ยนแปลงอย่ างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสินค้า
และบริการทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณ ภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนใน วงกว้าง 
ดังนั้น การพัฒนาในช่วง ๕ ปี ต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นก ารพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้
ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมน ามาใช้ในทุก
ด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเปู าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากข้ึนควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม สังคมไทยมี
คุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนส าหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นการพัฒนา ที่เกิด
จากการผนึกก าลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand 4.0) 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดและแนวทางดังกลา่วขา้งต้นเกิดผลสมัฤทธิไ์ด้
ตามเปูาหมายในช่วงระยะเวล าต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
กลไกการบริหารราชการแผ่นดินส าคัญ ๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน รวมถึงการปรับ
การบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ  ปลอดคอร์รัปชั่น  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภ าค
ส่วนให้มีค่ านิยมที่ดีง ามมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีคว ามพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับก าร
เปลี่ยนแปลงโดยยึด  หลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  และด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกัน
ซับซ้อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากข้ึน การ
พัฒนาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและก ารแก้ปัญห าจุดอ่อนดังกล่ าวให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่ างจริงจังนั้นต้องเป็นก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะก ากับ
ทิศทาง ดังนั้น ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยจึงมีคว ามตระหนักร่วมกันว่ าประเทศไทยจ าเป็นต้องมีก ารจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทท่ีก าหนดเปาูหมายอนาคตประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๗๙) โดย
วางแนวทางการพัฒนาหลักท่ีต้องด าเนินก ารภายใต้ทุกรัฐบ าลอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะบรรลุเปู าหมายอนาคตของ
ประเทศท่ีว างไว้ โดยที่แผนแม่บทก ารพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบท่ีช่วยก ากับให้ก ารขับเคลื่อนก ารพัฒนา
ประเทศในมิติตา่งๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็นล าดับ  ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเปูาหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมี
ความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากเหง้าและการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง  รวมทั้งต้องมีปรับระบบก ารติดตาม
และประเมินผลให้ส ามารถก ากับให้เกิดคว ามเชื่อมโยงจ ากระดับยุทธศ าสตร์สู่การจัดสรรงบประม าณและการ
ด าเนินงานในระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับเปูาหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด 

การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๒ จึงเป็น ๕ ปี แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติโดยที่ยุทธศ าสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผนแม่บทหลักของก ารพัฒนา
ประเทศไทยให้มีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเปาูหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี    พร้อม
ทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักท่ีจะขับเคลื่อนไปสู่เปู าหมายระยะยาวของประเทศท่ีได้ก าหนดไว้โดยมี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่ถ่ ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี         (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกท่ีขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเปูาหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไก
ตามล าดับต่าง ๆ และกลไกเสริมอ่ืน  ๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต ามเปูาหมาย ทั้งนี้ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดเปูาหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปี แรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุในระยะ  ๕ ปีนั้น ได้พิจารณา และวิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผน จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ ในช่วงปี           พ.ศ. 
๒๕๗๕ - ๒๕๗๙  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเปูาหมายอนาคตประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๙ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศ าสตร์ชาติ เปูาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบ ของเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในทุกดา้น โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเปาูหมายและแนวทางการ
พัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปีแรกของช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ผ่านไป 



 

1.2.2 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒน าฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเปู าหมายในระยะ ๕ ปีที่

จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเปู าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี
หลักการส าคัญของแผนพัฒนา ฯ ดังนี้ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลมีคว ามพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและก ารบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับก ารพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นก ารพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์  สังคมไทยเป็นสังคมคุณภ าพ  สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี  มีความสุข
และอยู่ร่วมกันอยา่งสมานฉันท์ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่ างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และ
มีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นก ารเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู ้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ
ต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมคว ามพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงก ารสร้ างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ างเก้ือกูล  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจ าช าติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในช าติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีคว ามม่ันคงทางสังคมท่ามกลาง    พหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของคว ามเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของช าติ ความเป็นธรรมและคว ามอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ า 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้ านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี  ประเทศไทยไม่เป็นภ าระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภ าพทางเศรษฐกิจด้อย
กว่า 

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี  ๒๕๗๙” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดในด้ านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปู าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมายประเทศไทยใน ป ี
๒๕๗๙ ซึ่งเป็นการยอมรับร่วมกันนั้นพิจ ารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของก ารพัฒนา ลักษณะฐานการ
ผลิตและบริก ารส าคัญของประเทศ  ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปร ารถนา และกลุ่มเปู าหมายใน
สังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา    ที่
ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีคว ามเหลื่อมล้ าน้อย  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นพลเมืองที่มีวินัย  
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีคว ามรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่ านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์  มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก  ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
ตั้งอยู่บนฐ านของก ารใช้นวัตกรรม ดิจิทัล  สามารถแข่งขันในก ารผลิตได้และค้ าขายเป็น  มีความเป็นสังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องก ารในตลาดโลก เป็นฐาน
การผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งดา้นการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และ



 

ท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้นวัตกรรม  ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ  มาต่อยอดฐานการผลิตและ
บริการที่มีศักยภ าพในปัจจุบันและพัฒน าฐานการผลิตและบริก ารใหม่ๆ  เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่ก ารมีระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

๕. ยึด“หลักก ารเจริญเติบโตท างเศรษฐกิจที่ลดคว ามเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนก าร
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคว ามครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขย ายฐานกลุ่มประชากร    
ชั้นกลางให้กว้างขึ้นโดยก าหนดเปู าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่ม
ประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ  ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ ภูมิปัญญา
และพัฒน านวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในก ารขับเคลื่อนก ารพัฒน าในระยะต่ อไปส าหรับทุกภ าคส่วนใน
สังคมไทย  โดยที่เส้นท างการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒน าแล้วนั้นก าหนดเปู าหมายทั้งในด้ านรายได้ 
ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลางการสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและ   
ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้ าน
อย่างสอดคล้องกัน  แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒  จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประช ารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน  และประชาชนและการก าหนดประเด็นบูรณ าการของการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนง าน/โครงการส าคัญท่ีจะตอบสนองต่อเปู าหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ผ่าน ๆ มา ในการก าหนดเปูาหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปู าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและ
การเป็นกรอบก ากับเปาูหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาทีจ่ะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้ส ามารถด าเนินการให้
เกิดข้ึนอย่ างมีผลสัมฤทธิ์ภ ายใต้กรอบก ารจัดสรรงบประม าณ การติดต ามและประเมินผลก ารใช้จ่ ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินและก ารติดตามประเมินผลก ารปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้อง
เป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกั นและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณ าการเพื่อการ
พัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนง าน/โครงการ
ส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในก ารพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับส าขาการผลิตและบริก ารและจังหวัดที่
เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ ในด้านต่าง ๆ 

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย     
10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดทีางสังคม 
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  เพ่ิมข้ึน 
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้และความสามารถเพ่ิมข้ึน 



 

๒.๑.๓ คนไทยได้รับก ารศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒.๑.๔  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
๒.๑.๕  สถาบันท างสังคมมีคว ามเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในก ารพัฒน าประเทศ  เพ่ิมข้ึน  

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน
และภาคเอกชน 

2.๒ ตัวช้ีวัด  
2.2.1 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนก ารมีคุณธรรมจริยธรรม

  เพ่ิมข้ึน        
2.2.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
๒.2.3 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
2.2.4 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2.5 เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2.6 จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี 
2.2.7 ผู้ที่ได้รับก ารรับรองคุณวุฒิวิช าชีพและผู้ผ่ านการทดสอบม าตรฐานฝีมือ  แรงง าน

 แห่งชาติเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 
2.2.9 การมีงานท าของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพ่ิมข้ึน 
2.2.10 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ 
2.2.11 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอา่นหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
2.2.12 การอา่นของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๕ 
2.2.13 จ านวนแรงง านที่ขอเทียบโอนประสบก ารณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ  ปวช. และ 

   ปวส. เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
2.2.14 ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมภีาวะน้ าหนักเกินลดลง 
2.2.15 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน 
2.2.16 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 
2.2.17 อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
2.2.18 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง 
2.2.19 รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
2.2.20 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบา้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐ 
2.2.21 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน 
2.2.22 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึน 
2.2.23 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพ่ิม 
๓. แนวทางการพัฒนา 

     ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ 

๓.๑.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นก ารฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ 
มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจ าวัน 

๓.๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความมีวินัย จิตสาธารณะ 



 

๓.๑.๓ ปรับรูปแบบการเผยแพร่ศาสนาให้ชี้แนะแนวปฏิบัติการด ารงชีวิตตามหลักธรรมค าสอน
ที่ถูกต้อง เขา้ใจง่าย น าไปปฏิบัติได้จริง 

๓.๑.๔ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในก ารจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์การจัด
ระเบียบทางสังคม การก าหนดบทลงโทษทางสังคม 

๓.๑.๕ จัดสรรเวล าและพ้ืนที่ออกอ ากาศให้แก่สื่อสร้ างสรรค์ที่ส่งเสริมก ารปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันดีในช่วงเวลาทีม่ีผู้ชมมากท่ีสุด 

๓.๑.๖ หล่อหลอมวัฒนธรรมก ารท างานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของคนใน
สังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกตา่ง การท างานเป็นทีม 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
๓.๒.๑ ส่งเสริมความรู้อนามัยแม่และเด็กแก่พ่อแม่  ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่าง
 ชีวิตและการท างาน พัฒนาหลักสูตร บุคลากร สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภ าพ 
 สนับสนุนสื่อให้เสนอความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก ผลักดันกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3.2.2 ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพัฒนาการ
 สมองแต่ละช่วงวัย  สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้ าสู่การศึกษาในระบบทวิภ าคีและสหกิจ
 ศึกษา 
3.2.3 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงง านที่ได้ม าตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิช าชีพและ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลความต้องการและการผลิต
ก าลังคน  จัดตั้งศูนย์บริก ารข้อมูลและให้ค าปรึกษ าในการเป็นผู้ประกอบก ารรายใหม่
และอ าชีพอิสระส่งเสริมให้สถ านประกอบก ารก าหนดม าตรการการออมที่จูงใจแก่
แรงงาน 

3.2.4 จัดท าหลักสูตรพัฒน าทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอ ายุวัยต้น ใช้
มาตรการทางการเงินและการคลังให้มีก ารจ้างงานผู้สูงอายุ บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
โอกาสในการประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็ก

ให้เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที ่และแนวโน้มการลดลงของประชากรวัยเด็ก 
3.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรครูที่เน้นสมรรถนะ ปรับระบบค่าตอบแทน และการประเมิน     วิทย

ฐานะทางวิชาชีพ 
3.3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ /สร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานประกอบการขนาด

กลางที่มีศักยภาพเขา้ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
3.3.5 ขยายผลคว ามร่วมมือระหว่ างสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษ า ภาคเอกชนและ

ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและตา่งประเทศพัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความ
เป็นเลิศ 

3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้เอ้ือต่อคนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง 

3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

3.4.1 พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพที่ดี สามารถคัดกรองพฤติกรรม
สุขภาพด้วยตนเอง  และการก ากับควบคุมก ารเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภ าพที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 



 

3.4.2 ส่งเสริมการออกก าลังกาย/โภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  สนับสนุนให้ชุมชน
จัดพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

3.4.3 ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษีในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การมีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ 

3.4.4 ผลักดันกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดท านโยบายสาธารณะตามแนวคิด 
“ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” 

3.4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมคว ามปลอดภัยท างถนนผ่ านการสื่อส าธารณะที่เหม าะสมกับ
กลุ่มเปูาหมายพัฒนากลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน 

๓.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐแล ะปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ 

3.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในแต่ละ  เขต
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงการให้บริการปฐมภูมิ ทุติยภูม ิและตติยภูมิเข้าด้วยกัน 

3.5.2 พัฒนารูปแบบระบบการเงินการคลังให้มีการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้ งภาครัฐและ
ผู้ใช้บริการตามเศรษฐานที่ไม่กีดกันการเขา้ถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของกลุ่มผู้มีร ายได้
น้อย 

3.5.3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยว 
3.5.4 บูรณาการระบบข้อมูลส ารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์  

การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล 
๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

3.6.1 ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 
3.6.2 พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกล างที่จะรองรับผู้ที่ต้องก ารการพักฟ้ืนก่อนกลับบ้ าน

และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ในการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ 
 3.6.4 พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอ ายุ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อม  ระบบขนส่ง

สาธารณะ อาคารสถานที ่และท่ีอยู่อาศัยให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

3.7.1 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอาทิ การใช้
สื่อเพ่ือสร้ างเสริมคุณค่ าของครอบครัว  และ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้สม าชิกได้
ติดต่อสื่อสารกัน 

3.7.2 ก าหนดมาตรการให้ครอบครัวที่เปร าะบางสามารถดูแลสมาชิกได้ อาทิ การเข้าถึง
บริการภาครัฐ และการให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบก ารณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชน
ร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิก 

3.7.3 ส่งเสริมสถ าบันการศึกษาให้เป็นแห ล่งบริก ารความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้ าถึงได้
รวมทั้งร่วมกับชุมชนในการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที ่

3.7.4 ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่ างที่ดีตามค าสอนของศาสนาและเร่ง
ฟ้ืนศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและท่ียึดเหนี่ยวของคนในสังคม 

3.7.5 สนับสนุนให้ผู้ผลิตสื่อน าเสนอข้อมูลบนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนและสร้างกระแส   เชิง
บวกแก่สังคม 

 



 

2) ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสดุ 
   ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
   ๑.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
 2.1.1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐ านะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่าง

กัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
   2.1.2 เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

2.1.3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐ านรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่ า ร้อย

ละ 15 ต่อปี 
2.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ  0.41 เมื่อ

สิ้นสุดแผน 
2.2.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประช ากรร้อยละ 40 ที่มรีายได้ต่ าสุดเพ่ิมข้ึน 
2.2.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนฯ 
2.2.5 สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ท้ังหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุดลดลง 
2.2.6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง ) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 

โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมและระหว่างพ้ืนที ่

2.2.7 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ท างการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ  50 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น  และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่ างพ้ืนที่และภูมิภ าค
ลดลง 

2.2.8 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) และท่ี
เขา้ร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น 

2.2.9 ความแตกตา่งของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่ลดลง 
2.2.10 การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมขึ้น 
2.2.11 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ิมข้ึน 
2.2.12 ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
2.2.13 มูลค่าสินคา้ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ  ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเย าวชนที่ด้อยโอก าสทาง

การศึกษา อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภ าพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพ
รา่งกาย 

3.1.2 จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ ที่อยู่ในพื้นท่ีห่ างไกลโดยรัฐจัดให้
มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ที่ครอบคลุมการช่วยเหลือด้ านค่าใช้จ่าย



 

ที่จ าเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ เขา้ถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่
ได ้

3.1.3 สร้างโอกาสการมีที่ดินของตนเอง และการยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการมี
ที่ดินท ากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร  รวมถึงการพัฒนาทักษะความช านาญการ
จัดสรรเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ การขยายโอกาสในการเขา้ถึงข่าวสาร 

3.1.4 ก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3.1.5 เพ่ิมการจัดการสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเปู าหมายประชากรร้อยละ  ๔๐ที่มีรายได้
ต่ าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ การเพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอ ายุที่
ยากจนให้เพียงพอที่จะด ารงชีพได้ก ารสนับสนุนก ารจัดห าที่อยู่อ าศัยและก ารเข้ าถึง
ระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง 

๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีก ารกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
มากข้ึนระหว่างพ้ืนที่ โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคล ากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัด
การศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ท างการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  
(3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศและก าร
สื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

3.2.2 บริหารจัดการการให้บริก ารสาธารณสุขที่มีคุณภ าพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่ านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึนพร้อมทั้งน าเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพ้ืนที่ห่างไกล 

3.2.3  เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของก ารสร้าง
หลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จ ากระบบประกันสังคม  รวมถึงการขยายความ
ครอบคลุมของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ประช าชน
สามารถเขา้ถึงได้ในทุกพ้ืนที ่

3.2.4 ส่งเสริมและจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็ก - เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เขา้ถึงบริการ
ของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อยา่งเทา่เทียม 

3.2.5  ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขัน   ที่
เป็นธรรม 

๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

3.3.1 สร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดคว ามสามารถในการสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดคว ามเชื่อม่ัน  ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการ
บริหารและพัฒนาชุมชน 

3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งก ารเรียนรู้ด้วยกระบวนก ารวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 



 

3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การ
สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่ างเครือข่ายอุตสาหกรรม 
(Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน  การสร้างความร่วมมือกับภ าคเอกชนและ
สถาบันการศึกษารวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่ นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

3.3.4 สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือนการปรับ
องค์กรก ารเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถ าบันการเงินในระดับหมู่บ้ านต าบลที่ท า
หน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออม
สินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3.3.5 สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในก ารจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน 

3) ยุทธศาสตร์ที ่๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนท างเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปู าหมายการเพิ่ม

รายได้ต่อหัว 
๑.๑.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้ างฐานการผลิตและรายได้

ใหม่ 
๑.๑.๓ เพ่ือสนับสนุนก ารกระจายการขยายตัวของกิจกรรมท างเศรษฐกิจและก ารแบ่งปัน

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑.๑.๔ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการ

คลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา  เพ่ือยกระดับขีดคว ามสามารถในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคา้การลงทุน ดังนี้ 
๑.๒.๑ เพ่ือส่งเสริมก ารพัฒนานวัตกรรมในก ารสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภ าพการผลิตของ

สินค้าและบริการ 
๑.๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบการ

บริหารจัดก ารความเสี่ยงและมีก ารปรับตัวให้พร้อมรับก ารเปลี่ยนแปลงของสภ าพ
ภูมิอากาศเพ่ือให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง 

๑.๒.๓ เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้ าเกษตรและอ าหารของไทยมีคว ามโดดเด่นในด้ านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

๑.๒.๔ เพ่ือเพ่ิมศักยภ าพของอุตส าหกรรมส าคัญเดิมให้ส ามารถต่อยอดสู่อุตส าหกรรมแห่ง
อนาคต ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่ างสมดุลและ
ยั่งยืน 

๑.๒.๖ เพ่ือพั ฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ า นวยคว ามสะดวกท างการค้าและก ารลงทุนให้
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบก ารไทยรวมทั้งพัฒน า
สังคมผู้ประกอบการ 



 

๑.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนก ารเพิ่มขีดคว ามสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การคา้และการลงทุน 

๑.๒.๘ เพ่ือสร้ างความเข้มแข็งขององค์กรก ารเงินฐ านรากและระบ บสหกรณ์ให้สนับสนุน
บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.1.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนฯ 12 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 รายได้ต่อหัว

ไม่ต่ ากว่า 8,200 ดอลลาร ์สรอ. ณ สิ้นแผนฯ 12 และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 19.0 

2.2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่ าร้อยละ  10 ต่อปีและอัตร าการ
ขยายตัวของการลงทนุภาคเอกชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี 

2.2.3 อัตราการขยายตัวของมูลคา่การส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 
2.2.4 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่ าร้อยละ 2.5 ต่อปี ผลิตภาพการผลิตของ

ปัจจัยแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 
2.2.5 อัตราเงินเฟูอระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 หนี้สาธารณะ คงค้าง ณ สิ้นแผน

ฯ 12 ไม่เกินร้อยละ  55 ของ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ  2 ต่อ GDP 
2.2.6 การลงทุนจ ากความร่วมมือภ าครัฐและภ าคเอกชนในก ารพัฒนาโครงก าร
โครงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท 

2.2.7 จ านวนการยื่นแบบเพ่ือช าระภ าษีประชาชนและผู้ประกอบก ารที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี
เพ่ิมข้ึน 

2.2.8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยโดย  IMD เลื่อนไปอยู่ในกลุ่ม  1 ใน 25 ของ
ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

2.2.9 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือ จากบริการภาครัฐ) 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อป ีตามล าดับ 

2.2.10 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น  59,460 บาทต่อครัวเรือน  ในปี2564 
พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น 5 ล้านไร ่ในปี 2564 

2.2.11 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน 15 พ้ืนที ่
2.2.12 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท อันดับความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่
ต่ ากว่าอันดับที่ 30 

2.2.13 สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุด
แผนฯ 12 

2.2.14 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคาการเงินปรับตัวดีขึ้น  คะแนนทักษะทาง
การเงินของคนไทยเท่ ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก  สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง  
เพ่ิมปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้ง/ปี/คน 

 

 



 

 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

3.1.1 การพัฒนาด้านการคลัง 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการบริหารและการ 

ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้มีง านท าใน

ระบบที่เขา้ข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
3) ใช้เครื่องมือท างภาษีเพ่ือสร้ างแรงจูงใจให้เกิดก ารผลิตและก ารบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ภาครัฐ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดภาระการพึ่งพา

รายได้จากรัฐบาล 
5) ปรับโครงสร้ างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟูรัฐวิส าหกิจที่มีปัญห า

ฐานะก ารเงิน  และพัฒน าประสิทธิภ าพการด าเนินง านของรัฐวิส าหกิจให้ได้
มาตรฐานสากล 

3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน 
2) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ ายความเชื่อมโยงของระบบ

สถาบันการเงินทั้งระบบ 
3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการ

เปลี่ยนแปลง 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกที่สนับสนุน

ด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง 
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่ง

น้ าเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริม าณน้ าที่ท าได้ คุ้มครอง
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรให้
มากข้ึน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีคว ามรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรม
พืช สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 

2)  สรา้งและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  โดยส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ  เพ่ือสร้าง
มูลค่ าเพ่ิมและคว ามหลากหลายของสินค้ าพัฒนารูปแบบและกระบวนก ารถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงของสภ าพ
ภูมิอากาศ 

3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะโดยพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอ าหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับส ากล ส่งเสริมก ารผลิตสินค้ าเกษตรและ
อาหารให้ได้คุณภ าพมาตรฐานและคว ามปลอดภัยและก ารบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ 
ขับเคลื่อนการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียอ์ย่างจริงจัง 



 

4) เสริมสร้ างขีดคว ามสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตส าหกรรมเกษตรโดยเสริมสร้ าง
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและก ารรวมกลุ่ม ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช  ปศุสัตว์ 
และการท าประมงให้สอดคล้อง กับศักยภาพพ้ืนที่และคว ามต้องการตลาด วิจัยพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ ในกระบวนก ารผลิตสนับสนุนก ารสร้ าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ บริหารจัดการ
ผลผลิตอย่ างเป็นระบบครบวงจร  พัฒนากลไกจัดก ารความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้ า
เกษตร สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

5) ส่งเสริมและเร่งขย ายผลแนวคิ ดการท าก ารเกษตรต ามหลักปรัชญ าของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในก ารก าหนดนโยบายการเกษตร ส่งเสริม
ขยายผลและพัฒน าการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  ควบคุมก ารใช้ส ารเคมี
การเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนใ นการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
โดยพัฒน าฐานข้อมูลด้ านอุปสงค์และอุ ปทานด้านการเกษตร  สร้างบุคล ากรด้ าน
การเกษตร ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย 

3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
1) พัฒนาต่อยอดคว ามเข้มแข็งของอุตส าหกรรมที่มีศักยภ าพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  โดยยกระดับศักยภ าพของอุตส าหกรรมที่เป็นฐ าน
รายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีก ารใช้เทคโนโลยีขั้นก้ าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้ าที่
รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค สร้างระบบกลไกและเครือข่ ายที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงคว ามร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะ   คลัสเตอร์
สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภ าคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภ าคอาเซียน 
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินคา้ที่มีคุณภาพ 

2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอน าคต โดยวางแผนและพัฒนาก าลังคน
รองรับอุตสาหกรรมอนาคต พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตส าหกรรม
อนาคตสนับสนุนให้มีก ารศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบ ายที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม  ปรับปรุงกฎหม ายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตส าหกรรมส าหรับ
อนาคต 

3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการทอ่งเที่ยว 
1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภ าคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐาน

บริก ารเดิมและฐ านบริก ารใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่ าง
เข้มแข็ง โดยพัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่ างเข้มแข็ง  ยกระดับฐาน
ธุรกิจบริก ารใหม่ที่มี แนวโน้มขย ายตัวและมีศักยภ าพในการเติบโต  สร้างกลไกก าร
ขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณ าการ โดยส่งเสริมก ารสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีคว ามทันสมัย จัดท าและ
บังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรโดยส่งเสริมก ารสร้างรายได้จากการกีฬา ปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา 

3.2.4  การพัฒนาภาคการคา้และการลงทุน 
1) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมคว ามต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศและการ

ส่งออกสินค้าไทย 



 

2) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการคา้ให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส ์รวมถึงการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงภัย 

3) สนับสนุนผู้ประกอบก ารลงทุนในระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและก ารสื่อสารและน า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพในการคา้และการประกอบธุรกิจ 

4) ส่งเสริม SMEs โดย สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มี
ทักษะในการท าธุรกิจ สร้างสังคมผู้ประกอบการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ  
SMEs ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่ าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขน าดใหญ่ รวมทั้งการสร้าง
โอกาสในการออกไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมก ารลงทุนในประเทศและก ารลงทุนของคนไทยใน
ต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้คว ามส าคัญกับ พัฒนากลไก
การคุ้มครองการลงทุนและการระงบัข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน  ลดอุปสรรค ขั้นตอน
การเคลื่อนยา้ยแรงงานโดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างดา้วในส่วนของ
การส่งเสริมก ารลงทุนของคนไทยในต่ างประเทศ  ส่งเสริมให้มีหน่วยง านหลักในก าร
ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพ าะใน CLMV จัดท ามาตรการส่งเสริมและให้
สิทธิประโยชน์การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ สนับสนุนปัจจัยอ านวยคว ามสะดวก
การลงทุน  โดยการส่งเสริมบริก ารปูองกันคว ามเสี่ยงทางการค้าส่งเสริมการเพิ่มสาขา
ธนาคารพาณิชย์ไทยในตา่งประเทศ 

6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพ่ือส่งเสริมการคา้ ที่เป็นธรรมและอ านวยคว าม
สะดวกการคา้การลงทุน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของ SMEs 

7) พัฒนาระบบทรัพย์สินท างปัญญา โดยให้คว ามส าคัญกับก ารพัฒนาระบบคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

4) ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
1.2 สร้างความม่ันคงด้ านน้ าของประเทศ  และบริห ารจัดการทรัพย ากรน้ าทั้งระบบให้มี

ประสิทธิภาพ 
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจ ากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัต ิ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 การรักษา และฟ้ืนฟูฐ านทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ปุ าไม้ เพ่ือการอนุรักษ์ปุ า
เศรษฐกิจและปุาชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการ
บุกรุกที่ดินของรัฐและจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้ สิทธิร่วม 

2.1.2 สร้างความม่ันคง  และบริห ารจัดการทรัพย ากรน้ าทั้งน้ า ผิวดินและน้ าใต้ดินให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีคว ามสมดุลระหว่างความต้องการใช้
น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวน
ประชาชนที่ประสบปัญห าจากการขาดแคลนน้ าควบคู่กับก ารเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้
น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค  ปูองกันและลดคว ามเสียหายจากอุทกภัยและภัย
แล้ง 



 

2.1.3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ  โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับก ารจัดการขยะมูลฝอยและของ เสีย
อันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน 

2.1.4 เพ่ิมประสิทธิภ าพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดคว ามสามารถในการปรับตัวต่อก าร
เปลี่ยนแปลงสภ าพภูมิอากาศ มีกลไกจัดก ารเพื่อลดผลกระทบจ ากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในดา้นตา่งๆหรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

2.1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 สัดส่วนพื้นที่ปุ าไม้เป็นร้อยละ  40 ของพ้ืนที่ประเทศ  เป็นพื้นที่ปุาเพ่ือการอนุรักษ์ร้อย

ละ 25 และพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ปาุชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 
1.58 ล้านไร ่พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูปาุต้นน้ าเพิ่มขึ้น 

2.2.2 จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ 
2.2.3 แผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐ  (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้และ

จ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
2.2.4 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
2.2.5 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ  ๒๕ ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล 

ระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่  เป็น
รูปธรรม 

2.2.6 ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น 
2.2.7 ประสิทธิภาพของการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 พ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
2.2.9 พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 
2.2.10 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ าร้อย

ละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่ าร้อยละ 30 
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

2.2.11 คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน 
2.2.12  คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2.13 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คมนาคมขนส่งลดลงภายในป ี
 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ 
2.2.14 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย  (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 
2.2.15 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่

จ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และปาุไม ้
2.2.16 การจัดตั้งกลไกภ ายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้ านการเงิน  เทคโนโลยีและก าร

เสริมสร้างศักยภาพ 
2.2.17 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้ าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
2.2.18 สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังภัยธรรมชาติ 
2.2.19 จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชย  ผู้

ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้ าซากลดลง 



 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างสมดุลของการอนุรั กษ์และใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
3.1.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปาุไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ 
3.1.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดิน 
3.1.4 ปกปูองทรัพยากรทางทะเลและปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
3.1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและประชาชน 
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุลและย่ังยืน 

3.2.1 เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. …..... 
3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าอยา่งบูรณาการทั้ง 25 ลุ่มน้ า 
3.2.3 ผลักดันกระบวน  SEA มาใช้เป็นเครื่องมือน าเสนอท างเลือกในก ารตัดสินใจระดับ

นโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ า 
3.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าให้ดีขึ้น 
3.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าต่อหน่วยในภ าคการผลิตให้สามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้น 
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือ
การคัดแยกขยะ  สนับสนุนก ารแปรรูปเป็นพลังง าน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพ่ือให้เกิดก ารลดปริม าณขยะ  รวมทั้งสร้ างวินัยคนในช าติเพ่ือการจัดการขยะอย่ าง
ยั่งยืน 

3.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญอย่ างครบ
วงจร โดยลดการเกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 

3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต ้
3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตร   กับ

สิ่งแวดล้อม 
3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
3.4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
3.4.4 สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 

3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.1 จัดท าและปรับปรุงกฎหม ายที่เก่ียวข้องฯ  ให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่ างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดกา๊ซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
3.5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3.5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทาง วทน. เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 



 

3.5.5 สร้างความรู ้ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประช าชนและภาคส่วน
ต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
3.6.1 บูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้ าสู่กระบวนการวางแผน บูรณาการการลดคว าม

เสี่ยงจากภัยพิบัติเขา้สู่กระบวนการวางแผน ทัง้ระดับชาติ จังหวัด 
3.6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ 
3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
3.6.4 พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
3.6.5 ส่งเสริมองค์ความรู้ดา้นการจัดการภัยพิบัติ 

3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนก ารวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภ าพทุก
ขั้นตอน 

3.7.2 ผลักดันการน าแนวทางการประเมิน SEA ให้มีผลบังคับใช้ต ามกฎหมายเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

3.7.3 สร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.7.4 ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3.7.5 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม 
3.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันก ารจัดท าแผน

แม่บทการบริห ารจัดก ารทรัพย ากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อมของอ าเซียนแสวงห าแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภ าคลุ่มน้ าโขงในประเด็นก ารขนส่งข้ ามพรมแดน  การบริห ารจัดก ารพลังง านและ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ      ที่
ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5) ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปกปูองสถ าบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้ างความม่ันคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
ปัญหาภัยคุกคาม ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 

1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภ าคส่วนให้มีขีดคว ามสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความม่ันคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถ านการณ์ที่เกิดจาก ภัย
คุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

1.3 เพ่ือเสริมสร้ างความร่วมมือด้ านความม่ันคงกับมิตรประเทศในก ารสนับสนุนก ารรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

1.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความม่ันคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
2.1.2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในช าติสามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
2.1.3 ประชาชนในจังหวัดช ายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอก าสใน

การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 



 

2.1.4 ประเทศไทยมีคว ามสัมพันธ์และคว ามร่วมมือด้ านความม่ันคงในกลุ่มประเทศสม าชิก
อาเซียน มิตรประเทศ  และนานาประเทศในก ารปูองกันภัยคุกค ามในรูปแบบต่างๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

2.1.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและ      ภัย
คุกคามอ่ืนๆ 

2.1.6 แผนงานด้านความม่ันคงมีก ารบูรณาการสอดคล้องกับนโยบ ายการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 
2.2.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
2.2.3 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง  (ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute 

for Economics and Peace: IEP) 
2.2.4 จ านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง(ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.5 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความม่ันคงเพ่ิมข้ึน 
2.2.6 มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง 
2.2.7 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวน ปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
2.2.8 จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการเพิ่มขึ้น 
2.2.9 ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพิ่มขึ้น (ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.10 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 
2.2.11 จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
2.2.12 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
2.2.13 ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 
2.2.14 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของ

โลกของ WEF) 
2.2.15 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนีความ

ปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU ) 
2.2.16 จ านวนแผนงานด้านความม่ันคงท่ีสอดคล้องกับนโยบ ายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ า รงไว้ซึ่งสถาบันหลัก

ของชาติ 
3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในช าติให้มีความหวงแหน  และธ ารงรักษ าสถาบันชาติศาสนา 

พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้ างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน าแนวทาง
พระราชด าริไปเ ผยแพร่และพัฒน า พร้อมทั้งก า หนดมาตรการเพื่อปกปักรักษ าและ
ปูองกันการกระท าท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

3.1.2 เสริมสร้ างความปรองดองของคนในช าติและมีกลไกในก ารตรวจสอบและพัฒน าภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่ านิยมและเสริมสร้ างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้ าที่
ตามระบอบประช าธิปไตยและค านึงถึงคว ามม่ันคงและผลประโยชน์ของช าติอย่ าง
แท้จริง 



 

3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญห าความไม่สงบในจังหวัดช ายแดนภ าคใต้  โดยกระบวนก าร
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประช าชนในพื้นท่ี บนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางอัตลักษณ์และช าติพันธุ์  เพ่ือขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตาม
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”พร้อมทั้งสร้ างโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจและความ    เป็นธรรม 

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเท ศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.2.1 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในก ารปูองกันและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศโดยพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้
ทันเหตุก ารณ์มีอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทธภัณฑ์  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เหมาะสม 
เพียงพอ พร้อมสนับสนุนก ารพัฒนาประเทศ  การช่วยเหลือและบรรเท าสาธารณภัย
และการแก้ไขปัญหาส าคัญอ่ืนๆ ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 พัฒนาระบบงานดา้นการขา่วที่มีประสิทธิภาพ  มีกลไกเสริมสรา้งความร่วมมือพัฒนาองค์
ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกค าม รวมทั้งจัดท าฐ านข้อมูลด้ านการข่าวที่มี
ความเชื่อมโยงระหว่ างหน่วยงานภายในประเทศและต่ างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มี
ความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความม่ันคงท้ังใน
ประเทศและในระดับนานาชาติ 

3.2.3 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไ กเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภ าพให้พร้อมในก ารปฏิบัติทั้งใน
ยามปกติและในสถานการณ์วิกฤต ิ ทั้งจากภัยคุกคามดา้นความม่ันคงและจากสาธารณภัย
ขนาดใหญ่ที่กลไกปกติไม่ส ามารถรองรับได้  โดยมีแผนปฏิบัติก ารและมีการฝึกทดสอบ
ปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม 

3.2.4 พัฒนาระบบบริห ารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมคว ามพร้อมในก ารตอบโต้ภ าวะ
ฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิด
ภัย พร้อมทั้งจัดท าระบบก ารจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับช าติ 
ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน 

3.2.5 พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อ มโยงข้อมูลด้ านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
ด้านการต่อตา้นการก่อการรา้ยและภัยคุกคามความม่ันคง ควบคู่กับการพัฒนาแนวทาง
ที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 

3.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ  โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในก ารสร้างองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิมขีดคว ามสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และ
ยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้ านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศโดยหน่วยง าน
ภาครัฐ 

3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่ างประเทศท้ังระดั บภูมิภาคและ
พหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษ าผลประโยชน์ของไทย  ตลอดจนเสริมสร้ างขีด
ความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในก ารรับมือกับ
ภัยคุกคามด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้ายการ
โยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความม่ันคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ 
โรคระบ าดโรคติดต่อร้ ายแรงโรคอุบัติใหม่  โรคอุบัติซ้ าและสถ านการณ์ฉุกเฉินท าง
สาธารณสุขอ่ืนๆ 



 

3.2.8 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ เพ่ือปูองกันการสูญเสียดินแดนและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น เขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 

3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคงเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

3.3.1 ด าเนินคว ามสัมพันธ์กับต่ างประเทศอย่ างสมดุล  เพ่ือเอ้ือต่อก ารส่งเสริมและรักษ า
ผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบา้นอาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขา่ว และ
การร่วมกันด าเนินการเชิงรุกเพ่ือปูองกัน แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้ง
ปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความม่ันคงระหว่ างประเทศและสาธารณภัยขนาด
ใหญ่ 

3.3.2 เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้ าน และส่งเสริมความร่วมมือ ในการ
บริหารจัดการความม่ันคงตามแนวชายแดน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้
ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงพ้ืนที่ช ายแดน ปูองกันการลักลอบเข้ าเมือง การ
ตรวจคนเข้ าเมืองก ารพัฒนาเศรษฐกิจต ามแนวช ายแดนและก ารสร้างความสัมพันธ์
ระดับประชาชน 

3.3.3 พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้ านไซเบอร์ให้มีคว ามม่ันคงปลอดภัยและ
ก ากับดูแลระบบก ารส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ ามแดนไปต่ างประเทศให้เป็นไปต าม
มาตรฐานสากล 

3.3.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการวาง
ระบบเฝาูระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน สากล มีความพร้อมใน
การติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถ านการณ์เพ่ือเตรียมก ารรับมือ  การ
จัดระบบบริหารจัดการปูองกันไม่ให้โรคและภัยสุขภ าพมีการแพร่ระบาด ตลอดจนการ
ฟ้ืนฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

3.4 การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซ่ึงอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

3.4.1 เสริมสร้ างความร่วมมือในก ารรักษ าความม่ันคงท างทะเลทั้งภ ายในประเทศและ
ต่างประเทศ  เพ่ือแก้ไขปัญห าพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนท างทะเล  รวมทั้งพัฒน าความ
ร่วมมือในการแสวงห าและใช้ประโยชน์จ ากทรัพยากรทางทะเลอย่ างยั่งยืน  พัฒนา
ระบบและกลไกก ารให้คว ามช่วยเหลือและบรรเท า      สาธารณภัยในทะเลให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอ้ือต่ อ
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

3.4.2 แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมช าติและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล คุ้มครอง ปกปูอง และรักษาผลประโยชน์ของช าติทางทะเลจาก
การกระท าผิดกฎหม ายในทะเลและวิกฤติท างทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่ างๆ ให้มี
ความทันสมัยและเป็นส ากล ให้เกิดเอกภ าพและระบบก ารบริหารจัดการที่ดีในการ
ด าเนินง านด้านการรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของช าติทางทะเลในภ าพรวม
ของประเทศ  รวมทั้งบูรณ าการการใช้ทรัพย ากรและการขับเคลื่อนนโยบ ายไปสู่การ
ปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 



 

3.4.3 พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชนจ์ากทะเล
อย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบและมีคว ามรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหม ายที่เก่ียวข้องกับก าร
ด าเนินกิจกรรมท างทะเลรวมทั้งส่งเสริมก ารพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและก ารสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต 

3.5 การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา  เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.5.1 ปรับปรุงระบบติดต าม เฝูาระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านความ
มั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถ านการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคง พิสูจน์ทราบ
และคาดการณ์ภัยคุกคามเพ่ือเสนอแนะแผนปูองกันความเสียหายและการเตือนภัย   ที่
อาจเกิดข้ึน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ าพการด าเนินง าน และลดผลกระทบต่อก ารพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกค ามต่อความม่ันคงของประเทศ  โดยใช้กลไก
ระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ  ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงให้สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 พัฒนากลไกด้ านความม่ันคงและระบบก ารขับเคลื่อนแผนง านต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ทั้งระดับช าติและระดับพื้ นที่ โดยสร้างเครือข่ ายการสนับสนุน  ทั้งด้าน
นโยบาย องค์คว ามรู้และก ารสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนง านด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม  และความม่ันคง  โดยให้มีคว ามเชื่อมโยงและ
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการจัดสรร
งบประมาณดา้นความมั่นคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคู่ไปกับการสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(ประชารัฐ) ในการก าหนดและขับเคลื่อนแผนงานด้าน
ความม่ันคง 

6) ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ     การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๑. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐ มีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ด ีและได้มาตรฐานสากล 
1.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีก ารบริหารจัดการและให้บริก ารแก่ประช าชนใน

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนก ารทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยคว าม

รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดสัดส่วนค่ าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภ าพการบริหารจัดการและการ

ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
2.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
2.1.4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 อันดับประสิทธิภาพภาครฐั จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของ

อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 



 

2.2.2 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ  จัดท าโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 

2.2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง 
2.2.4 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับร างวัลการบริหารจัดการ ที่

ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
2.2.5 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
2.2.6 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกวา่ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

12 
2.2.7 จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร ภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ

ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
3.1.2 ปรับปรุงกลไกก ารปฏิบัติง านของภ าครัฐให้มีลักษณะบูรณ าการสามารถส่งเสริม

กระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.3 ก าหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 
3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
3.1.5 จัดท ายุทธศ าสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะย าวให้มีค วามชัดเจนและส ามารถ

ปฏิบัติได้ 
3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
3.2.1 แก้ไขพระร าชบัญญัติวิธีก ารงบประม าณ พ.ศ. 2502 ให้ส่งเสริมก ารจัดสรร

งบประมาณแบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพื้นที ่
3.2.2 ปรับปรุงกระบวนก ารจัดท าแผนพัฒน าระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึง

ระดับจังหวัด 
3.2.3 ก าหนดโครงสร้างและล าดับความส าคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ.2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล 

3.2.4 ปรับปรุงระบบติดต ามประเมินผลให้ส ามารถวัดผลสัมฤทธิ์ก ารพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และผลกระทบของการด าเนินงาน 

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
3.3.1 ปรับรูปแบบและวิธีก ารด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่ างรัฐ เอกชน 

ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 
3.3.2 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐ 
3.3.3 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
3.3.4 ปรับปรุงระบบก ารบริหารจัดการภายในองค์กร  โดยการวางระบบสารสนเทศการ

จัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า 



 

3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบ
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 

3.3.6 สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ ายสารสนเทศ
ภาครัฐ (Government Information Network : GIN) 

3.3.7 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภ าครัฐจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลที่ประช าชน
และภาคธุรกิจสามารถเขา้ถึง น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ 

3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.4.1 ทบทวนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นให้ชัดเจนตามศักยภาพ

และความพร้อมของท้องถิ่น 
3.4.2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒน ารูปแบบการจัดการบริการสาธารณะให้

หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
3.4.3 ก าหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งในร าชการส่วนท้องถิ่นให้เป็น

มาตรฐาน 
3.4.4 เพ่ิมความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.4.5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น 
3.4.6 สร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณของท้องถิ่น 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
3.5.2 ปูองกันการทุจริต 
3.5.3 ปราบปรามการทุจริต 

3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

7) ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้าจัดตั้ง/
ปรับปรุงองค์กรก ากับดูแลก ารประกอบกิจการขนส่ง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

1.2 เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ าพและขยายการบริการโครงสร้ างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในร าคาที่
เหมาะสมเป็นธรรม  ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่  และนวัตกรรม  พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการ 

1.4 เพ่ือพัฒน าประสิทธิภ าพและขย ายการให้บริก ารโครงสร้ างพ้ืนฐานด้านน้ าประป าเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประป า และ
สร้างกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ าประปา 

1.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจ ากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้า
จากตา่งประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 
 



 

 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภ าพรวม : เพ่ือลดความเข้มการใช้

พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจสิติกสข์องประเทศ 
2.1.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง : เพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้า

ทางราง และทางน้ าและเพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งส าธารณะในเขตเมือง
รวมทั้งขย ายขีดส ามารถในก ารรองรับ ปริม าณผู้โดยส ารของท่ าอากาศย านใน
กรุงเทพมห านคร และ       ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้เพียงพอกับความต้องการ 

2.1.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์: เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันโลจิสติกสแ์ละประสิทธิภาพ
การอ านวยคว ามสะดวกทางการค้า ระบบ NSW ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
กระดาษอย่างสมบูรณ์  บุคลากรโลจิสติกส์ได้รับก ารพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น การ
ขนส่งสินค้าผ่านเขา้ - ออก ด่านการคา้ชายแดนส าคัญท่ีเชื่อมต่อกับโครงข่ ายทางหลักมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.1.4 การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้ายและลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา 

2.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตคว ามเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศและสร้ างผู้ประกอบก ารธุรกิจดิจิทัลร ายใหม่เพ่ิมข้ึนพัฒ นาระบบความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 

2.1.6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) เพ่ือขยายก าลังการผลิตน้ าประป าและ
กระจายโครงข่ายการให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  และบริหาร
จัดการลดน้ าสูญเสียในระบบส่งน้ าและระบบจ าหนา่ยน้ า 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ GDP ลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตัน

เทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท 
2.2.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจ ากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของ GDP ต้นทุนค่า

ขนส่งสินค้าต่ากว่าร้อยละ 7 ของ GDP 
2.2.3 สัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้ าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้ าทั้งหมดภายในประเทศ

เพ่ิมจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณ
การขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 

2.2.4 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟู าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล
จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 

2.2.5 ความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพและภูมิภ าคเพ่ิมข้ึน
เป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี 

2.2.6 อันดับดัชนีคว ามสามารถในการแข่งขันด้ านโลจิสติกส์และประสิทธิภ าพการอ านวย
ความสะดวกทางการคา้ดีขึ้น 

2.2.7 จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 
2.2.8 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า – ออกด่านชายแดนที่ส าคัญเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ าร้อยละ 5 

ต่อปี 
2.2.9 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

12.94 เป็นร้อยละ 17.34 



 

2.2.10 สัดส่วนการใช้กา๊ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 
2.2.11 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีขึ้น 
2.2.12 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่า

ร้อยละ 85 
2.2.13 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
3.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ ายรถไฟขนาด 1 ม. เป็นโครงข่ ายหลักประเทศพัฒน า

โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) อย่างน้อย        1 
เส้นทาง พัฒนาพ้ืนที่เมืองต ามแนวเส้นท างศึกษาแผนที่น าทาง (Road Map) 
ปรับเปลี่ยนไปใช้  รถจักรไฟฟูาแทนรถจักรดีเซล  จัดท ามาตรฐานระบบรถไฟและระบบ
รถไฟฟูา พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส ์

3.1.2 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่เหม าะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคมเร่ง
พัฒนาปรับปรุงคุณภ าพการให้บริก ารและปรับเส้นท างการเดินรถโดยส ารสาธารณะ 
พัฒนาสิ่งอ านวยคว ามสะดวกภ ายในสถ านีให้เชื่อมโยงกับก ารพัฒนาพ้ืนที่  พัฒนา
โครงสร้ างพ้ืนฐ านและสิ่งอ านวยคว ามสะดวก  เพ่ือสนับสนุนก ารเดินทางที่ไม่ใช้
เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT) 

3.1.3 พัฒนาโครงข่ายทางถนน โดยรักษา/ยกระดับคุณภ าพโครงข่ายถนนในปัจจุบันและ
ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมในพื้นท่ี พัฒนา
โครงข่ายทางพิเศษ/ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในพ้ืนที่ชายแดนและประตูการค้าหลัก
น าเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะมาใช้ในการควบคุมและสั่งการจราจร 

3.1.4 พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ โดยเร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง
ตามแผนแม่บทให้แล้วเสร็จภ ายในช่วงแผนฯ  12 จัดท าแผนก ารใช้ประโยชน์และ
แผนการบ ารุงรักษาท่าอากาศยานในภูมิภาคศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ท่า
อากาศยานที่มีศักยภาพแห่งอ่ืน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยานพัฒนา
โครงสร้างและการจัดการห้วงอากาศให้มีความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
ทางอากาศท่ีเพียงพอต่อการเติบโตทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.1.5 พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า โดยปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่ าเรือภูมิภาคท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ าพในการใช้ประโยชน์โครงสร้ างพ้ืนฐานให้สามารถสนับสนุนก าร
เดินทางและขนส่งเชื่อมโยงทางน้ าภายในประเทศก ากับดูแล           การให้บริการของ
ภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในทา่เรือน้ าลึกแหลมฉบังให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน 

3.2 การสนับสนุน การพัฒนาระบบขนส่ง 
3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานส่งเสริม

อุตส าหกรรมท างรางโดยปรับปรุงกระบวนก ารจัดซื้อจัดจ้ างระบบรถไฟฟู าและ
เครื่องกล รถไฟฟูา และรถจักรส่งเสริมให้เกิดก ารพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

3.2.2 พัฒนาการบริหารสาขาขนส่ง เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง พัฒนาขีดความสามารถ
องค์กรก ากับดูแลก ารขนส่งท างอากาศและการขนส่งท างน้ า เร่งพิจ ารณาโครงสร้ าง
อัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือจูงใจให้ประชาชนใช้



 

ระบบขนส่งส าธารณะเพ่ิมข้ึน  พิจารณากลไกการสนับสนุนทางการเงินเพื่อชดเชยผล
การด าเนินงานขาดทุนของผู้ให้บริการ (Operator) ขนส่งสาธารณะ 

3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
3.3.1 พัฒนาและยกระดับม าตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานให้ได้

มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลคา่เพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าโดยการจัดตั้ง

หน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ National Single Window (NSW) 
3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดก ารก าลังคนด้ านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคธุรกิจ 
3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

3.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
3.4.1 พัฒนามาตรการสนับสนุน ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน และบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้

เกิดการอนุรักษ์และเพ่ิมประสิทธิภ าพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3.4.2 สร้างความม่ันคงทางพลังงานโดยกระจายประเภทเชื้อเพลิงในก ารผลิตไฟฟูาส่งเสริม
การให้บริการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (TPA) 

3.4.3 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังง าน
สะอาด 

3.4.4 ปรับปรุง/พัฒนาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
อย่างเหมาะสมรวมทั้งก าหนดโครงสร้ างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนและเป็นธรรม
กับทุกภาคส่วน 

3.4.5 ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์ก ารซื้อขายพลังงาน/เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาค
อาเซียน 

3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.5.1 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรา้งพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลคา่เพ่ิมทางธุรกิจ 
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม  การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวก าศของ

ไทย 
3.5.4 สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝูาระวังและรับมือภัยคุกค าม

ทางไซเบอร์ (Cyber security international council) 
3.5.5 ปรับปรุงกฎ /ระเบียบเพ่ือสนับสนุนก ารพัฒนากิจการเทคโนโลยีส ารสนเทศและก าร

สื่อสารของประเทศ 
3.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 

3.6.1 พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
3.6.2 การบริหารจัดการการใช้น้ าอยา่งมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
3.6.3 ลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับก ารบ ารุงรักษ าเชิงปูองกันของระบบประป าทั่ว

ประเทศ 
3.6.4 ปรับปรุงโครงสร้ างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแลการประกอบ
กิจการประปาที่เป็นเอกภ าพและหน่วยง านให้บริก ารควบคู่กับก ารออกกฎหม ายการ



 

จัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกิจก ารประปาในภาพรวมของประเทศท่ีมีเอกภ าพให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2562 

8) ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือสร้ างความเข้มแข็งและยกระดับคว ามสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้าให้สนับสนุนการสร้างมูลคา่ของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 

1.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรร ายย่อย วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

1.3 เพ่ือพัฒน านวัตกรรมที่มุ่งเน้นก ารลดคว ามเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภ าพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมให้สามารถ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
2.1.2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทย าศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP 
2.2.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพ่ิมเปน็ 70:30 
2.2.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศ  

: งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสม องค์ความรู้ : ระบบโครงสร้ างพ้ืนฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐานเพิ่มเป็น 55 : 25 : 20 

2.2.4 จ านวนบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
2.2.5 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี  

จัดโดย IMD อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 
2.2.6 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาค

การผลิตและบริก าร และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้ อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงาน
ทั้งหมด 

2.2.7 มูลค่าการลดหย่อนภ าษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่ าใช้จ่ ายวิจัยและพัฒน ามีจ านวน
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

2.2.8 นวัตกรรมท างสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอ ายุและผู้พิก ารที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เทา่ตัว 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ

เชิงสังคม 
3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภ าพพัฒนาได้เอง อาทิ กลุ่ม

อาหารและเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  เพ่ือ
พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่โดยจัดสรรงบประม าณท่ีเพียงพอและต่อเนื่องส าหรับก าร
ต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้ างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่ก ารวิจัยและให้คว ามส าคัญกับ



 

การท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมข้ึน  ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  การท า
วิจัยตลาดการทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง (Pilot Plant) เพ่ือให้สามารถ
แปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 

3.1.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบกา้วกระโดด ได้แก่เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป 
เชื้อเพลิงชีวภ าพและเคมีชีวภ าพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่  (รถยนต์ไฟฟูา รถยนต์Hybrid) ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่ าง ๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดย
ให้ความส าคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : 
PPP) หรือการเข้าครอบครอง /รับช่วงต่อในเทคโนโลยีใหม่ที่มีคว ามน่าจะเป็นไปได้ใน
ตลาดโลกผ่านกลไกกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เปูาหมาย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะจัดตั้งข้ึน  และ/
หรือภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่จะน าไปสู่ก ารเปลี่ยนแปลงอย่ างมี
นัยส าคัญ รวมถึงก ารพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับตลอดจนก ารก าหนดให้
โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศต้องเชื่อมโยงกับก ารส่งเสริมการ
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในประเทศ 

3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมท างสังคมเพ่ือลดคว ามเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิก าร เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอ ายุ เทคโนโลยีท าง
การแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือท างการแพทย์) โดยอาศัยกลไกการ
ด าเนินง านอย่างเป็นเครือข่ ายระหว่ างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 

3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรร ายย่อยวิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่ ายสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้า
มาช่วยด าเนินการ 

3.1.5 พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยโดยใช้กลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ไทยที่น าไปสู่ก ารจัดซื้อจัดจ้ างได้อย่ างแท้จริงเพื่อเสริมสร้ างโอก าสการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศและทดแทนการน าเข้า 

3.1.6 เสริมสร้ างระบบก ารบริหารจัดการทรัพย์สินท างปัญญาที่มีประสิทธิภ าพสอดคล้อง
มาตรฐานสากล สามารถนาไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมได้ รวมถึงมีฐานข้อมูล
ทรัพย์สินท างปัญญ าที่สะดวกต่อการเข้าถึงใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก  เพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี 

3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
3.2.1 ส่งเสริมผู้ประกอบก ารให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศ

ทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือ
ชุมชน โดยปรับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค  รวมทั้งมีมาตรการจูงใจ อาทิ 
ปรับกฎระเบียบให้ส ามารถสนับสนุนทุนวิจั ยในภาคเอกชน  การส่งเสริมให้เอกชน



 

รับจ้างท าวิจัยของภาครัฐได้ และการร่วมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้ าวกระโดด
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเสี่ยงและร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย 

3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้ านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้
เทคโนโลยีใ ห้แพร่หล ายในกลุ่ม ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  โดยมีมาตรการจูงใจใน
รูปแบบตา่งๆ อาทิ กองทุน มาตรการภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า  เพ่ือให้ภาคการผลิตและ
บริการมุ่งสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและองค์กรเพื่อเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขัน 

3.2.3 สนับสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และ  SMEs ที่ต้องการพัฒนาหรือ
ท าธุรกิจฐ านเทคโนโลยี  และเพ่ิมช่องท างการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพย ากรวิจัยของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่ าง ๆ ได้
โดยง่ายและสะดวก 

3.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลง
สู่พื้นที่และชุมชน  ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  การจัดให้มีเวทีหรือช่องท างการพัฒนา
และแสดงออกของนักคิดและนักสร้ างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบ (Role Model) ที่
เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ประช าสัมพันธ์ผลง านนวัตกรรมและตัวอย่ างความส าเร็จ   
ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยจูงใจให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมก ารวิจัยและค่ านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ  ผ่านทางสื่อและกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งมีกลไกส่งเสริ มการด าเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที ่

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 

1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี  คุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี 
(Technology:T) วิศวกรรมศาสตร(์Engineering : E)และคณิตศาสตร(์Mathematics: 
M)) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษาฯลฯ เพ่ือเพ่ิม
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM Education) ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครู
วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

2) เร่งสร้ างนักวิจัยมืออ าชีพโดยเฉพ าะอย่ างยิ่งในส าขาวิศวกรรมก ารผลิตขั้นสูง  
แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และในสาขาที่
ขาดแคลนและสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเปูาหมายและทิศทาง   การ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่า
จะเป็นนักบริห ารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม  นักถ่ายทอดเทคโนโลยี      นัก
ประเมินผล  และบุคล ากรด้ านทรัพย์สินท างปัญญ า โดยพัฒน าเส้นท าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน  และพัฒนาตลาดรองรับงานส าหรับบุคล ากร
วิจัย  ด้วยการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงก ารลงทุนขน าดกลางและขน าดใหญ่  
จะต้องมีการท าวิจัยรองรับการด าเนินโครงการ 

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งคว ามรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีเข้ าใจตลาดและ
รูปแบบการท าธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและ



 

เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์  โดยใช้หลักก ารตลาดน างานวิจัย เพ่ือให้
สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย และได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม 

4) ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศท่ีมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมายของไทยให้มาท างานในสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศและใช้สิทธิประโยชน์ท างภาษี เพ่ือสนับสนุนภ าคการผลิตและภ าค
บริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.3.2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) ปรับปรุงและพัฒน าระบบก ารวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ  ให้เกิด

ประสิทธิภ าพ อาทิ เทคโนโลยีส ารสนเทศและก ารสื่อสาร เทคโนโลยีกร าฟิก
(Grapheme)เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีที่รองรับก ารเปลี่ยนแปลง       เชิง
โครงสร้ างประชากรและเพ่ิมคุณภ าพชีวิต  (เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอ ายุและผู้พิก าร) 
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่ าสินค้ าเกษตร  เทคโนโลยีก ารขนส่งและโลจิสติกส์  
เทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศตลอดจนมี
การพัฒนาข้อมูลดัชนีวิทย าศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  และฐานข้อมูล
งานวิจัยที่ทันสมัยสะดวกต่อการเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย 

2) ยกระดับโครง สร้ างพ้ืนฐ านทางวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อก าร
เปลี่ยนแ ปลงเทคโนโลยีแบบก้ าวกระโดด  โดยสนับสนุนให้เกิดก ารลงทุนจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยพัฒนา ส่งเสริมให้มีคว ามร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานวิจัย/นักวิจัยทั้งในและต่ างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิจัยพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับอุตส าหกรรมเปู าหมายของประเทศ  สนับสนุนก ารแปลงนิคม
อุตสาหกรรมให้เป็นอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร์ เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์อุทยาน
วิทยาศาสตร์และสถ าบันวิจัยให้เป็นกลไกช่วยแก้ไขปัญห าให้ภ าคการผลิตและ
บริการ และเชื่อมโยงก ารท างานร่วมกันระหว่ างภาควิชาการกับภาคเอกชน และ
ภาคสังคม 

3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแห่งชาติเร่ง
ยกระดับและส่งเสริมก ารจัดตั้งศูนย์วิเคร าะห์ทดสอบ /สอบเทียบ /ห้องปฏิบัติก าร
ของภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล ผ่านการจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสม 

4) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐทั้ง
การเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการเข้าถึง
ข้อมูลของภาครัฐโดยสาธารณะตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน และ
แอปพลิเคชั่นภาครัฐ 

5) สนับสนุนเครื่องมือท างการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน  อาทิ 
ระบบเงินร่วมลงทุน กองทุน การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย ์

6) สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพย ากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการทดลองระหวา่งสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 

7) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหม ายเพื่อส่งเสริมก ารใช้ประโยชน์ผลง านวิจัยในเชิง
พาณิชย์ เพ่ือให้ผู้รับทุนสนับสนุนของรัฐได้รับสิทธิคว ามเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและ
น าไปถ่ายทอดสู่ภาคการผลิตและบริการได้อย่างคล่องตัว 



 

3.3.3 ด้านการบริหารจัดการ 
1) ส่งเสริมก ารปรับโครงสร้ างและบทบ าทของหน่วยง านที่เกี่ยวข้องกับก ารพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดคว ามเป็นเอกภาพในการ
ด าเนินงาน ทั้งหน่วยง านก าหนดนโยบ าย หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย  หน่วย
งานวิจัยหลัก และหน่วยงานปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ าพการขับเคลื่อน
งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

2) ปรับระบบก ารบริห ารจัดก ารงบประม าณสู่การจัดสรรต ามแผนง าน/โครงก าร 
(Program Based Budgeting) เพ่ือให้เกิดก ารบูรณาการแผนงาน/โครงการ         
และงบประม าณระหว่ างหน่วยง านต่างๆ และพัฒนาไปสู่การจัดสรรต ามผลงาน 
(Performance Based Budgeting) โดยมีกลยุทธ์ต่อยอดไปสู่เปู าหมายที่ตั้งไว้หรือ
กลยุทธ์การยุติที่เหมาะสม 

3) จัดให้มีระบบประเมินคว ามสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัยทั้งด้านการสร้าง
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ด้านการบริหาร
จัดการ และด้านอื่น ๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงก ารวิจัยส าคัญของ
ประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4) สนับสนุนการจัดท า  Technology Roadmap และแผนปฏิบัติก ารวิจัย และ
นวัตกรรมรายสาขา เพ่ือจัดล าดับกิจกรรมวิจัยและพัฒน าส าหรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเปาูหมายที่ต้องพัฒนารายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม 
สาขาการท่องเที่ยว สาขากีฬา 

5) สนับสนุนให้มีก ารท าวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภ าพและความต้องการของพ้ืนที่เพ่ือ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งศักยภาพ
การวิจัยและพัฒนาของท้องถิ่น และน างานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมและแก้ปัญหา
ต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคชุมชนและสังคม 

6) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย 
และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกที่มีอยู ่อาทิ สมัชชาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือให้เป็นที่รวมของผู้เ ชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และศาสตร์อ่ืนๆ  ในการให้ค าปรึกษ าและข้อแนะน าก ารพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนองค์คว ามรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมทั้ง
ในเชิงนโยบาย และการน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับประเทศต่างๆ 

9) ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
1.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
1.3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขย ายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ

เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
1.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ

พัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากข้ึน 



 

2.1.2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
2.1.3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.1.4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
2.2.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
2.2.3 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนา่อยู่เพิ่มขึ้น 
2.2.4 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลักบริเวณ มาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์

มาตรฐาน 
2.2.5 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง 
2.2.6 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
2.2.7 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นทีเ่ศรษฐกิจใหม่เพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 

3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลคา่สูง 
1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภ าพและความยั่งยืน  มีธุรกิจบริก ารต่อเนื่องกับก าร

ท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้ างสรรค์ที่
สร้างมูลคา่เพ่ิมสูง 

2) พัฒนาประสิทธิภ าพการผลิตทางการเกษตร  และสร้ างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้
มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนคว ามอุดมสมบูรณ์สร้ างความสมดุล
แก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่
เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี 

3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการพึ่งตนเอง 
1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคา้เกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
3) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  อารยธรรมขอมยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5) ฟ้ืนฟูทรัพยากรปาุไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน

พ้ืนที่ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมก ารพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ 

2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้ าเกษตรให้มีคว ามทันสมัย
และเป็นสากล 

3) ปรับปรุงม าตรฐานสินค้ าและธุรกิจบริก ารด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภ าพ และ
ภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล 



 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้น้ าในภาค
ตะวันออก และส่งเสริมการท าแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็กกระจายในพื้นท่ีการเกษตรของ
ภาคกลางตอนบนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

3.1.4 ภาคใต ้: พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 
1) เสริมสร้ างความเข้มแข็งภ าคการเกษตรให้เติบโตอย่ างเต็มศักยภ าพของห่วงโซ่

คุณคา่เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2) ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่ างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จาก

การท่องเที่ยวสู่พ้ืนที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
3) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ 
4) วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญห าความเสื่อมโทรมของทรัพย ากรธรรมช าติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ า
ของภาค และพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
สงขลา 

3.2 การพัฒนาเมือง 
3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 

1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กล างของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ าอยู่เพื่อการใช้งาน
ของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่ างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีสมดุล 

2) ส่งเสริมก ารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่ างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
4) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้ างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนใน

ท้องถิ่น 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

3.2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
1) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศรวมทั้งเป็น

ศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติที่พร้อม
ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุร ีปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้
เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและ  โลจิ
สติกส ์ศูนย์บริการดา้นสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 

3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กล างการค้า การบริการธุรกิจ
สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 

4) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครร าชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กล าง การค้าการลงทุน
การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 

5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่ าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญและบริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
3.3.1 พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 



 

1) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในท าง
ปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม 

2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

3) เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและตะวันตก 
4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ม าตรฐานเพื่อ

ยกระดับคุณภ าพชีวิตประช าชน และรองรับก ารพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภ าค
ตะวันออก 

5) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
3.3.2 พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1) ส่งเสริมและอ านวยคว ามสะดวกก ารลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒน าเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

2) สนับสนุนและยกระดับก ารพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องเข้ ามามีส่วนร่วมและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนา 

4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษช ายแดน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 

10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือใช้ประโยชน์จ ากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่ าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่ างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย 

1.2 เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐ าน
การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 

1.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยก ารส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปาูหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีก ารใช้ประโยชน์ได้
เต็มศักยภาพ 

2.1.2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
2.1.3 ประเทศไทยเป็นฐ านเศรษฐกิจ  การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภ าคอนุภูมิภาค 

อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน       อนุ
ภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

2.1.4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 
 
 
 



 

 
2.๒ ตัวช้ีวัด 

2.2.1 ความส าเร็จของไทยในก ารผลักดันให้ เกิดโครงข่ ายความเชื่อมโยงท างด้านโลจิสติกส์      
ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออ านวยความ
สะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง 

2.2.2 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน   อนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.2.3 ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทยในดัชนีก าร
อ านวยความสะดวกทางการคา้ (Enabling Trade Index) 

2.2.4 มูลค่าสินคา้ขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
2.2.5 มูลค่าการคา้การลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.6 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
2.2.7 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
2.2.8 มูลค่าการคา้ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.9 มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
2.2.10 กฎหมายและระเบียบต่ างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อก ารเป็นศูนย์กลางการผลิต 

การลงทุน และบรกิาร 
2.2.11 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
2.2.12 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.13 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเปาูหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ  และแสวงหาตลาดใหม่

ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
3.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ

ร่วมมือ อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3.2.1 พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่ าด้วยความเชื่อมโยงระหว่ างกันในอาเซียนให้มี
ความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ 

3.2.2  พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
3.2.3 ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง 
3.2.4 พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ 
3.2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ช ายแดนเขตเศรษฐกิจช ายแดนตลอดจน

เชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นท่ีตอนในของประเทศ 
3.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐ านของการประกอบธุรกิจ  การบริการ และการลงทุนที่

โดดเด่นในภูมิภาค 
3.3.1 สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจช ายแดนร่วมระหว่ างไทยกัประเทศเพ่ือนบ้ านและ

ส่งเสริมการคา้และการบริการชายแดน 
3.3.2 ผลักดันให้เกิดก ารบูรณาการแผนการพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ านเพื่อ

ผลประโยชน์ด้านความม่ันคงและการสร้างเสถียรภาพของพ้ืนที ่
 



 

3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ(Outward investment)ของผู้ประกอบการไทย 
3.4.1 พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจ

ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3.4.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3.4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมท างธุรกิจและก ารสนับสนุนก ารด าเนินง านโดยกลไกสภ าธุรกิจ

ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
3.4.4 สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 

3.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ านในลักษณะหุ้นส่วนท าง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 

3.6 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
3.6.1 เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ 
3.6.2 เพ่ิมบทบาทนาของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนา 

3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
3.7.1 รักษาบทบาทของไทยในก ารมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศ าสตร์ของกรอบคว ามร่วมมือที่

ด าเนินอยู่ 
3.7.2 รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 
3.7.3 ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศ 
3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
3.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
3.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ า ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  

อย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาแหล่งน้ า เดิมและแหล่งน้ า ธรรมชาติ เพื่ อเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า  โดยการ

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ า ธรรมชาติให้สามารถ  เพ่ิมปริมาณ
การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม    สร้าง
แหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ า ใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า เลย ชี มูล โดยศึกษา ส า รวจ และจัดหาพื้นท่ี  เพ่ือพัฒนา
แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด า เนินการในระดับลุ่มน้ า ให้มีความสมดุลระหว่างก าร

ใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ า ต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมี การจัดท า แผน
บริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ        ลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  



 

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากินของตนเอง 
ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ  และอบรมให้
ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดส วัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดยเพิ่ม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการ
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ  สถานพยาบาล
ชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง  โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน  
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระห ว่างพ้ืนที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ  ในพ้ืนที่เสี่ยง 
อาท ิจังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม  อุดรธานี นครพนม 
และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูล
จากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ า อย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย  โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝูาระวัง 
วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ า ดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแ ละระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่  พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาเด็กในช่วง ๐ - ๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ ห่างไกลให้ได้ มาตรฐานเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ  ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาสด้ านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท า งานร่วมกันร ะหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และ
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้าง  ภูมิคุ้มกัน
ในการปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย  โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเก ษตรกรพัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง         แหล่งเงินทุนที่
เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ า นาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร  มหาสารคาม สกลนคร 
อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู  

2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัด  ยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต  ให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง  ขยาย
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า  เกษตร ที่



 

ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ  รับรองแบบ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบ  เกษตรอินทรีย์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยน า ร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท า ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและ
การส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว  ในชุมชนและท้องถิ่น ส่ งเสริม
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ า หน่ายสินค้าผ่านช่องท างพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                  (E-Commerce) 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning)และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  นครพนม 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า  เกษตร การ
ประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวม ทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส า คัญท่ีเป็นสารตั้งต้นใน  การแปร
รูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีน า ร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และ อุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ  มี
คุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของต ลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท า ฐานข้อมูล 
พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  
มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์  ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัด  
นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร  
สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  
อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของ
ภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัต กรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ 
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ) รวมถึงวัสดุเหลื อทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ า เสียจากโรงงาน  
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้า  
และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลัง งาน  
อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลาง  
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  
มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง  
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่  
และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ  
ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร /อุตสาห กรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่  
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง  เอนไซม์/อาหาร 
เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความม่ันคงทางพลังงานระดับชุม ชน จากการน า วัตถุดิบในชุมชน  
ของเหลือทิ้งทางการเกษ ตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม  
การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

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

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพให้
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา  สุรินทร์ และ



 

สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา  เทคโนโลยีและ
งานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ  ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถท้ัง การออกแบบ  และการจัดการ 
เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ  ขนาด
กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบ สาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ  บริการสังคมที่ได้
มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาดและดูแล
ความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  ของ
พ้ืนที่ต้นน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก า หนด และท าเครื่องหมายแนว
เขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์และพ้ืนที่ปุานอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกปุา และ
ปูองกันการบุกรุก เพื่อรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัว
อยู่ในพื้นท่ี สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของ  อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน และ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์  และทดลอง
เพ่ิมข้ึน ทั้งการจัดท า ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท า วิจัยตลา ด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน า ร่องเพ่ือให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นท่ีต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่  นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อน        อัตลักษณ์ของ
ชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริม
การขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว นอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเปูาหมาย  เฉพาะ
กลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น  หรือ     อัต
ลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ  
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ า นักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวขอ งกลุ่ม  
นักท่องเที่ยวคุณภาพท้ังชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก
ทุน ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ า และสร้างความโดดเด่น  ลอกเลียนได้ยาก  พัฒนาบุคลากร  และ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ  รักษามาตรฐานการให้บริ การจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งป ีพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่ แหล่งท่องเที่ ยว ดูแลความปลอดภัย
และสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

๓) พัฒนาและส่งเส ริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ า โขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรม ล้านช้าง เลย  – อุดรธานี  - หนองบัวล า ภู - หนองคาย  - สปป .ลาว โดยพัฒนาแหล่ง



 

ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี  ชีวิตลุ่มแม่น้ า โขง 
(Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน  (Cycling/Caravan Tours) การ
ท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง  แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือ
ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้าง  งานและรายได้ เน้นพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เพ่ิมข้ึน  

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์  
อุดรธานีหนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  และ
มีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง  ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม  มีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษา
วิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม
ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของคร อบครัว พัฒนาสินค้า /บริการ /ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง  
สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก  การกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์ /ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน  อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ  ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา  อุบลราชธานี 
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค า นึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้ เกิดความ  สมดุลและ
ยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากข้ึน  เพ่ือลด
การพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้ งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ  จัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี  

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ า นวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ  
ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเ มือง 
หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน  
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ  
บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า  
OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม  
ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพื้นที ่ เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื้ นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ  
ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ

พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนา



 

โครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิการพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม ) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี  อุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
หลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง  ส่งเสริมระบบข นส่ง
สาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น  

4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และ
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ  เมืองนครพนม เมือง
หนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท า โครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง  การจัดรูปที่ดิน     การวาง
ผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ  เพื่อนบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ  สนับสนุน

การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากลเร่ง
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อ สามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National 
Single Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้า
ชายแดนที่มีศักยภาพ  

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

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพื้นที่  น าร่องเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเท ศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชายแดน 
พร้อมทั้งเร่งรัดการด า เนินงานโค รงการและมาตรการส า คัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย  ให้มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน 
1) โครงการศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน ณ จุดผ่านแดน 

33 กลยุทธ์ 1.2 : เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน 
2) โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับแรงงาน กลยุทธ์ 1.3 : ส่งเสริมและพัฒนา 

การค้าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 
3) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและ

อุตสาหกรรม 
4) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 
5) โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการค้าและการลงทุน 



 

6) โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 
7) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนา
และฟ้ืนฟูลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร(ยางพารา) 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรง 
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
6) โครงการติดตามและประเมินผลและประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

7) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ 2.4 เพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 

1) โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
2) โครงการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชีพด้านการประมง 

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

กลยุทธ์ 2.6 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาช่องทางการ
ตลอด 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์
การตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
2) โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
2) โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพ่ือให้เป็นพื้นที่รับน้ าและเป็นหนองน้ าสาธารณะ 

และการท่องเที่ยว 
 
 



 

กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบเพ่ือ

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดของกลุ่มจังหวัด 
2) โครงการพัฒนาด้านบริหารการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี 
3) โครงการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการสถานบริการ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก 

โรงแรม ฯลฯ 
4) โครงการถนนแห่งภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวั ด(สินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ OTOP) 
5) โครงการพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ในต่างประเทศ) 

กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
พันธกิจ : 1. พัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับมาตรฐาน

สถานประกอบและแรงงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุนในอนุภูมภิาค
ลุ่มน้ าโขง 
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญและยกระดับมาตรฐานการท าการเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย ์
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถ ในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดค วามเลื่อมล้ า โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้รัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือ 
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
5. อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ า  การจัดการ 
ขยะ/น้ าเลียเพ่ือการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 
6. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการท างานกัน 
ทุกภาคส่วนตามค่านิยม UDON TEAM 

เป้าหมายรวม : เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไปกับ
การพัฒนาด้านสังคม  ความม่ันคงปลอดภัย  และการบ ารุงรักษาทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 ตัวช้ีวัด  : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังต่อป ี
 ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5 
 
 



 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที ่1  :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้างการลงทุน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1 จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP 

 2. จ านวนธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านค้าปลีกค้าส่งและการลงทุน

ในพ้ืนที ่
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกจิเปูาหมายอุดรธานี 4.0 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือเป็นศูนย์กลาง

การค้า การลงทุน และการบริการ 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที ่2   : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย  และเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์   :  เพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละของจ านวนเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อมน าเอา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวางแผนการผลิตและ
การพัฒนาภาคเกษตร  (รอ้ยละ 80) 

2. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์จากกา รพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิน
และน้ า (15,750  ไร่) 

3. จ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย /
เกษตรอินทรีย ์(ร้อยละ 10) 

4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพ การผลิตเกษตรอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 

5. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าและรายได้ของเกษตรกร 
(1)  มูลค่าเกษตรเพ่ิมข้ึน  5% 
(2)  รายได้ของเกษตรกนเพิ่มขึ้น  10% 

แนวทางการพัฒนา : 1. ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 

4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3   : การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้ อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านร่างกายแล ะจิตใจ  มีขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 



 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 
5. ร้อยละของจ านวนแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 
6. ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ที่ได้รับการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละท่ีลดลงของครัวเรือนยากจน 
8. ค่า Gini  Index  ลดลง 
9. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
10. ค่าคะแนนที่เพ่ิมข้ึนด้านคุณภาพการบริหารจัดการด้านสังคม

คุณภาพชีวิตของจังหวัด 
แนวทางการพัฒนา  : 1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3. ลดความเลื่อมล้ าด้วยสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่  4  : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว  โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไม ซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(GMS  MICE  &  Tourism City)   

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเพ่ิมประมาณ และมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพ้ืนฐาน
ของการบริหารจัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการท่องเที่ยว  และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ 
2. จ านวนคลัสเตอร์ธุรกิจ  ผู้ผลติสินค้าและบริการ ที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
3. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการ

ท่องเที่ยว 
4.  ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่อง เที่ยว/ที่พัก  และ

สถานที่จัดงาน 
 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ 
3. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์  การท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรม

การกีฬา 
4. พัฒนาโ ครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้า นการบริหาร       

จัดการอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
วัตถุประสงค์  : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และสร้างสิ่งแวดล้ อมที่ดีให้กับ

ประชาชน 
 



 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ยังคงสภาพเดิมไม่น้อยกว่า 719,357  ไร่ 
2. จ านวนของแหล่งน้ าที่ได้รับการฟื้นฟู 
3. ปริมาณที่เพ่ิมข้ึนของขยะที่ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
4. ปริมาณขยะ/ น้ าเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
5. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา : 1. ปกปูอง อนุรักษ์  ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปุา) 

2. พัฒนาแหล่งน้ า และน าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 6 : การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน   

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย  และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแกนน าการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

2. จ านวนผู้ค้าท่ีถูกจับกุมด าเนินคดี    
3. จ านวนที่ลดลงของผู้เสพ/ ผู้ติด 
4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึ นของสถานบันเทิง / หอพัก/ สถานที่บริการที่ปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎหมาย 
5. ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา 4 กลุ่ม 
6. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครั้งของสาธารณภัยและจ านวนผู้เสียชีวิตจากสา

ธารณภัยและอุบัติเหตุ 

แนวทางการพัฒนา  : 1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นพระประมุข 

2. ปูองกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการปูองกันและบรรเทา

สาธารณะภัย 

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

 
 



 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  
1) วิสัยทัศน์    :   “เมืองน่าอยู่  ประตูสู่อินโดจีน ถิ่นมรดกโลก”    
2) ยุทธศาสตร์พัฒนา  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม 
1. ท าให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านอุ ตสาหกรรมการเกษตร /เกษตรอินทรีย์ในกลุ่มอิน

โดจีน  
2. ท าให้มีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร /เกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  
3. ท าให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและสามารถเป็น

แกนกลางในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรของท้องถิ่น 
(2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ท าให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายและครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี โดยเชื่อมโยงกันระหว่างชนบท/เมือง/ภูมิภาค/ประเทศ 
2. ท าให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

1. ท าให้นักเรียนในสังกัด อบจ .เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการด ารงชีวิต และ
ยกระดับการเรียนรู้สู่ระดับสากล 

2. ท าให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธานี  ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3. ท าให้ภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. ท าให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีใจรักใน การออกก าลังกายรวมถึงการ

เสริมสร้างโอกาสแก่ผู้ที่สนใจและมีทักษะการกีฬาสู่สากล 
5. ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้สนใจและมีความสามารถสู่การกีฬาระดับสากล 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ท าให้เกิดโครงข่ายทางหลวงท้ องถิ่นท่ีเชื่อมกับเส้นทางหลัก  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

บ้านเมืองให้น่าอยู่ 
2. ท าให้เกิดแหล่งน้ าด้านการเกษตร/อุปโภคบริโภค ที่มีระบบการบริหารจัดการน้ าอย่าง      มี

ประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานภาคี ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชนในชุมชน 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

1. ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะ ชุมชนเข้มแข็ง 
2. ท าให้มีการพัฒนาและเพ่ิมทักษะในการด ารงชีวิตแก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ   ผู้

ติดเชื้อเอดส์ 
 

 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
1. ท าให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพที่ สอดคล้องต่อภารกิจและเกิดการท างานที่มี

ประสิทธิภาพ 
2. ท าให้เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ /ท้องถิ่น /

ภาคเอกชน/ประชาชน 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 



 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

1. วิสัยทัศน์ ( Vission ) 
“บรูณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ 
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน” 

2. พันธกิจ ( Mission ) 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา 
5. การจัดการศึกษา 
6. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
7. การส่งเสริมการมีส่วนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
9. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
11. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่างๆ 
13. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความส ามารถ
ในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

  แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2.) ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเปูาหมายอุดรธานี 4.0   
3.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
4.) สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร 
3.) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
4.) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม      มี
ความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

  แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
2.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3.) ลดความเลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 



 

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์  การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่ อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของ
อนุภาคลุ่มน้ าโขง 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
2.) สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า  
3.) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 
4.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ 
    อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้   ประ
โชยน์อย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ปกปูอง อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.) พัฒนาแหล่งน้ าและน าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3.) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
4.) พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นพระประมุข 
2.) ปูองกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณะ 

3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2.) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.) ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับช้อนของพ้ืนที่ในการด าเนินงาน 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี โดยมีเปูาหมายส าคัญท่ีน าทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมน่าอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และครอบคลุมทุกมิติพัฒนา ซึ่งทุกประเด็นต้องการบูรณา จากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และความต้องการของภาคประชาสังคม ท้องถิ่นและชุมชน อย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี 
    โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี    
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

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

  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโอจิสติกส์ 
8. การพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 
 
 
 
 

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

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

1. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี  
    ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง   
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการแข่งขัน   



 

 
 

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

   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสมารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และ
วัฒนธรรม 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม กีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือ
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้  ประโชยน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 
7. กรอบการประสานโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี 
 กรอบการประสานโครงกา รพัฒนาที่มาจากการบูรณ าการร่วมกันระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
และโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ในการด าเนินการจัดระบบบริการสาธาร ณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกาศ ณ วันที่  13 สิงหาคม 2546 ดังนี้ 
 1. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 2. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรป กครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์
และได้ท าความตกลงกันไว้  หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปจะต้อง
ด าเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
 3. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการ พัฒนา หมายถึง โครงการพัฒนาที่มี
ขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นท่ีไม่สามารถด าเนินได้โดย
โครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได้ 
 4. ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องการความช านาญเป็นพิเศษ  หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้
เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้านในการ
ก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุเปูาหมายของโครงการ 



 

 5. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิสังคม  หมายถึง โครงการ
พัฒนาที่ด าเนินการแล้วอาจ ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ที่ท าให้สภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลง
หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนใน
วงกว้างเกินพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด  หมายถึง การปูองกันบรรเทา        สา
ธารณภัยที่เ กิดในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟปุา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือ
ปูองกันภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ       การ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ท าลายปุาหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น  
 7. องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพื้นที่ตามความจ าเป็น  หมายถึง ความแตกต่างในสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพดังกล่าวตามความจ าเป็น 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลเชียงดาเป็นต าบลขนาดเล็ก
ที่มีค วามสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและ
สิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 

      “ชุมชนน่าอยู่  มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี   
                                         บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เกษตรสมบูรณ์” 

2.1 พันธกิจ (MISSION) 
  ๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็น เพ่ือรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  ๒.  การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง  
  ๔.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                     ๕.  ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต  และพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร 
2.2 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  ๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
  ๒.  ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้  
  ๓.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
  ๔.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
  ๕.  การเพ่ิมผลผลิต และประชาชนมีศักยภาพในการท าการเกษตร 



 

2.๓ นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 
 ค าแถลงนโยบายของ นายมังกร  ก้อนฆ้อง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา แถลงต่อสภา

องค์การบริหารส่ว นต าบลเชียงดา ในวันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงดา โดยน าเสนอ กรอบความคิด และวิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบายและแผนงาน เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา จ านวน ๗ ด้าน ประกอบด้วย  

1. ด้านสาธาณูปโภคปัจจัยพื้นฐาน  ได้แก่ 
1.1 ด้านไฟฟ้า 

  1. จัดท าแผนงานที่พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนขยายไฟฟูากระแส และไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์
เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรให้ครบทุกหมู่บ้าน 
  2. เพ่ิมแสงสว่างในเส้นทางหลัก ท าการติดตั้งไฟฟูาในจุดที่อับเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายต่อ
ชุมชน  ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  3. จัดท าแผนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนตามสี่แยกที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย ครอบคุลมทุกหมู่บ้าน 
 1.2. ด้านน้ าเพื่อการอุปโภค และการบริโภค และน้ าในการท าการเกษตร 

1 จัดท าแผนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน น้ าประปาหมู่บ้านให้มีระบบเค รื่องกรองน้ าที่สะอาด 
ปราศจากเชื้อโรค  ให้สามารถดื่มกินได้อย่างปลอดภัย  ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

2. จัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการบ ารุงรักษา
ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

3. จัดท าแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่มาใช้เพ่ือการเกษตร  และสนับสนุน  ร่วม
ประสานงาน ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.3. ด้านการจัดการก าจัดขยะมูลฝอย  และการรักษาสภาพแวดล้อม 
  1. จัดท าแผนพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณจัดหาถังขยะแยกประเภทขยะ  เพื่อคัด
แยกขยะในครัวเรือน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ค าแนะน า  ในการคัดแยกขยะที่เป็นรายได้  ขยะท่ีเป็นปุ๋ย ขยะ
ที่น ามาหมักเพ่ือดูแลสุขภาพอนามัย  ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนในสังคม 

 2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนของชุมชน 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการลงทุนท าธุรกิจในชุมชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวสู่อาเซียน 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพ  กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนให้มีขีด
ความสามารถเป็นผู้ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ  สามารถสร้างแบบแผนของต าบลของต าบลเชียงดา  ดังแนวคิดที่ว่า  
“ โซนบ้านแมดค้าปลา โซนเชียงดาค้าข้าว” 
  2.3 จัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการตลาดสดต าบลเชียงดา ให้เป็นตลาดกลางใน
การค้าขายของชุมชน 
 2.4 ส่งเสริม  สนับสนุนทุนหมุนเวียนผู้ท านา ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้เลี้ยงสัตว์ และอาชีพอ่ืนในชุมชน
อย่างทั่วถึง 



 

  2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการอบรม  ให้มีการพัฒนาอาชีพ  มีสร้างอาชีพใหม่ มีอาชีพเสริมใ น
ชุมชนที่หลากหลาย 
 3.  ด้านการพัฒนา การคมนาคมขนส่ง 
  3.1 จัดท าแผนงาน  พัฒนาส่งเสริม   สนับสนุนถนนคอนกรีตจากชุมชนออกสู่เส้นทาง
การเกษตร  ให้เดินทางด้วยความสะดวก  รวดเร็วขึ้น 
  3.2 จัดท าแผนพัฒนา  สนับสนุนงบประมาณในการบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  3.3 จัดท าแผนพัฒนา  ระบบท่อระบายน้ าและระบบท่อระบายน้ าของชุมชน  ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 

 4. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  4.1 จัดท าแผนงานพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนทางการศึกษา  ให้มีศักยภาพทางด้านการ
จัดการศูนย์เด็กเล็กในต าบล  ให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นเพ่ือเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4.2 จัดท าแผนส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับหน่วยงานทางการ
ศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกัน 

 5. ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชน ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครของชุมชน เช่น 
อสม.  อปพร.  กลุ่มผู้สูงอายุ   และกลุ่มจิตอาสาอื่นๆ ในต าบลเชียงดา 
  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเชียงดา ชมรมผู้สูงอายุต าบลเชียงดา  
กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้านในต าบลเชียงดา 
  5.3 จัดท าแผนงาน  ปรับปรุงแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  สนาม กีฬากลาง  และสถานที่ออกก าลัง
กายของชุมชน  ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น  ปลอดภัย  เป็นหน้าเป็นตาของต าบลเชียงดา 

 6. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  และสาธารณภัย 
  6.1 จัดท าแผนส่งเสริม  สนับสนุนงบประมาณในการก าจัดโรคติดต่อ  โรคระบาดในชุมชน ใน
การแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวต าบลเชียงดากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขในชุมชน 
  6.2 จัดท าแผนแม่บทของต าบล เพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน  และสนับสนุน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขภัยเกี่ยวกับยาเสพติด 
  6.3 จัดท าแผนส่งเสริม  สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่ง เสริมสุขภาพ  
เช่น  ด้านกีฬา ด้านกิจกรรมนันทนาการ ด้านการอบรมพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 
  6.4 จัดท าแผนงาน  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กู้ชีพกู้ภัยต าบลเชียงดา เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณภัย อุบัติภัย  การเจ็บปุวย  ของชาวต าบลเชียงดา 

 7. ด้านการพัฒนาขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี 
  7.1 จัดท าแผนส่งเสริม  สนับสนุน งานบุญประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่  และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของต าบลเชียงดาแบบดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป 



 

  7.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ชาวต าบลเชียงดา  สร้างเอกลัก ษณ์ในด้านการอนุรักษ์ประเพณี
ประจ าท้องถิ่นของต าบลเชียงดา 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ  อบต.เชียงดา 
น าแนวทางการพัฒนาและยุทศาสตร์การพัฒนาตามแบบยุทศาสตร์ต่าง ๆ  ที่ปรากฏในแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

ที่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์

1 แนวทางที่  1  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
แนวทางที่  2  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
แนวทางที่  3  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2 แนวทางที่  1  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
แนวทางที่  2  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

3 แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางที่  2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
แนวทางที่  3  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
แนวทางที่  4  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
แนวทางที่  5  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

4 แนวทางที่  1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่  2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
แนวทางที่  3  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

5 แนวทางที่  1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาทางการเมืองและสังคม 
แนวทางที่  2  ส่งเสรมิการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ
ในการพัฒนา 
แนวทางที่  3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
แนวทางที่  4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ 

บ้านเมืองที่ด ี

6 แนวทางที่  1  การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 
แนวทางที่  2  ส่งเสริมอัตราการปูองกันเฝูาระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และ
รักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 
แนวทางที่  3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา
ความรุนแรงจาก  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ 
แนวทางที่  4  ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ากับบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกัน
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ตาม 
แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
และแนวนโยบาย 

ของรัฐบาล 

 
 
 



 

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 1. จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ได้ดังนี้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง 
 โครงสร้าง 
  1. อบต.เชียงดา แบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  กอง  คือ  ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม  มีการแบ่งหน้าที่การท างานอย่างชัดเจน 
  2.  อบต.เชียงดา มีการแบ่งสายบังคับบัญชาโดยมีนายก  อบต.เป็นผู้ควบคุม  ดูแล มีรองนายก  
ปลัด อบต.  และหัวหน้าส่วนราชการ 

 3.  ในการประสานงานมีการประชุมปรึกษาหารือกัน 
กลยุทธ์ 

  1.  อบต.เชียงดา มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  5  ปี แผนการพัฒนา  3  ปี ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างเป็นระบบ 

 2.  อบต.เชียงดา  มีระบบการฝึกอบรมหรือพัฒนาคนพฤติกรรมของผู้บริหาร 
 3.  ผู้บริหารของ อบต.เชียงดา ใช้พฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค์กร 
 4.  อบต.เชียงดา  มีบุคลากรที่จะท างานในส านักงานและส่วนต่างๆอย่างเพียงพอ 
 5.  บุคลากรมีวิธีการในการท างานเป็นทีม 
ความรู้ความสามารถขององค์กร 
 1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในหน้าที่ของตนที่ปฏิบัติอยู่ 
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร 

1. อบต.เชียงดา ก าหนดค่านิยมร่วมกันว่า “รวดเร็ว ทันใจ ยินดีรับใช้ประชาชน” 
จุดอ่อน 
        โครงสร้าง 

 1.  อบต.เชียงดา มีภารกิจที่ต้องด าเนินการแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับ 
กลยุทธ์ 

  1.  มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แต่ไม่มีการน ามาปฏิบัติได้ทั้งหมด
เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 ระบบ 

 1.  การจัดท าระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้
ความสามารถ 

พฤติกรรมของผู้บริหาร 
 1.  ผู้บริหารใช้หลักวิชาการมาบริหารงาน 
สมาชิกในองค์กร 
 1.  บุคลากรมีจ านวนน้อยแต่รับผิดชอบงานหลายด้าน 
 



 

 
ความรู้ความสามารถขององค์กร 
 1.  บุคลากรบางส่วนขาดทักษะความริเริ่มในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ 
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร 
 1.  บุคลากรบางคน ไม่ท าตามค่านิยมท่ีตกลงร่วมกัน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก อบต. 
โอกาส 
 เศรษฐกิจ 

  1. พ้ืนที่ในเขต  อบต .เชียงดา  เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือการปลูกข้าว       
ปลูกอ้อย  มันส าปะหลัง  เลี้ยงปลา  ประมงน้ าจืด  ท าให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงส าหรับครัวเรือน 
 เทคโนโลยี 

 1.  กระทรวงไอซีที  ได้มี  พรบ .คอมพิวเตอร์ปี  2550  เพ่ือคุ้มครองผู้ถูกละเมิดจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนให้  อปท . บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ท าให้การบริหารงานด้านบัญชีรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 กฎหมาย 

1.  พรบ.  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่  6  พ.ศ.2552  ได้บัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

การเมือง 
1. พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.

2542 ได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจหน้าที่ ในการบริการสาธารณะให้  อปท. 
 สังคม 

 1.  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  มีงบประมาณสนับสนุนให้จัดท าโครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

วัฒนธรรม 
1. มีการจัดประเพณีต่างๆ ต่อเนื่องกันทุกปี  งานทอดเทียนเข้าพรรษา  งานบุญมหาชาติ 

ท าให้เกิดความสามัคคี  
โลกาภิวัตน์ 
 1.  มีอินเตอร์เน็ต  และ  WIFI  ไว้บริการประชาชน 

อุปสรรค 
เศรษฐกิจ 

  1.  ต้นทุนการผลิตด้านเกษตรกรรม มีราคาสูง เช่น ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธ์ ค่าขนส่ง และ
ค่าแรงงานสูงขึ้น ท าให้ผลผลิตมีราคาสูง ขายได้น้อย ท าให้ขาดรายได้ 

 2.  ไม่มีตลาดกลาง ในการส่งผลผลิตออกจ าหน่าย 
 
 



 

 
 เทคโนโลยี 
  1.  เกษตรกรไม่มีความรู้ในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และ
เพ่ิมผลผลิต เช่นไม่รู้เทคโนโลยี ในการคัดเลือกเมล็ดพันธ์พืชที่ดี 

กฎหมาย 
  1.  ประชาชนในท้องถิ่นขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับตัวเอง เช่นสิทธิ
เสรีภาพในการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง หรือสิทธิในการชุมนุมเรียกร้อง 

การเมือง 
  1.  เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ท าให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้
ท้องถิ่นล่าช้า ท าให้ไม่สามารถก าหนดทิศทางการบริหาร ท าให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันตาม
ก าหนด 

สังคม 
1. นิยมส่งลูกหลานไปขายแรงงานที่ต่างประเทศ  บางส่วนผิดกฎหมาย  อีกทั้งเป็นแรงงานที่มี

คุณวุฒิต่ าได้  ค่าตอบแทนน้อย 
โลกาภิวัตน์ 

1. ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีความช านาญในการใช้ภาษาต่างประเทศ  จึงท าให้ไม่สามารถที่จะ
เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ  ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวิเคราะห์ SWOT 
จุดแข็ง (S) 

1.การแบ่งส่วนราชการและแบ่งหน้าที่การท างาน
ชัดเจน 
2.มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา 
3.มีการประสานงาน 
4.มีการจัดท าแผนที่สอดคล้องเหมาะสมกับความ
ต้องการของประชาชน 
5.มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6.มีการฝึกอบรมและพัฒนา 
7.มีบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน 
8.มีการบริหารแบบครอบครัว 
9.มีการท างานเป็นทีม 
10.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
11.มีการก าหนดค่านิยมร่วมกัน 

โอกาส (O) 
1.พ้ืนที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2.พ้ืนที่มีความเหมาะสมง่ายต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค   
3.กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง 
4.มีการสนับสนุนให้บันทึกระบบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ 
5.มีกฎหมายให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน 
6.มีการถ่ายโอนการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น 
7.หน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ 
8.มีประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
9.มีอินเทอร์เน็ต  และWIFI  ไว้บริการประชาชน ใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 

จุดอ่อน (W) 
1.ไม่มีหน่วยงานรองรับภารกิจ 
2.การสั่งงานไม่เป็นตามสายบังคับบัญชา 
3.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 
4.การจัดท าระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เป็น
ปัจจุบัน 
5.บุคลากรมีจ านวนน้อย 
6.บุคลากรขาดทักษะ 
7.การไม่ปฏิบัติตามค่านิยมที่ก าหนด 

อุปสรรค (T) 
1.ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง 
2.ห่างไกล/ไม่มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า 
3.เกษตรกรขาดความรู้การใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
4.ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมาย 
5.องค์กรชุมชนไม่เข้มแข็ง และเข้าใจบทบาทของ
ตนเองในเรื่องการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม 
6.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าและลด
น้อยลง 
7.ขาดแรงาน เพราะการนิยมส่งลูกหลานไปท างาน
ต่างประเทศ 
9.ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีความช านาญในการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

 
 โดยจากการวิเคราะห์  SWOT  สามารถสรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา  ในปีที่
ผ่านมามีการพัฒนาท้องถิ่นในระบบก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน  คือ  มีความเจริญขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป  แต่
รายได้ในการจัดเก็บเองของอบต.เชียงดา  เช่น  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปูาย  ไม่มีเพ่ิมข้ึน  
ท าให้รายได้ที่   อบต .  จัดเก็บเอง  มีจ านวนน้อยมาก  ส่วนกา รพัฒนาในเรื่องการบริหาร  การจัดการ  มีการ
แบ่งส่วนราชการการบริหารงานอย่างชัดเจน  โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็น  ๕  ส่วน  คือ  ส านักงานปลัด  
กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสวัสดิการสังคม  โดยมีการมอบอ านาจ
หน้าที่และการตัดสินใจจากนายก  อบต.  บุคลากรของ  อบต.   มีจ านวนทั้งสิ้น  25  อัตรา  (รวมพนักงานส่วน



 

ต าบลและพนักงานจ้าง )  โดยมีการควบคุมการท างานทั้งระบบของ  อบต .  มีระบบควบคุมภายในของ  อบต .  
แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร  เนื่องจากต าแหน่งงานในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงอ ย่าง
หนึ่ง  และผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย  เมื่อเทียบกับต าแหน่งงานที่มีอยู่ในกรอบอัตราก าลัง ท าให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่
ต้องรับผิดชอบในหลาย ๆ  หน้าที่  ซึ่งบางคนก็ถนัดในงานบ้าง  หรือบางคนก็ไม่ทราบในงานที่ต้องปฏิบัติ  
ก่อให้เกิดความผิดพลาดในงานได้ง่ายขึ้น  การจัดตั้งงบประมาณและการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มีความ
สอดคล้องและสมดุลกัน มีระบบพื้นฐานข้อมูลของ  อบต .  อินเตอร์เน็ต , WIFI  และระบบ LAN  พร้อมทั้งมี
โปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นระบบ E-Plan (การวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้ง
การติดตามและประเมนิผล)  ระบบ  E-LAAS  (การบันทึกระบบบัญชีและงบประมาณ) ระบบ  EGP  (การจัดซื้อ
จัดจ้าง)  ระบบ  GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ  INFO  (ฐานข้อมูล
กลาง )  ระบบ  LTAXGIS LTAX 3000 (โปรแกรมแผนภาษี )  ระบบ SIS (ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ท้องถิ่น)  ระบบ CCIS (ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ระบบ ELE (ข้อมูลการเลือกตั้ง ) 
ระบบ CMSS (การบันทึกข้อมูลอัตราก าลัง) และมีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท างานเพียงพอ
ต่อความต้องการในการท างาน 

สถานการณ์การพัฒนาของต าบลเชียงดา  จึงมีแนวโน้มการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยสรุป
เป็นด้านได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

มีการก่อสร้าง  ส ารวจ  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  และสิ่งสาธารณูปโภค  ภายในต าบล  เช่น การ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบล  การส ารวจขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  ไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
ก่อสร้างปรับปรุงระบบการประปาให้มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค  บริโภค ส ารวจการพัฒนาแห่งน้ า ภายในต าบล 
เพ่ือการอุปโภค  บริโภค และเพ่ือการเกษตร  มีการขุดลอกแหล่งน้ าต่างๆ  เพื่อประโยชน์ใช้การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ  
 ๒.  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  ส่งเสริมการและสนับสนุนการตลาด  เช่น  การ
ก่อสร้างตลาดต าบล เพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกรรม  การประมง  อีกท้ังสินค้าแปรรูป   มีการส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพ  สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่ มอาชีพต่าง ๆ  ในต าบล   อบรมการ
เลี้ยงสัตว์ และมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพท า 

๓.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มีการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบล   ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  รวมทั้งให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวย
เอดส์  รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาด  และปูองกันโรคติดต่อให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  การฉีดน้ ายาพ่นหมอกควันปูองกันยุงลาย  (โรคไข้เลือดออก )  ให้ความส าคัญในเรื่องการศึกษา  เน้น
การพัฒนาเด็กเพ่ื อเป็นรากฐานในอนาคต  จัดกิจกรรมทางประเพณี  เช่น  งานวันลอยกระทง  งานวันปีใหม่  
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานบุญประเพณีของชุมชน  เช่น  งานบุญมหาชาติ  งานบุญกฐิน  งานทอด
เทียนเข้าพรรษา  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นประจ าทุกปี 

 
 
 



 

๔.  ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีการบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะ  เช่น  การจัดเก็บขยะ  การบุกเบิก  ก่อสร้างบ่อขยะ  มี

การรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านสิงแวดล้อม  โดยการเชิญชวนปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนเนื่องวันส าคัญ  เช่น  วัน
พ่อ  วันแม่ 

5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ  อบต . ให้ประชาชนได้ทราบ   มีการจัดอบรมให้ความรู้

บุคลากรของ  อบต .  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเครื่องอ านวยความสะดวกแก่  เช่น  
เก้าอ้ีนั่งคอย  มีการประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  อุดหนุนส่วนราชการในการด าเนินงาน  เช่น  
การบริจาคโลหิต  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอ าเภอ   

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของ
รัฐบาล 

มีการด าเนินการตามภารกิจการถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา  การส่งเสริมอัตราการปูองกันเฝูาระวัง
รักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ   ส่งเสริมสร้าง
โอกาสการเข้ากับบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี พ.ศ.2559 ปี  พ.ศ.2560 ปี  พ.ศ.2561 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 6,530,000 11 6,890,000  6,890,000 33 22,250,000 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 2,380,000 5 2,270,000   15 6,980,000 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 19 3,003,500 19 3,363,500   59 9,720,500 

4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 1,170,000 3 1,120,000 
  

11 3,060,000 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

5 1,699,000 5 1,779,000 
  

15 18,188,000 

6. ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท.ฯ 

8 1,540,700 8 1,540,700 
  

24 4,697,100 

รวม 52 16,323,200 51 16,963,200   157 64,895,600 



  

2.3 การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา  ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี  พ .ศ. 2539  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  8  หมู่บ้าน
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีมีหลายรูปแบบ  ทั้งความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  
ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจะเป็นความต้องการอันดับต้น ๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา  ก็ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งในปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา  ได้รับการพัฒนาไป
มากโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มี ระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  มีระบบไฟฟูาทุกครัวเรือน  ตลอดจน
สนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา  โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนในท้องถิ่นของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การกีฬาแก่เยาวชน  ด้านการสาธารณสุข  ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาที่ผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับและ
สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี   โดยนโยบายหลักในปัจจุบัน
คณะผู้บริหารจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  เพราะต้องการยกระดับให้ประชาชนใน
ต าบลมีความเป็นอยู่  มีชีวิตที่ดีข้ึน  ภายใต้การด าเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 ๓.๓  ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา            

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
การพัฒนาศักยภาพการลงทุน

เพื่อเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม และยกระดับ

มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 

การเสริมสร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน และสาธารณสมบัติ 

1.บูรณาการงานวิจัย/องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมาพัฒนาภาคเกษตร  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร  
3.ส่งเสริม การรวมกลุ่มเกษตรกรสู่ความ
เข้มแข็งและยั่งยืน  

4.พัฒนาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร  
 

1.ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง  
2. เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน
ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มผูผ้ลิต OTOP  
3.พัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มการจ้างงานใน
พื้นที ่ 
4. พัฒนาตลาดและช่องทางการจ าหน่าย  
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการ

การผลิตที่มีประสิทธิภาพได้คุณภาพ  
พัฒนากลุ่ม/เกษตร/สหกรณ์ให้
เข้มแข็งรองรับการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

1.ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
2.ส่งเสริมและบูรณาการบทบาทสถาบันทางศาสนา
กับสถาบันทางสังคม  
3.ส่งเสริมการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ประชาชน 
4. สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการและข้อมูล
การท่องเที่ยว  
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล  
3.พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่
สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยว  
4.ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวใน และ
ต่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ในเขตจังหวัด 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ประชาชนมีศักยภาพ มี
ความรู้มีรายได้เพียงพอ
สามารถพึงตนเองได ้

มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่
เป็นมลพิษให้บ้านเรือน และ
ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 

มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็น
มลพิษให้บ้านเรือน
และชุมชนน่าอยู่อย่าง
สงบสุข 

การได้รับบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความสะดวกและ
เสมอภาค 

แนวทางการพัฒนา 
1.ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน  
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไป
ด้วยความสะดวก 

2.ก่อสร้างขยายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ 

3. ก่อสร้างและขยายการบริการประปา 

4. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร 

1.ส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป 

2.ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

1.การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ชุมชน 

4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

1.สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากร
น้ าและสิ่งแวดล้อม 

2.สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักของผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค 

3. การบริหารจัดการและรณรงค์
ก าจัดขยะมูลฝอย 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมและองค์กรทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาทางการเมืองและ
สังคม 

2.ส่งเสริมศักยภาพของบุคลกรและ
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา 

3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
บริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล (PSQ) 

1.การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 

2.ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้
เส่ียงติดยาเสพติด  และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 

3. ส่งเสริมระบบiความปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัย
ต่างๆ 

4. ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ากับบริการ
สาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนและสาธารณสมบัติ 

1.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน ์    
2.การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
3.ปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะและ
มลภาวะ 

1.ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ันและการบุกรุกที่ดินสาธารณะ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ  
2.ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัด
ระเบียบสังคม  
3.รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความ
มั่นคง  

การเพิ่มผลผลิต และ
ประชาชนมีศักยภาพใน
การท าการเกษตร 

ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีของประชาชน 

การส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การและมีส่วนร่วม 

 

แบบ ยท. 

๐๑ 



  

3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน ์
          ชุมชนน่าอยู่  มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เกษตร
สมบูรณ์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น เพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
3. การก าจัดขยะมูลฝอย  สิงปฏิกูลและมลภาวะ สิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 5.ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต  และพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร 

6. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

       

 สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

      

1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
2.ประชาชนมีศักยภาพ  มีความรู้  มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3.มลภาวะและสิ่งแวดล้อม  ไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือน และชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
4.การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
5. การเพิ่มผลิต  และประชาชนมีศักยภาพในการท าการเกษตร 

1.ก่อสร้างและ
ปรับปรุง บ ารุง
ถนน  สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบายน้ า
ให้เป็นไปด้วยความ
สะดวก 
2.ก่อสร้างขยาย
ไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ 
3. ก่อสร้างและ
ขยายการบริการ
ประปา 
4. ก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม
อาคาร 

1.ส่งเสริมศักยภาพ
และขีด
ความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์
และการแปรรูป 
2.ส่งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพของ
ครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ 

 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ   

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร

จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

การพัฒนาด้าน
ตามแผนกระจาย

อ านาจให้แก่ อปท. 
และนโยบายของ

รัฐบาล 

1.การพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 
2. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
3. การพัฒนา
ส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน 
4. การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

 

1.สร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและ
สิ่งแวดล้อม 
2.สร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
ของผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค 
3. การบริหาร
จัดการและรณรงค์
ก าจัดขยะมูลฝอย 
 

1.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาคม
และองค์กรทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา
ทางการเมืองและ
สังคม 
2.ส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคลกรและ
องค์กรให้มีขดี
ความสามารถในการ
พัฒนา 
3.ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการบริการ
ประชาชนตาม
มาตรฐานสากล 
(PSQ) 
4. การพัฒนาและ
จัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคม 

1.การถ่ายโอนงาน
กิจการจัดการศึกษา 
2.ส่งเสริมอัตราการ
ป้องกันเฝ้าระวังรักษา
บ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพ
ติด  และรักษาชุมชน
ให้เข้มแข็ง 
3. ส่งเสรมิระบบi
ความปลอดภัยในชีวิติ
และทรัพย์สินให้
สามารถลดปัญหา
ความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
อาชญากรรมและสา
ธารณภัยต่างๆ 
4. ส่งเสริมสร้าง
โอกาสการเข้ากับ
บริการสาธารณสุข
ตามนโยบายประกัน
สุขภาพ 

บุคลากร 



 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม 

 

1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงถนน   สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วย
ความสะดวก 
2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ   
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร 

กองช่าง กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและสังคม 

 

1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

กองคลัง    

3 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต      

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 

 

1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ   
กองสวัสดิการ

สังคม 

ส านักงานปลัด
กองคลัง    

4 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 

การด าเนินงานอ่ืน 

1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม  
2.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
3.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

ส านักงานปลัด กองช่าง    

 
 
 



 
 

 

 
 

ที ่ ยุทธศาตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ทางการเมืองและสังคม 
2.  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การพัฒนา   
3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
 

ส านักงานปลัด  
กองคลัง  กองช่าง   
กองการศึกษาฯ  
กองสวัสดิการ

สังคม 

- 

6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแนวนโยบาย
ของรัฐบาล 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

 

1.  การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 
2.  ส่งเสริมอัตราการปูองกันเฝูาระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษา
ชุมชนให้เข้มแข็ง 
3.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความ
รุนแรงจาก  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ 
4.  ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ากับบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกัน
สุขภาพ 
 

ส านักงานปลัด   

กองการศึกษาฯ  
กองสวัสดิการ

สังคม 

กองคลัง 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
1. บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

    
    

    

     1.1  ก่อสร้าง
และปรับปรุงบ ารุง
ถนน  สะพาน  ทาง
เท้า  ท่อระบายน้ าให้
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 

1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000 

     1.2  ก่อสร้างข
ยายายเขตไฟฟูาและ
ไฟฟูาสาธารณะ 

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

     1.3  ก่อสร้าง
และขยายเขตการ
บริการประปา             

- - - - - - - - - - - - 

     1.4  ก่อสร้าง  
ปรับปรุง   ซ่อมแซม
อาคาร 

8 5,900,000 5 4,900,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 16 12,300,000 

รวม 10 6,500,000 7 5,500,000 3 1,100,000 3 1,100,000 3 1,100,000 26 15,300,000 

ผ. 01 



 
 

 

 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
 

        

    

  2.1  ส่งเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์และแปรรูปสินค้า 
 

11 810,000 11 810,000 11 810,000 9 710,000 8 510,000 50 3,650,000 

  2.2  เสริมสร้างและเพิ่ม
ทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุ่มอาชีพ   
   

11 ๖๑๐,๐๐๐ 14 ๔,48๐,๐๐๐ 13 ๔,3๘๐,๐๐๐ 12 ๔,๓๘๐,๐๐๐ 12 ๔,๓๘๐,๐๐๐ 62 18,510,000 

รวม 21 1,420,000 25 5,290,000 24 5,190,000 21 5,090,000 20 4,890,000 112 22,160,000 

 
      

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

        
    

  3.1  การพัฒนาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

23 1,800,000 19 1,140,000 19 1,340,000 19 1,340,000 19 1,340,000 9 6,960,000 

 3.2  การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 

21 2,280,000 21 2,280,000 21 3,250,000 21 3,250,000 21 3,250,000 105 14,310,000 

 3.3  การพัฒนา
ส่งเสริมด้านสุขภาพและ
อนามัย 

22 2,993,000 16 1,753,000 19 2,013,000 16 1,903,000 18 1,983,000 91 10,645,000 
 

3.4  การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ชุมชน 

10 3,512,600 10 3,512,600 10 3,512,600 10 3,512,600 10 3,512,600 50 17,563,000 

3.5  การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านกีฬาและ
การนันทนาการ 

5 460,000 5 460,000 5 460,000 5 460,000 5 460,000 25 2,300,000 

รวม 81 11,045,600 71 9,145,600 74 10,575,600 71 10,465,600 73 10,545,600 280 51,778,000 

 



 
 

 

 

 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้า
สิ่งแวดล้อม 

        
    

  4.1  สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรน้ าและ
สิ่งแวดล้อม 

8 2,070,000 7 1,970,000 7 1,570,000 6 1,470,000 7 1,570,000 35 8,650,000 

  4.2  สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักของ
ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค 
 

1 20,000    1 20,000    1 20,000    1 20,000   - 1 20,000   - 5 100,000 

  4.3  การบริหารจัดการ
และรณรงค์ก าจัดขยะมูล
ฝอย 
 

7 1,665,000 6 715,000 6 715,000 6 715,000 6 715,000 31 4,525,000 

รวม 16 3,755,000 14 20,075,000 14 2,305,000 13 2,185,000 14 2,285,000 71 13,275,000 

 

 

 



 
 

 

 

 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

        
    

     5.1  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 

11 1,090,000 10 890,000 11 1,090,000 10 890,000 10 890,000 52 4,850,000 

     5.2  ส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กรให้มีขีดความสามารถ
ในการพัฒนา 

5 1,485,000 5 1,485,000 4 485,000 4 485,000 4 485,000 22 4,425,000 

     5.3  ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการบริการประชาชน
ตามมาตรฐานสากล ( PSO) 

2 900,000 2 ๘5๐,๐๐๐ 1 50,๐๐๐ 1 50,๐๐๐ 1 50,๐๐๐ 7 1,900,000 

       5.4  การพัฒนาและจัด
ระเบียบของชุมชนและสังคม 

4 240,000 3 120,000 3 120,000 3 120,000 3 120,000 16 720,000 

รวม 22 3,715,000 20 3,345,000 19 1,745,000 18 1,545,000 18 1,545,000 97 11,895,000 

 

  

 



 
 

 

 

 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6)  ยุทธศาสตร์ตามแผนการประ
จายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของ
รัฐบาล 

        

    

     6.1  การถ่ายโอนภารกิจการ
จัดการศึกษา 

5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 25 15,000,000 

     6.2  ส่งเสริมอัตราการปูองกัน  
เฝูาระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยา
เสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 

10 870,000 10 870,000 10 870,000 10 870,000 10 870,000 50 4,350,000 

     6.3  ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สืนให้
สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรม
และสาธารณภัยต่างๆ 

13 1,630,000 12 1,230,000 11 1,030,000 11 1,030,000 11 1,030,000 58 5,950,000 

       6.4  ส่งเสริมสร้างโอกาสเข้า
กับบริการสาธารณสุขตามนโยบาย
ประกันสุขภาพ 

2 170,000 1 70,000 2 170,000 1 70,000 2 170,000 8 580,000 

รวม 30 5,670,000 28 5,170,000 28 5,070,000 27 4,970,000 28 5,070,000 141 25,880,000 

 

 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 

 
 
 
 
 

โครงการที่น ามา
จากแผนพัฒนา

หมู่บ้านและ
แผนชุมชน 

 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

102 71,750,000 99 61,250,000 93 45,410,000 88 43,150,000 91 45,810,000 352 267,370,000 

รวมท้ังสิ้น 102 71,750,000 99 61,250,000 93 45,410,000 88 43,150,000 91 45,810,000 352 267,370,000 

 

 

 

 

 

 

 

ผ. 01/1 



 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการจัดการศึกษา  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  ก่อสร้างและปรับปรุง  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง รอบวัดโพธิ์
ศรีสว่าง หมู่ที่ 8 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  โดย
มีรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต .เชียงดา
ก าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 500,000 ด าเนินการ
อย่างน้อยปี
ละ 1  ครั้ง 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ. 02 



 
 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการจัดการศึกษา  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ   คุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานการพัฒนาที่ 2  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างระบบโซล่า
เซลล์บริเวณแยก 
– จุดเสี่ยง
อันตราย ภายใน
ต าบลเชียงดา 

เพื่อให้มีแสง
สว่างปูองกัน
อุบัติเหตุจาก
การเดินทาง
เวลาวิกาล 

- แยกศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 7 
-  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอ
ส าหรับ
การจราจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/ 
อบจ. / 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม   5  โครงการ  100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการจัดการศึกษา  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ   คุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.3  แผนงานการพัฒนาที่ 3  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา     
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการจัดการศึกษา  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ   คุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.4  แผนงานการพัฒนาที่ 4  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างประตู
ทางเข้า – ออก  
อบต.เชียงดา 

เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการเข้า – 
ออก อบต.เชียงดา 

เพิ่มช่องทางเข้า  -  ออก
อีก 1 ช่องทาง 

100,000 100,000 - - - ทางเข้า 
ออกเพิ่มขึ้น 
1 ช่องทาง 

มีช่องทางการเข้า 
–  ออก เพิ่มขึ้น  
สะดวกกับการ
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างศาลา
พักรอส าหรับ
ผู้ปกครอง
ประจ า ศพด .
เชยีงดา 

เพื่อส าหรับรองรับ
การรอคอยเด็ก
ของผู้ปกครอง 

1 หลัง 250,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

มีสถานท่ีรองรับ
การรอคอยเด็ก
ของผู้ปกดกครอง 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างศาลา
พักรอส าหรับ
ผู้ปกครอง
ประจ า ศพด .
บ้านแมด 

เพื่อส าหรับรองรับ
การรอคอยเด็ก
ของผู้ปกครอง 

1 หลัง 250,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

มีสถานท่ีรองรับ
การรอคอยเด็ก
ของผู้ปกดกครอง 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตรอบที่
ท าการองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเชียงดา 

เพื่อความสวยงาม
และปูองกันการ
บุกรุก 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต โดย
มีรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต .เชี ยงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีรั้ว
คอนกรีต
รอบที่ท า
การ อบต. 

ภูมิทัศน์ อบต .
เชียงดามีความ
สวยงาม  ปูองการ
บุกรุก 

กองช่าง 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเชียง
ดา   

เพื่อรองรับการ
ดูแลเด็กเล็กใน
พื้นที่ 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต .เชียงดา
ก าหนด 

3,000,000 3,000,000 - - - อาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กตาม
แบบ
มาตรฐาน 

มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กรองรับเด็ก
เล็กท่ีมีจ านวน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6 ต่อเติมอาคาร
ศาลา
เอนกประสงค์
บ้านโคก
ส าราญ หมู่ที่ 
7 

เพื่อรองรับการ
ประชุม
ประชาคมต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคารศาลา
เอนกประสงค์ โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่  อบต .เชียงดา
ก าหนด 

500,000 - - - - ร้อยละ 70 
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

มีศาลา
เอนกประสงค์
รองรับการ
ด าเนินงาน  การ
ประชุม 
ประชาคมต่างๆ 

กองช่าง 

11 โครงการ
ก่อสร้าง
โรงเรือนคัด
แยกขยะ
ธนาคารขยะ
ต าบลเชียงดา 

เพื่อให้การ
ด าเนินงาน
ธนาคารขยะ
ต าบลเชียงดามี
ประสิทธิภาพ  
สามาร ถลดขยะ
ภายในหมู่บ้าน
และสร้างเป็น
รายได้ของ
สมาชิกได้เป็น
อย่างดี 

หมู่บ้านละ 1  แห่ง  
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่  อบต .เชียงดา 
ก าหนด)  

800,000 800,000 - - - มีสถานท่ีคัด
แยกและเก็บ
ขยะก่อน
จ าหน่าย 

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน 

กองช่าง 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการ
ก่อสร้าง
ตลาดน้ าบ้าน
แมด 

เพื่อส่งเสริมการค้า
ขายผลิตภัณฑ์จากการ
ประมง  การเกษตร
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่  อบต .เชียงดา 
ก าหนด)  

500,000 500,000 - - - มีสถานท่ีคัด
แยกและเก็บ
ขยะก่อน
จ าหน่าย 

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

รวม   20   โครงการ 7,200,000 5,700,000 500,000 500,000 500,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การส่งเสริมการฑัฒนาเกษตร  อุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิจสินค้าเกษตร 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสินค้า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ อบรมปูองกัน
โรคระบาดในนา
ข้าว 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาดใน
นาข้าว 

หมู่ที่ 1-8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรผู้ท านา 
จ านวน 100 

ครัวเรือน 

ปัญหาโรคระบาดใน
นาข้าวลดลง 

ส านักปลัด/
ศูนย์ถ่ายทอด
ฯ 

2 ถ่ายทอดความรู้
การผลิตน้ ายาไล่
แมลงศัตรูพืช 

เพื่อส่งเสริมการผลิต
น้ ายาไล่แมลงศัตรูพืช 

หมู่ที่ 1-8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรผู้ท านา 
จ านวน 100 

ครัวเรือน 

ราษฎรมีความรู้ใน
การผลิตน้ ายาไล่
ศัตรูพืช 

ส านักปลัด/
ศูนย์ถ่ายทอด
ฯ 

3 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรข้าวหอม
ทองเชียงดา 

เพื่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรข้าวหอมทอง
เชียงดามีคุณภาพและ
ปลอด 
ภัยได้มาตรฐาน 

1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรข้าวหอมทอง
เชียงดามีคุณภาพ
และปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด/
ศูนย์ถ่ายทอด
ฯ 

4 ผลิตปุ๋ยอนิทรีย์
อัดเม็ดและการ
ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ 

เพื่อให้มีการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดใช้เอง
ในชุมชนและเพื่อลด
การซื้อปุ๋ย 

8 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร  จ านวน 
150 ครัวเรือน 

มีการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดใช้เอง
ในชุมชน 

ส านักปลัด/
ศูนย์ถ่ายทอด
ฯ 

 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 จัดเวทีชุมชนเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาผลผลิต 

8 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8 หมู่บ้าน เกษตรกรมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

ผลผลิต 

ส านักปลัด/ศูนย์
ถ่ายทอดฯ 

6 ขุดสระตามไร่นา เพื่อให้ราษฎรได้มี
สระน้ าไว้เพื่อ
การเกษตร 

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 - 1 แห่ง ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

7 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการท า
นาปรัง 

เพื่อเพ่ิมผลผลิต
การท านาปรังและ
ลดต้นทุน 

8 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง ผลผลิตนาปังมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด/ศูนย์
ถ่ายทอดฯ 

8 ฝึกอบรมเกษตรกร
ท านา 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ
เกษตรกรท านา 

8 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง เกษตรกรมีความรู้
ในการประกอบ

อาชีพ 

ส านักปลัด/ศูนย์
ถ่ายทอดฯ 

9 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวให้ได้
คุณภาพ  ตาม
กระบวนการ
โรงเรียนชาวนา 

เพื่อเพ่ิมผลผลิต/
ลดต้นทุนการท า
นา 

8 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรกลุม่
ท านา 60 ราย 

เพื่อเพ่ิมผลผลิต/
ลดต้นทุนการท า

นา 

ส านักปลัด/ศูนย์
ถ่ายทอดฯ 

10 โครงการผลิตเช้ือชีว
พันธ์ส าหรับก าจัด
ศัตรูพืช 

เพื่อลดต้นทุนและ
ความเสี่ยงใน
กิจกรรมทาง
การเกษตร 

หมู่ที่ ๑ – ๘ 50,000 50,000 50,000 - - ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของการ
ส ารวจความพึง

พอใจ 

ต้นทุนและความ
เสี่ยงในกิจกรรม
การเกษตรลดลง 

ส านักปลัด 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ส่งเสริมการ
เพาะแหนแ ดง
เพื่อการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการใช้
และผลิตปุ๋ยจาก
พืชธรรมชาติ 

หมู่ที่ ๑ – ๘ 50,000 50,000 50,000 - - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
ของการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

มีการใช้ปุ๋ยจาก
แหนแดงที่ผลิต
ขึ้นมาเอง 

ส านักปลัด 

รวม     50  โครงการ 810,000 810,000 810,000 710,000 510,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การส่งเสริมการฑัฒนาเกษตร  อุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิจสินค้าเกษตร   
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2    แผนงานการพัฒนาที่ 2  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ส่งเสริม และพัฒนา
กลุ่มเลี้ยงสัตว์ (โค – 
กระบือ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม 

กลุ่มเลี้ยงสัตว์ (โค 
– กระบือ) 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - มีกลุ่มฯและ
มีการด าเนิน
กิจกรรมของ
กลุ่มอย่าง
ตอ่เนื่อง 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม 

ส านักปลัด 

2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ 
/ ไก่เนื้อ / ไก่
พื้นบ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม 

กลุ่มเลี้ยงไก ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกลุ่มฯและ
มีการด าเนิน
กิจกรรมของ
กลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง 

เกษตรกรได้รับความรู้
ในการเลี้ ยงสัตว์และ
การผลิตอาหารสัตว์ 

ส านักปลัด 

3 การส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มแปรรูป
จักสาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม 

กลุมแปรรูปจัก
สาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกลุ่มฯและ
มีการด าเนิน
กิจกรรมของ
กลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 

 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มเย็บผ้า 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม 

กลุ่มเย็บผ้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกลุ่มฯและ
มีการด าเนิน
กิจกรรมของ
กลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 

5 ส่งเสริมกลุ่มแปรรูป
อาหาร 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม 

กลุ่มแปรรูป
อาหาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกลุ่ม ฯและ
มีการด าเนิน
กิจกรรมของ
กลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 

6 ส่งเสริมการผลิต
ดอกไม้ประดิษฐ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม 

กลุ่มแปรรูป
ดอกไม้ประดิษฐ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกลุ่มฯและ
มีการด าเนิน
กิจกรรมของ
กลุ่มอย่าง
ตอ่เนื่อง 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 

7 ส่งเสริมอาชีพตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
“ผักสวนครัวรั้วกิน
ได้” 

ลดรายจ่ายให้กับ
ประชาชน 

8 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
ของการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชานมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

ส านักปลัด 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ส่งเสริมอาชีพหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว 

เพื่อเพ่ิมอาชีพแ ละ
รายได้ให้กับ
เกษตรกรในชุมชน 

หมู่ที่  1 – 8 - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑  ครั้งต่อป ี เกษตรกรในชุมชนมี
อาชีพและรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 จัดซื้อเครื่องอัดฟาง
ส าหรับเลี้ยงสัตว์ 

เพื่อเก็บอาหารไว้
เลี้ยงสัตว์ในฤดูฝน
หรือในเวลาขาด
แคลน 

หมู่ที่  1 – 8 - 4,0
๐๐,๐๐๐ 

4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ ๑  เครื่อง /
คัน 

สัตว์เลี้ยงมีอาหาร
อย่างเพียงพอ 

กองสวัสดิการ
สังคม อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

10 โครงการอบรมให้
ความรู้การเพาะเห็ด 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมหลังจาก
ฤดูท านา 

หมู่ที่ 1 – 8 - 25,000 25,000 25,000 25,000 1 ครั้ง ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 โครงการอบรมให้
ความรู้งาน
หัตถกรรม 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมหลังจาก
ฤดูท านา 

หมู่ที่ 1 – 8 - 25,000 25,000 25,000 25,000 1 ครั้ง ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ตน้แบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่  
ประยุกต์สู่ 
“โครงการ โคก
หนอง นา โมเดล” 

- เพื่อเรียนรู้  เข้าใจ  
เข้าถึง  พัฒนา  
ศาสตร์พระราชากับ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
- เพื่อเรียนรู้การ
แปลงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติแบบเป็น
ขั้นเป็นตอน 

-  ประชาชน
ครัวเรือนต้นแบบ
ได้รับความรู้
ประยุกต์สู่ โคก 
หนอง นา โมเดล 
- ปรับปรุงพื้นที่
สร้างแปลงสาธิต 
โคก หนอง นา 
โมเดล 

100,000 - - - - มีการเข้ารับ
การศึกษา
เป็นพื้นที่
ต้นแบบ 

มีแปลงสาธิตโคก
หนองนาโมเดล ซึ่ง
เป็นพื้นที่ต้นแบบให้
ประชาชนได้เข้าร่วม
ศึกษา 

ส านักปลัด 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 อบรมเสริมสร้าง
ความรู้การ แปร
รูปปลาร้า 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมหลังจาก
ฤดูท านา 

กลุ่มแปรรู ปปลา
ร้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกลุ่มแปรรูป
ปลาร้าข้ามปีใน
ต าบล 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ 

14 อบรมการผลิต / 
ทอเสื่อพร้อม
จัดหา ตลาด
รองรับ 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมหลังจาก
ฤดูท านา 

กลุ่มจักสานทอ
เสื่อ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกลุ่มจักสาน 
ทอเสื่อในต าบล
และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ 

15 ส่งเสริมการผลิต
ถ่านอัดแท่งจาก
วัชพืช 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ของคนในชุมชน 

กลุ่มผลิตถ่านอัด
แท่งจากวัชพืช 

80,000 80,000 - - - มีกลุ่มผลิตถ่าน
อัดแท่งจาก
วัชพืช 

ประชาชนมี
รา ยได้และลด
ต้นทุนใน
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการ 

รวม        62   โครงการ ๖๑๐,๐๐๐ ๔,48๐,๐๐๐ ๔,3๘๐,๐๐๐ ๔,๓๘๐,๐๐๐ ๔,๓๘๐,๐๐๐ - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซื้อเรือพาย
เพื่อใช้ใน งาน
แข่งเรือประจ าปี 

เพื่อให้มี เรือพายใช้ใน
งานแข่งเรือประจ าปี 

๒  ล า 1๐๐,๐๐๐ - - - - ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของการ
ส ารวจความพึง
พอใจ 

มีเรือพายใช้ในงาน
แข่งเรือประจ าปี 

กองการศึกษา
,กองช่าง 

2 ปรับปรุงสถานท่ี
ริมฝั่งห้วยหลวง
บริเวณสะพาน
ข้ามห้วยหลวง   
หมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นสถานท่ีรองรับ
การจัดงานประเพณี
แข่งเรือและการลอย
กระทง 

ปรับปรุงสถานท่ี
ริมฝั่งห้วยหลวง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต .
เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000- - - - ๑  แห่ง สถานท่ีการจัดงาน
ประเพ ณีแข่งเรือและ
การลอยกระทงมี
ความสะดวกและมี
ความพร้อมมากขึ้น 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 โครงการวัน
ผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
ต่อไป 

วันผู้สูงอายุ
แห่งชาติของทุกปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง ประเพณีและ
วัฒนธรรมคงอยู่คู่
ประชาชนรุ่นหลัง
ต่อไป 

กองสวัสดิการ
สังคม,กอง
การศึกษา 

4 โครงการวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อให้ทราบถึง
ความส าคัญของวัน
เข้าพรรษา  และ
ประชาชนได้ร่วมกัน
ท ากิจกรรม 

หมู่ที่ 1-8 และ 
ศพด. 

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละ 80 ใน
การส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชาชนให้
ความส าคัญของวัน
เข้าพรรษาและได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองการศึกษา 

 



 
 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการร่วมสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีของดี
อ าเภอสร้าง
คอม. 

1. เพื่อให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2 . เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ต าบล 

1. ร่วมกิจกรรม
ขบวนแห ่
2 .  กิจกรรม
แสดงสิ นค้าหนึ่ง
ต าบล หน่ึง
สินค้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าและ
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัด
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
วันแม่ให้เด็กมี  ความ
รัก ความกตัญญูต่อแม่
ผู้ให้  ก าเนิดสร้าง
ความรักความผูกพัน
ใน  ครอบครัว 

จัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ 
ร่วมกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 ศูนย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีความรักความ
ความกตัญญูต่อแม่
ผู้ให้ก าเนิดสร้างความ
รักความผู้ผันใน
ครอบครัว 

กองการศึกษา 

7 โครงการ แห่
เทียนพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
แห่เทียนพรรษา  และ
ประชาชนได้ร่วมกัน
ท ากิจกรรม 

หมู่ที่ 1 - 8 
และ ศพด. 

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละ 80 
ในการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชาชนให้
ความส าคัญของ
ประเพณีแห่ พร รษา
และได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองการศึกษา 

8 กิจกรรมวันสตรี
สากล  8  
มีนาคม 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
วันสตรีสากล  8  
มีนาคม 

หมู่ที่ 1 - 8 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจ 

กิจกรรมวันสตรีสากล  
8  มีนาคมส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

ส านักปลัด 
อบต./สนง.
พัฒนาชุมชน
อ าเภอ 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการวันลอย
กระทง  

เพื่ออนุ รักษ์ ประเพณี
ลอยกระทง  

หมู่ที่ 1 - 8 200,000       200,000       200,000       200,000   200,000   ร้อยละ 80 
ในการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชาชนให้
ความส าคัญ ประเพณี
ลอยกระทง 

กองการศึกษา 

10 โครงการแข่งเรือ
พายประจ าปี 

เพื่ออนุรักษ์ ประเพณี
การแข่งเรือ 

หมู่ที่ 1 - 8 - - 200,000       200,000   200,000   ร้อยละ 80 
ในการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชาชนให้
ความส าคัญ ประเพณี
การแข่งเรือและได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองการศึกษา 

11 กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

เพื่อให้ทราบถึง
ความส าคัญของวันพ่อ
แห่งชาติ 

หมู่ที่ 1-8 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       ร้อยละ 80 
ในการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชาชนให้
ความส าคัญของวันพ่อ
แห่งชาติและได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองการศึกษา 

12 กิจกรรมวันข้ึนปี
ใหม่ 

เพื่อให้ทราบถึง
ความส าคัญของวันข้ึน
ปีใหม่ 

หมู่ที่ 1-8 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       ร้อยละ 80 
ในการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชาชนให้
ความส าคัญของวันข้ึน
ปีใหม่และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองการศึกษา 

13 โครงการเฉลิม
ฉลองวันก่อตั้ง
เมืองอุดรธานี 

เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง
วาระจังหวัดอุดรธานี 

ปีละ 1 ครั้ง 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 80 
ในการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้เฉลิม
ฉลองวันก่อตั้งเมือง
อุดรธานี 

กองการศึกษา
,วัฒนธรรม
อ าเภอ 

 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 การจัดตั้งสภา
วัฒนธรรมต าบล 

เพื่อให้มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานวัฒนธรรม
ของต าบล 

1  คณะ 30,000       - - - - มีสภา
วัฒนธรรม
ต าบล 

มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานวัฒนธรรม
ของต าบล 

กองการศึกษา 

15 การจัดตั้งสภา
วัฒนธรรมหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานวัฒนธรรม
ของหมู่บ้าน 

1  คณะ 30,000       - - - - มีสภา
วัฒนธรรม
หมู่บ้าน 

มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานวัฒนธรรม
ของหมู่บ้าน 

กองการศึกษา 

16 การจัดตั้งเวที
ประชาคม
วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนต าบล 

เพื่อให้มีเวทีส าหรับ
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันด้านวัฒนธรรม
ของสภาวัฒนธรรม
ต าบลและหมู่บ้าน 

ปีละ 1  ครั้ง 40,000 40,000     40,000     40,000     40,000     มีโครงการ
เสนอเพื่อ
ด าเนินการ
จากเวที
ประชาคม 

มีเวทีส าหรับแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน
ด้านวัฒนธรรมของ
สภาวัฒนธรรมต าบล
และหมู่บ้าน 

กองการศึกษา 

17 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรใน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงดา 
รวมทั้งหน่วยงาน
ราชการภายใน
ต าบล 

เพื่อให้พนักงานได้มี
โอกาสท าบุญ  ฟังเทศก์ 
และศึกษาพุทธศาสนา  
และเพื่อเป็นการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณธรรม  
และจริยธรรมและมี
คุณภาพของสังคม 

ปีละ 1  ครั้ง 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 80 
ในการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

บุคลากรรู้จักการ
ปฏิบัติสมาธิ  และ
ตระหนักในค่านิยม
ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  สามารถ
น าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มีคุณภาพ 

กองการศึกษา 

 

 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการ
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามเอาไว้
ให้ลูกหลานต่อไป 

ปีละ 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ในการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประเพณีได้รับการ
อนุรักษ์สืบต่อไปถึง
ลูกหลาน 

กองการศึกษา 

19 โครงการ
เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันของ
สังคมในมิติ
วัฒนธรรมต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

50  คน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     มีผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 
50 คน 

ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง สังคม
อยู่เย็นเป็นสุข 

กองการศึกษา 

20 พบกันวันพระ 
ธรรมะสัญจร 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ร่วมกัน
ท าบุญในวันพระ 

หมู่ที่ 1 - 8 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ร้อยละ 80 
ในการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้ร่วมกัน
ท าบุญในวันพระ 

กองการศึกษา 

22 จัดหาอุปกรณ์
เพื่องาน
ประเพณี /งาน
กิจกรรมของ 
อบต.เชียงดา 

เพื่อรองรับการจัดงาน
ประเพณี/กิจกรรมของ 
อบต.เชียงดา 

- ประเพณีแข่ง
เรือพาย 

- ประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

-  ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรม

ประเพณีของดี
อ าเภอสร้างคอม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อย่างน้อย 1 
ประเพณี 

การจัดงานประเพณี /
กิจกรรมมีความ
สะดวก 

กองการศึกษา 

 
 



 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 ปฏิบัติธรรมช าระใจ
เทิดไท้องค์ราชันย์ 

เพื่อเสริมสร้างแนว
ทางการปฏิบัติธรรม
แก่บุคลากรในชุมชน 

ปีละ 1  ครั้ง 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     มีการจัด
กิจกรรมอย่าง
น้อยปีละครั้ง 

บุคลากรจาก 4 ฝุาย  
คือ  นักเรียน  ครู  
อบต .  ชุมชน  ได้
ปฏิบัติธรรมร่วมกัน
โดยมีวัดเป็น
ศูนย์กลาง 

กองการศึกษา/
โรงเรียนภายใน
ต าบล 

24 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
“หมู่บ้านรักษาศีล 
๕” 

เพื่อเป็นการการ
สร้างความรักความ
สามัคคี  ความเข้าใจ
ในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมี
ความสุข 

ปีละ 1 ครั้ง 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ด าเนินการ
รณรงค์ให้
ประชาชนทุก
คนรักษาศีล ๕ 
ครอบคลุม
พื้นที่ 

มีการสร้างความรัก
ความสามัคคี ความ
เข้าใจในการอยู่
ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข  

กองการศึกษา
,วัฒนธรรม
อ าเภอ 

25 โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูร้อน
และบวชศีลจาริณี
ถวายเป็นพระราช
กุศลฯ 

เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการได้
รับรู้เรื่อง
ศาสนาและ
ธรรมาภบิาล 

50,000 50,000 50,000       50,000       50,000       อย่างน้อย 1 
วัด  จ านวน  
100 รูป 

เป็นการแสดงความ
จงรักภักดีร่วมเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กองการศึกษา
,วัฒนธรรม
อ าเภอ 

รวม   99   โครงการ 1,800,000 1,140,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 - - - 
 



 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.2    แผนงานการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ วันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อ ให้เด็ก  เยาวชนมีการ
แสดงออกในทางสร้างสรรค์  
พัฒนาความคิดบุคลิกภาพ
และจิตใจ 

ศพด.เชียงดา 
ศพด.บ้านแมด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กกล้าแสดงออก
มีควา มคิด  
สติปัญญาที่ดี 

กอง
การศึกษา 

2 
ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีพื้นท่ีให้เด็กเล่น
กิจกรรมกลางแจ้ง 

ศพด.เชียงดา 
ศพด.บ้านแมด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 2 แห่ง มีพื้นท่ีให้เด็กเล่น
กิจกรรมกลางแจ้ง 

กอง
การศึกษา 

3 จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน 

เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย  เหมาะแก่การ
พัฒนาการเด็ก 

2 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 แห่ง เด็กมีการเรียนรู้
และพัฒนาการที่
สมวัย 

กอง
การศึกษา 

4 

ส่งเสริมทักษะ
ด้านอาชีพให้
นักเรียน
นักศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมี
รายได้เสริม 

นักเรียน /นักศึกษา 
กศน .และ โรงเรียน
ในเขตต าบลเชียงดา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไม่น้อยร้อยละ 
60 ของการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

นักเรียนนักศึกษา
มีอาชีพและรายได้
เสริม 

กอง
การศึกษา 

5 จัดตั้งห้องสมุด
ชุมชน 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ประชาชน 

1  แห่ง 30,000 30,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

กอง
การศึกษา 

6 
ส่งเสริม
ทุนการศึกษา
นักเรียนยากจน 

ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนได้
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

8  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50 คน นักเรียนได้เรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาท างานช่วง
ปิดเทอม 

เพื่อสร้างรายได้  ลดรายจา่ย
ให้กับครอบครัว 

8  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30 คน นักเรียนมีรายได้ช่วง
ปิดเทอม  และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการบัณทิตน้อย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยาก
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

8  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100 คน นักเรียนได้เรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา 

9 จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต
หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในต าบล 

8  แห่ง 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 8  แห่ง ประชาชนแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตในต าบล 

กอง
การศึกษา 

10 พัฒนาทักษะทาง
วิชาการ 

เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาการของนักเรียน 

ปีละ 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

นักเรียนมีทักษะทาง
วิชาการมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

11 พัฒนาทักษะผู้น า
เยาวชน 

เพื่อพัฒนาทักษะผู้น า
เยาวชน 

ปีละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ผู้น าเยาวชนมีทักษะ
และมีพฤติกรรมที่ดี 

กอง
การศึกษา 

12 สอนทักษะวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการสอน  ทักษา
วิชาชีพแก่นักเรียนอย่างน้อย 
1 วิชาชีพ 

ปีละ 2 แห่ง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

นักเรียนได้รับการสอน
ทักษะวิชาชีพ 

กอง
การศึกษา 

13 อบรมยาเสพติดและ
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมห่างไกล
ยาเสพติด 

ปีละ 2 แห่ง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

14 อุดหนุนโครงการด้วย
รักและห่วงใยใน
โรงเรียนบ้านแมด
(โรงเรียนใน
พระราชด าร)ิ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
เรียนรู้ทักษะในการประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตว/์ปลูกผัก
ระหว่างเรียน 

ปีละ 1 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

นักเรียรได้รับการสอน
วิชาชีพ 

กอง
การศึกษา 

 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ค่ายอบรมวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการอันเป็นการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ปีละ 2 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง นักเรียนได้รับการ
อบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ 

กอง
การศึกษา 

16 จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์
อุปกรณ์  สื่อการเรียน
การสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อ
การเรียนการสอนส าหรับใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กภายใน
ต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของผลส ารวจ
ความพึงพอใจ
ต่อผู้ปกครอง 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ตามวัยท่ีเหมาะสม 
 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการและทักษะด้านต่างๆ
ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 คน เด็กได้รับการส่งเสริม
ทักษาทางวิชาการด้าน
ต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้อื่น 

ศพด.เชียงดา 
ศพด.บ้านแมด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 คน เด็กเล็กในศูนย์ฯมี
ความพร้อมพัฒนาการ
ทุกด้าน 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการท้องถิ่นไทย
รักการอ่าน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีแหล่งการเรียนรู้ และ
ทักษะ และนิสัยรักการอ่าน
และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
อ่าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 6 0 
ของผลส ารวจ
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริม และสนันสนุน
แหล่งการเรียนรู้ และ
ทักษะและนิสัยรักการ
อ่านและเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

กอง
การศึกษา 

 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
เด็ก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)  ในเขตพื้นท่ี 

เด็กนักเรียนใน
พื้นที่ต าบล 

๑,๐๐๐,๐๐๐  
 

๑,๐๐๐,๐๐๐  
 

๑,๐๐๐,๐๐๐  
 

๑,๐๐๐,๐๐๐  
 

๑,๐๐๐,๐๐๐  
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวน
นักเรียน 

นักเรียนมี
อาหารกลาง
วันท่ีเพียงพอ 

กอง
การศึกษา /
โรงเรียน
ภายใน
ต าบล 

21 โครงการอุดหนุน
อาหารเสริม (นม) 

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) เพิ่มพัฒนาการ
ส าหรับเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนใน
พื้นที่ต าบล 

-        -        1,000,000        1,000,000        1,000,000        ร้อยละ 100  
นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) 

นักเรียนมี
อาหารเสริม 
(นม) 
รับประทาน 

กอง
การศึกษา /
โรงเรียน
ภายใน
ต าบล 

รวม  105  โครงการ     2,280,000 2,280,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.3    แผนงานการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตรา จารย์ ดร .สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

เพื่อปูองกันการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
จากสัตว์สู่คน 

สุนัข แมวในพื้นที่
ต าบลเชียงดา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สุนัขและแมวใน
พื้นที่ได้รับวัคซืน
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข
บ้าน 

ส านักปลัด อบต. 
/อาสาปศุสัตว/์
ส านักงานปศุสัตวื
อ าเภอ 

2 ปูองกันโรคไข้เลือดออก - เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 

- จัดซื้อวัสดุ
เคมีภัณฑ์ส าหรับ
หารควบคุมลูกน้ า 
ยุงลาย 
- ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือ
ก าจัดยุงลาย 

50,000 50,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง /ปี ลดปัญหา
ไข้เลือดออกใน
พื้นที่ 

ส านักปลัด/ 

รพ.สต.เชียงดา 

3 จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบ
สะพาย 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
ในการฉีดพ่นย่าฆ่า
เชื้อโรคที่สะดวก 

8 เครื่อง 80,000 - - - - 1 ครั้ง / ปี มีเครื่องพ่นยา
บริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์
ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

- ให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมและการ
ปูองกันโรคติดต่อ 
- เพ่ือท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง 
ๆ  และปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ 

หมู่ที่ 1 -8 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง / ปี ประชาชนได้รับ
ความรู้ตลอดจนลด
อัตราการเกิดโรค
ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค 

 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต.เชียงดา 

5 โครงการส่งเสริม
การปูองกันและ
ควบคุม
โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง 

เพื่อให้ผู้ปุวยและแกนน า
ดูแลตัวเองและชุมชนได้ 

ปีละ 1 แห่ง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ปีละ 1 ครั้ง ผู้ปุวยและแกนน า
ดูแลตัวเองและ
ชุมชนได้ 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต.เชียงดา 

6 โครงการส่งเสริม
การปูองกันมะเร็ง
ปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม
ระยะแรกในสตรี
วัยทอง 

เพื่อให้สตรีวัยทองมีความรู้
และค้นหามะเร็งและ
รักษาได้ทัน 

ปีละ 1 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง สตจรีวัยทองมี
ความรู้และสามารถ
ตรวจแนะน าผู้อื่นได้ 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต.เชียงดา 

 

 

 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
และตรวจสุขภาพ
ประจ าปี
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 1 ครั้ง / ปี ประชาชนได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพ 

ส านักปลัด/ 

รพ.สต.เชียงดา 

8 โครงการส่งเสริม
การออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกายให้ถูกต้อง 

กิจกรรมการ
เต้นแอโรบิค 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี  ใช้เวลาว่างเกิด
ประโยชน์ 

ส านักปลัด/ 

รพ.สต.เชียงดา 

9 ส่งเสริมกิจกรรม
ของ อสม. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพแกน
น าสุขภาพในการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น 

อสม . ต าบล
เชียงดา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การด าเนินกิจกรรม
ของ อสม. ได้รับการ

สนับสนุน 

อสม . มีความรู้ดูแล
สุขภาพชุมชนได้
ถูกต้อง 

ส านักปลัด/ 

รพ.สต.เชียงดา 

10 อบรมร้านค้าแผง
ลอยและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขาภิบาล  การบริโภคแก่
ประชาชนและร้านค้า 

ปีละ 1 แห่ง 50,000 - 50,000 - 50,000 1 ครั้ง / ปี ประชาชนมี
สุขลักษณะที่ดีในการ
บริโภคสินค้า 

ส านักปลัด/ 

รพ.สต.เชียงดา 

11 อบรมแพทย์แผน
ไทย 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
แพทย์แผนไทย 

ปีละ 1 แห่ง 30,000 - 30,000 - 30,000 1 ครั้ง / ปี ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
แพทย์แผนไทย 

ส านักปลัด/ 

รพ.สต.เชียงดา 

12 ปูองกันการติดเชื้อ
เอช ไอ วี เมื่อแรก
เกิด 

เพื่อปูองกันปั ญหาการติด
เชื้อเอช ไอ วี 

ปีละ 1 ครั้ง 30,000 - 30,000 - 30,000 50 คน ลดปัญหาการติดเช้ือ
เอช ไอ วี ในเด็กแรก
เกิด 

ส านักปลัด/ 

รพ.สต.เชียงดา 

 

 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการรณรงค์
ปูองกันการติดเชื้อ
เอช ไอ วี ในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน 

เพื่อปูองกันปัญหาการติด
เชื้อเอช ไอ วี 

ปีละ 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80  คน ลดปัญหาการติดเช้ือ
เอช ไอ ว ีในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน 

ส านักปลัด/ 

รพ.สต.เชียงดา 

14 โครงการส่งเสริม
การใช้ถุงยาง
อนามัยแบบ
บูรณาการ 

เพื่อปูองกันปัญหาการติด
เชื้อเอช ไอ วี 

ปีละ 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80  คน ลดปัญหาการติดเช้ือ
เอช ไอ วี  

ส านักปลัด/ 

รพ.สต.เชียงดา 

15 โครงการ  การ
รักษา  การดูแล
และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ติด
เชื้อ เอช ไอ วี 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
คุณภาพชีวิตทีดี  ได้รับ
การช่วยเหลือจากสังคม 

ปีละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของผู้
ติดเชื้อได้รับการ

ช่วยเหลือ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
คุณภาพชีวิตทีด่ี  

ส านักปลัด/ 

รพ.สต.เชียงดา 

16 โครงการดูแลและ
ช่วยเหลือเด็กที่
ได้รับผลกระทบ
จากเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
คุณภาพชีวิตทีดี  ได้รับ
การช่วยเหลือจากสังคม 

ปีละ 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละ 100 ของ
เด็กท่ีได้รับ

ผลกระทบได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ติดเช้ือเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  

ส านักปลัด/ 

รพ.สต.เชียงดา 

17 อุดหนุนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบลเชียง
ดา 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
เชียงดา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 ครั้ง กองทันหลักประกัน
สุขภาพด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

ปศุสัตว์อ าเออ 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 อุดห นุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสุขภาพ 

เพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 1 -8 160,000   16๐,000   ๑6๐,000   ๑6๐,000   ๑6๐,000   ประชาชนร้อย ละ 
๘0  มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมด้าน
สุขภาพ  มีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักปลัด อบต. 
/รพ.สต.เชียงดา/
ศสมช.ในพื้นที่
ต าบลเชียงดา 

19 จัดหารถเข็น
ส าหรับผู้พิการ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวันของผู้
พิการ 

ผู้พิการในต าบล 50,000  - -  -  -  ร้อยละ  100  
ของผู้พิการได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

20 สนับสนุนศูนย์กู้
ชีพ กูภ้ัย  
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงดา 

เพื่อด าเนินงานการ
ให้บริการประชาชน  
ผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือ
เจ็บปุวยจาก
อุบัติเหต ุ

- จ้างเหมาบุคคล
เพื่อด าเนินงาน 
- จัดหาอุปกรณ์  
เครื่องมือส าหรับ
ด าเนินงาน 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานกลาง

ของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) 

ผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือ
เจ็บปุวยจาก
อุบัติเหตุได้รับ

บริการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

ส านักปลัด 

21 โครงการจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ) 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน  ผู้ปุวย
ฉุกเฉิน หรือเจ็บปุวย
จากอุบัติเหต ุ

1  คัน 1,000,000 - - - - ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานกลาง
ของสถานบัน

การแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) 

ผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือ
เจ็บปุวยจาก
อุบัติเหตุได้รับ

บริการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

ส านักปลัด 

 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการ
จ้างเหมานัก
นักบริบาล
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนแก่นัก
บริบาลท้องถิ่น 

นักบริบาลท้องถิ่น  
จ านวน 2 คน 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000    

รวม   91     โครงการ    2,993,000 1,753,000 2,013,000 1,903,000 1,983,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.4    แผนงานการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้
จ่ายในการด ารงชีวิต 

8 หมู่บ้าน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้สูงอายุทุก
คนในพ้ืนท่ี 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ได้รับ
การช่วยเหลือจาก
สังคม 

8 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้พิการใน
พื้นที่ทุกคน 

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อ HIV 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
ได้รับการช่วยเหลือ
จากสังคม 

8 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ติดเชื้อ 
HIV ทุกคน
ในพื้นที่ 

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 ฝึกอบรมอาชีพแก่
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ติดเชื้อ 
HIV 

เพื่อสร้างรายได้เสริม
แก่ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ติดเชื้อ HIV 

8 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ติดเชื้อ HIV  
มีอาชีพ  มีรายได้ 

กองสวสัดิการ
สังคม 

5 ฝึกอบรมเด็ก  
เยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้เด็ก  เยาวชน
และผู้ด้อยโอกาสมี
อาชีพและรายได้เสริม 

ปีละ 1 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 50  คน เด็ก  เยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ
และรายได้เสริม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 



 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นชมรม To 
Be Number 
One 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพเยาวชน 

1 ต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง เยาวชนมีคุณภาพ กองสวัสดิการ
สังคม 

7 จัดตั้งหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

เพื่อสร้างฐานเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับชุมชน 

ปีละ 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 
หมู่บ้าน 

เป็นฐานเรียรู้
เศรษฐกิจพอ เพียง
ให้กับชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 จัดตั้งหมู่บ้าน
ต้นแบบผู้สูงอายุ
ระยะยาว 

เพื่อสร้างฐานเรียนรู้
ต้นแบบผู้สูงอายุระยะ
ยาวให้กับชุมชน 

ปีละ 1 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 
หมู่บ้าน 

เป็นฐานเรียนรู้
ผู้สูงอายุระยะยาว
ให้กับชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการพัฒนา
สตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวในชุมชน 

ปีละ 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 50 คน สตรีและครอบครัว
ในชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการ
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) 

เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่อาสาสมัคร
ผู้สูงอายุ 

8 หมู่บ้าน 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 8 คน/เดือน
คนละ 600 

บาท 

อผส . มัขวัญและ
ก าลังใจในการ
ท างาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม    55   โครงการ 1,092,600 1,092,600 4,592,600 4,592,600 4,592,600 - - - 
 

 



 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.5    แผนงานการพัฒนาที่ 5  การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ จัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อให้วัสดุกีฬาให้
ประชาชนได้เล่น
และออกก าลังกาย 

8 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง มีวัสดุกีฬาให้ประชาชน
ได้เล่นและออกก าลัง
กาย 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขัน
กีฬา  เยาวชน
ประชาชนต าบล
เชียงดา 

เพื่อส่งเส ริมให้เด็ก
เยาวชนได้ออกก าลัง
กายมีความสามัคคี  
มีน้ าใจ 

8 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก  เยาวชนประชาชน
ได้ออกก าลังกายมีความ
สามัคคี 

กองการศึกษา 

3 การแข่งขันกีฬา
บุคลากรท้องถิ่น
สัมพันธ์อ าเภอสร้าง
คอม 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
เชื่อมสัมพันธไมตรีที่
ดีระหว่าง  อปท .  
ด้วยกัน 

6  ต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง อปท .มีความรักสามัคคี
กัน 

กองการศึกษา 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สนามกีฬา 

เพื่อความสวยงาม
เหมาะแก่การออก
ก าลังการ 

สนามกีฬา 
อบต.เชียงดา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง เด็กเยาวชน  ประชาชน
ได้ออกก าลังกายมีความ
สามัคคี 

กองช่าง 

5 ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 

เพื่อให้มีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

หมู่ 1 
หมู่ 2 
หมู่ 4 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 3 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

รวม  25     โครงการ    460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 - - - 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการและการส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- นักเรียน 
- ผู้น า 
- อาสาสมัคร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 คน มีอาสาสมัครฯร่วม
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

2 วางแนวเขตอนุรักษ์
สัตว์น้ า 

เพื่อปูองกันการจับสัตว์
เกินจ าเป็น 

- อ่างเก็บน้ าพาน 
- อ่างเก็บน้ าห้วยเรือ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100 ,000 
ตัว 

มีสัตว์น้ าในแหล่ง
น้ า  ระบบนิเวศน์
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองน้ า 

เพื่อความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- สระหนองขาม 
- ท่าแพบ้านแมด 

100,000 - 100,000 - 100,000 ร้อยละ 60 
ของความพึง

พอใจ 

มีสถานท่ี ที
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

4 โครงการซ่อมแซม
ประตูเปิด -  ปิดน้ า 
อ่างเก็บน้ า ห้วยเรือ  
(หมู่ที่  5 – หมู่ที่  6) 

เพื่อซ่อมแซมให้มีสภาพ
ใช้งานได้เป็นปกติ  และ
ประชาชน มีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่  อบต .
เชียงดา ก าหนด  
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ า

น้ า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่า
แพบ้านแมด 

เพื่อความสวยงาม  
เหมาะสมส าหรับการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงทัศนียภาพ
โดยรอบบริเวณอ่าง
น้ าพานท่าแพบ้าน
แมด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - ท่าแพได้รับ
การปรับปรุง 

ท่าแพมีภูมิทัศน์
สวยงาม  
เหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 
อบต./อบจ. 
/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 



 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 รณรงค์สร้าง
จิตส านึก
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้าง
จิตส านึก ในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนราชการ ,กลุ่ม , 
องค์กร ,ภาคเอกชน
ในพื้นที่ต าบลเชียง
ดา 

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 ร่วมรณรงค์
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

ประชาชนมี
จิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 
อบต. 

7 ก าจัดวัชพืชใน
หนองน้ า
สาธารณะ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
จัดการเรื่องน้ า
และการบดบัง
ทัศนียภาพของ
แหล่งน้ า 

อ่างเก็บน้ าพาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ปัญหาจัดการเรื่อง
น้ าและการบดบัง
ทัศนียภาพของ
แหล่งน้ าลดลง 

ส านักปลัด / 
อบจ. / 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

8 สร้างจุดแลนด์
มาร์คโนนนก
แขกอ่างน้ า
พาน 

- เพื่อกระตุ้น
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

- ปรับปรุงพื้นที่ให้มี
ความสวยงาม 
- ปลูกไม้ดอก เช่น 
ดาวเรือง  
ทานตะวัน 
- สร้างซุ้มนั่งพักผ่อน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
20 

มีการตอบรับ
จาก
นักท่องเที่ยว
เป็นอย่างดี 

ส านักปลัด / 
อบจ. / 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม      62    โครงการ     25,190,000 25,190,000 79,970,000 79,970,000 79,770,000 - - - 
 



 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการและการส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพือ่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.2    แผนงานการพัฒนาที่ 2   สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รณรงค์สร้าง
จิตส านึกให้แก่
ผู้ประกอบการ
ด้านอาหาร 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้แก่ผู้ประกอบการใน
การประกอบกิจการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียน /ศูนย์เด็ก /
ร้านค้าภายในต าบล 

 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ / 
อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการด้านอาหาร 

20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ท าการรณรงค์
อย่างน้อย ปี
ละ  1  ครั้ง 

ผู้ปร ะกอบการมี
จิตส านึกความ
รับผิดชอบในการ
ประกอบการ 

ส านักปลัด 
อบต. 

รวม   5  โครงการ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    - - - 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการและการส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.3    แผนงานการพัฒนาที่ 3  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซื้อถังรองรับ
ขยะมูลฝอยแบบ
พลาสติกขนาด
บรรจุ 120 ลิตร  
ฝาเรียบ 

เพื่อรองรับขยะมูล
ฝอยจากครัวเรือน 

ครัวเรือน / 
ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
ต าบลเชียงดา 

1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนต้องมี
ถังขยะรองรับ
การจัดการขยะ 

มีถังข ยะเพียงพอ
ต่อการบริการ 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์
การคัดแยกขยะ 
 

เพื่อลดปริมาณขยะ บุคลากร อบต.เชียงดา 
ผู้น าหมู่บ้าน / 
โรงเรียน / 
คณะกรรมการ
ธนาคารขยะต าบล
เชียงดา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของการ
ส ารวจความพึง
พอใจ 

ปริมาณขยะลดลง ส านักปลัด 

3 จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการ
และรณรงค์ก าจัด
ขยะมูลฝอย 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี / 
ส่วนราชการ / 
หน่วยงาน / กลุ่ม
ต่างๆ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง 
 

ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด 

 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 จัดหาที่ท้ิงขยะ
ร่วมกับ อปท. 

เพื่อให้การก าจัดขยะ
มูลฝอยถูก
สุขลักษณะ 
 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง มีที่ท้ิงขยะที่
เหมาะสม 

ส านักปลัด 

5 จัดหาถังขยะมูล
ฝอย  เพิ่มเติม   

เพื่อให้มีถังขยะมูล
ฝอยรองรับ การ
จัดการขยะมูลฝอย 

- การเพิ่มขึ้น / 
ขยายตัวของครัวเรือน 
- ถังขยะเดิมช ารุด 

25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   มีถังขยะ
เพียงพอ 

มีถังขยะ รองรับ
ขยะมูลฝอยอย่าง
เป็นระบบ  และ
สะอาดเรียบร้อย
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

6 ถังขยะแยก
ประเภท 

ช่วยลดปริมาณขยะ  
ตลอดจน ประหยัด
งบประมาณในการ
ก าจัดขยะ 
 

- สถานท่ีบริการ
สาธารณะ 
- ศพด.บ้านเชียงดา 
- ศพด.บ้านแมด 
- อบต.เชียงดา 
-  ตลาดบ้านเชียงดา 
- สนามกีฬาต าบล
เชียงดา 

50,000 - - - - มีถังขยะแยก
ประเภทส าหรับ
บริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

ประหยัด
งบประมาณในการ
ก าจัดขยะ 

กองช่าง 

 

 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ
ศึกษาดูงาน
การบริหาร
จัดการ
ธนาคารขยะ 

เพื่อเพ่ิมวิสัยทัศน์
การด าเนินงาน
และการบริหาร
จัดการธนาคาร
ขยะ อบต.เชียงดา 

- คณะกรรมการ
ธนาคารขยะต าบล
เชียงดา 

250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70  ของ
การส ารวจความ
พึงพอใจต่อ
สมาชิกธนาคาร
ขยะ 

การด าเนินงาน
และการบริหาร
จัดการธนาคาร
ขยะเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

รวม   31  โครงการรวม 1,665,000 715,000 715,000 715,000 715,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารคจัดการบ้านเมืองที่ด ี
5.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ จัดประชุม
ประชาคม
หมู่บ้าน / ต าบล 

เพื่อให้ประชาชน มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นใน
ทุกๆด้าน 

- ประชุมประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าข้อบัญญัติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของการ
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาคม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็น 

ส านักปลัด 

2 อบต.สัญจร เพื่อเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งส าหรับการ
บริการประชาชน   

- การจัดเก็บภาษี 
- การประชุมสภาสัญจร 
- การรับฟังความต้องการ 
เสนแนวทางการการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของการ
ส ารวจความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด  
กองคลัง 

 

3 ฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน 

เพือปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนเกิดความ
รักในชาติ  ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

ปีละ 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมีจิตส านึก
ในการรักในชาติ  
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 จัดซื้อท่ีดินเพื่อ
ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อใช้ส าหรับก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน   ส าหรับ
ประชุม  ต้อนรับ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 2,๔ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  มีสถานท่ีในการ
ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

5 โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็ง ด้านจิตใจให้ มี
จิตส านึกท่ีดีต่อสังคม
และครอบครัว 

หมู่ที่ 1 - 8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง มีจิตส านึกในหน้าท่ี
ตนเอง ในด้านความ
เข็มแข็งให้กับ
ครอบครัวสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 สนับสนุน การ รับ
บริจาคโลหิต ของ
สภากาชาด 

เพื่ อสนับสนุนการรับ
บริจาคโลหิต 

จัดหาอาหาร น้ าดื่ม  
ส าหรับผู้บริจาค / 
ร่วมกิจกรรมการ
บริจาคโลหิต 

20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ออกหน่วยรับ
บริจาคใน
พื้นที่ อย่าง
น้อย 3 ครั้ง / 
ปี 

การรับบริจาคโลหิต
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบ รรลุ
เปูาหมาย 

ปกครองอ าเภอ 

7 โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 

เพื่อส่งเสริม สร้าง
จิตส านึก ปลูกฝังความ
เสียสละประโยชน์ส่วน
ตน เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

จิตอาสา
พระราชทาน 904 
/ ส่วนราชการ / 
ประชาชนท่ัวไป 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ของผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจ 

เกิดการ ส่งเสริม 
สร้างจิตส านึก 
ปลูกฝังความ
เสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักปลัด  
อบต. 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่อให้ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
พนักงาน  
เจ้าหน้าท่ีของ 
อบต . และ
ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
กระบวนการการมี
ส่วนร่วม 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่พนักงาน  ของ 
อบต.  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา พร้อม
ทั้งตัวแทนประชาชน
ในพื้นที่ ประมาณ 
150 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 60 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยมาก
ขึ้นและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
เป็นอย่างดี 

ส านักปลัด 
อบต. 

9 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับกฏหมาย
ในชีวิตประจ าวัน
และกฏหมาย
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน
และพนักงานของ 
อบต . มีความรู้
เกี่ยวกับกฏหมาย
ในชีวิตประจ าวัน
และกฏหมาย
ท้องถิ่น 

ประชาชนและ
พนักงาน อบต .  
100  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 
60 

ประชาชนและ
พนักงานของ อบต .  
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฏหมายใน
ชีวิตประจ าวันและ
กฏหมายท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
อบต. 

10 โครงการ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพื่อรณรงค์และ
พัฒนาภูมิทัศน์ 
สิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนให้มีความ
สวยงาม  รื่นรมย์ 

อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกต า บลเชียง
ดา 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
ของการ
ประเมินความ
พึงพอใจ 

ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนให้มี
ความสวยงาม  
รื่นรมย์ 

ส านักปลัด 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติประจ า
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ให้มี 
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการ
สาธารณ ะ ภัย
เบื้องต้น 

อย่างน้อย 50 
คน 

200,000 - 200,000 - - มีจิตอาสาภัย
พิบัติ

ปฏิบัติงานใน
พื้นที ่

จิตอาสาภัยพิบัติ มี
ประสิทธิภาพ และ  
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการ
สาธารณ ะ ภัย
เบื้องต้น 

 

รวม  52   โครงการ 1,090,000 890,000 1,090,000 890,000 890,000 - - - 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัต ิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารคจัดการบ้านเมืองที่ด ี
5.2    แผนงานการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการศึกษาดู
งานพนักงานส่วน
ต าบล   ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และ
ผู้น าชุมชน   
 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและ
เพ่ิมพูน
วิสัยทัศน์  ของ
บุคลากร อบต . 
และผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

- บุคลากรในสังกัด 
อบต. 
- ผู้น าชุมชน 
- อสม. 
- อปพร. 
- คณะกรรมการต่างๆ 
ที่ อบต.แต่งตั้ง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปีละ 1 ครั้ง ผู้บริหาร  ผู้น า
ชุมชน  บุคลากรมี
การพัฒนาท่ีดี 

ส านักปลัด 

2 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษี 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 

- แผนที่ภาษีต าบล
เชียงดา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แผนที่ภาษีมีความ
สมบูรณ์ ไม่น้อย
กว่า 90 
เปอร์เซ็นต์ 

การจัดเก็บภาษี
เป็ยไปอย่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 

 

 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์  
รองรับการติดต่อ
ราชการของ
ประชาชน 

เพื่อส าหรับ
ด าเนินงานรองรับ
การติดต่อราชการ
ของประชาชน 

- โต๊ะ 
- เก้าอี ้
- 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้มารับบริการ 

การติดต่อราชการ
ของประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใน อบต. 

เพื่อความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปลูกต้นไม้ , ไม้
ดอกไม้ประดับ
, สวนหย่อม 
บริเวณที่ท าการ
อบต.เชียงดา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60  

อบต .เชียงดามีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

ส านักปลัด 

5 ก่อสร้างบ้านพัก
พนักงาน อบต. 

เพื่อให้พนักงาน
ส่วนต าบลได้พัก
อาศัย 

พนักงานส่วน
ต าบลที่มีสิทธิ์ 

1,000,000 1,000,000 - - - ร้อยละ 100 ของ
พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานส่วน
ต าบลได้พักอาศัย 

กองช่าง 

รวม   22     โครงการ 1,485,000 1,485,000 485,000 485,000 485,000 - - - 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารคจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.3   แผนงานการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล ( PSO) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ติดตั้งจุดบริการ
อินเทอร์เน็ต  
Free  WiFi 
 

เพื่อเป็นแหล่ง
ค้นคว้ าข้อมูลของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- จุดบริการหมู่บ้าน
ละ 1 จุด 

800,00 ๘๐๐,๐๐๐ - - - ทั้ง 8 หมู่บ้าน
มีระบบ   WI 
– FI  

ประชาชนสืบค้น
และเข้าถึงข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ 

ส านักปลัด 

2 โครงการการ
ให้บริการช าระ
ภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

เพิ่มความสะดวก
ในการบริการรับ
ช าระภาษีของ
ประชาชน 

- ระบบการช าระ
ภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
ของการ
ประเมินความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
ช่องทางเพิ่มขึ้น
ในการยื่นช าระ
ภาษี 

กองคลัง 

รวม 7   โครงการ    900,000 850,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารคจัดการบ้านเมืองที่ด ี
5.4    แผนงานการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์
แสดงจุดพื้นท่ี 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน 

- ซอยถนน
ภายในหมู่บ้าน 
- ปูายหมู่บ้าน 
- เส้นทางการ
คมนาคม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์
แสดงจุดพื้นท่ี 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การค้นหาและติดต่อ 

ส านักปลัด 

2 จัดตั้งศูนย์วิทยุแม่
ข่าย อบต.เชียงดา 

เพื่อความสะดวกใน
การสื่อสาร 

1  แห่ง 120,000 - - - - 1 แห่ง การติดตอ่สื่อสาร
ของ จนท.มีความ
สะดวกความรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

3  โครงการ
ฝึกอบรมจัดตั้งชุด
รักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) 

เพื่อสนับสนุนการ
ระวังปูองกันและ
ต่อต้านการก่อความ
ไม่สงบเรียบร้อย 

1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีชุดรักษาความ
ปลอดภัยครบ
ทุกหมู่บ้าน 

ส านกัปลัด อบต. /
ปกครองอ าเภอ 

ปกครองอ าเภอ 

 

 

 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อท าความ
สะอาด  ปูองกัน
อันตรายและ
ปูองกันความ
เสียหายจากต้นไม้
ที่สูงพาดสายไฟ 

ถนนสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านและ
ที่ใช้สัญจรไป - มา 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
ของการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ถนนมีความ
สะอาด  ไม่ มี
อันตรายและ
ความเสียหาย
จากต้นไม้ที่สูง
พาดสายไฟ 

กองช่าง,ส านัก
ปลัด 

รวม   16   โครงการ 240,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล 
6.1     แผนงานการพัฒนาที่ 1  การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม ) ส าหรับเด็กเล็ก
สังกัด ศพด. 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารเพียงพอ
มีความฉลาดสมวัย 

- ศพด .บ้านเชียง
ดา 
- ศพด.บ้านแมด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ทุกคน 

เด็กได้รับ
สารอาหารที่
จ าเป็น  
เจริญเติบโตสมวัย 

กองการศึกษา 

2 จัดซื้ออาหารเสริม
( นม ) ส าหรับเด็ก
นักเรียน ตามโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ . ใน
พื้นที่ต าบลเชียงดา   

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารเพียงพอ
มีความฉลาดสมวัย 

- โรงเรียนบ้าน
เชียงดา 

- โรงเรียนบ้าน
แมด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ทุก
คน 

เด็กได้รับ
สารอาหารที่
จ าเป็น  
เจริญเติบโตสมวัย 

กองการศึกษา 

3 จ้างเหมาประกอบ
อาหารส าหรับเด็กเล็ก
สังกัด ศพด. 

เพื่อให้เด็กเล็กได้
บริโภคอาหารอย่าง
เพียงพอ 

- ศพด .บ้านเชียง
ดา 
- ศพด.บ้านแมด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กเล็กได้
บริโภคอาหาร
ทุกคน 

เด็กเล็กได้บริโภค
อาหารอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

4 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ . ในพื้นที่
ต าบลเชียงดา 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้บริโภคอาหาร
อย่างเพียงพอ 

- โรงเรียนบ้าน
เชียงดา 

- โรงเรียนบ้านแมด 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 นักเรียนได้
บริโภคทุกคน 

เด็กนักเรียนได้
บริโภคอาหาร
อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 

 



 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าจ่ายใน
การด าเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา  เช่น 
ค่าวัสดุรายหัว  
ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอุปกรณืการเรียน  
ค่าเครื่องแบบ
นั กเรียน  ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

- ศพด .บ้านเชียง
ดา 
- ศพด.บ้านแมด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สถาน
การศึกษาผ่าน
การประเมิน
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เพื่อให้การบริหาร
สถานศึกษาเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

รวม  25  โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัต ิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล 
6.2     แผนงานการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมอัตราการป้องกัน  เฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมเยาวชนยุค
ใหม่ห่างไกลยา
เสพติด 

เพื่อให้เยาวชน
ตระหนักถึงโทษยาเสพ
ติด 

นักเรียน/
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลเชียงดา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100 คน เยาวชนมี
จิตส านึกท่ีดี ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

ส านักปลัด 
 

2 การจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณา
การ 

เพื่อส่งเสริมให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการปูองกัน
ยาเสพติด 

หมู่ที่ 1-8 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       ไม่มีการ
ระบาดของยา
เสพติดในพ้ืนท่ี 

การระบาดของ
ยาเสพติดลดลง 

ส านักปลัด 
อบต. 

3 การเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน  ประชา
สังคมปูองกันยา
เสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการปูองกัน
ยาเสพติด 

หมู่ที่ 1-8 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       ร้อยละ 80  
ของประชากร
ในพื้นที่เข้ามี
ส่วนร่วม 

การระบาดของ
ยาเสพติดลดลง 

ส านักปลัด 
อบต. 

4 การเพิ่ม -ขยาย
พื้นที่และกิจกรรม
ทางบวก 

เพื่อส่งเสริมให้มี
กิจกรรมที่ต่อต้านยา
เสพติด 

หมู่ที่ 1-8 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       ไม่น้อยกว่า  2  
โครงการต่อปี 

การระบาดของ
ยาเสพติดลดลง 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ไม่ติดยาเสพ
ติด 

โรงเรียนภายใน
ต าบล 

40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       ร้อยละ ๑๐0  
ของนักเรียนมี
พลานามัย
สมบูรณ์ มี
ความรู้ความ
เข้าใจในโทษ
ของยาเสพติด 

นักเรียนมี
สุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ์ไม่ติดยา
เสพติดและมี
ส่วนร่วมในการ
ปูองกันการแพร่
ยาเสพติด เข้า
มาในโรงเรียน 

ส านักปลัด 
อบต. 

6 ครอบครัวสีขาว  
ครอบครัวเข้มแข็ง 

เพื่อส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวมีส่วนร่วม
ในการปูองกันยาเสพ
ติด 

หมู่ที่ 1-8 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       ร้อยละ 60  
ของประชากร
ในพื้นที่เข้ามี
ส่วนร่วม 

การระบาดของ
ยาเสพติดลดลง 

ส านักปลัด 
อบต. 
 

7 การบ าบัดรักษา
และฟื้นฟู
สมรรถภาพ  ผู้
เสพ/ผู้ติดแบบ
บูรณาการ 

เพื่อให้โอกาสผู้ที่ติดยา
เสพติดได้รับการ
บ าบัดรักษา 

ผู้ติดยาเสพติด 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       ร้อยละ 80 
ของผู้ติดยา
เสพติดได้รับ
การ
บ าบัดรักษา 

การระบาดของ
ยาเสพติดลดลง 

ส านักปลัด 
อบต. 
 

8 กิจกรรมต้านยา
เสพติด/การ
เสริมสร้างผู้
ประสานพลัง
แผ่นดิน 

เพื่อปูองกันและ
ปราบปรามบ าบัดผู้ติด
ยาเสพติด 

นักเรียน  
นักศึกษา  

เยาวชน  และ
ประชาชนต าบล

เชียงดา 

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ในต าบลยา
เสพติดเป็น
ศูนย์ 

กลุ่มเสี่ยง
เยาวชนท้ังใน-
นอกสถานศึกษา 

ส านักปลัด 
อบต. 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 สนับสนุนศูนย์
ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเ สพ
ติด 

เพื่อลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติด 

ศตส.อ าเภอ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ในต าบลยา
เสพติดเป็น
ศูนย์ 

จ านวนผู้ติดยาเสพ
ติดในพื้นที่ลดลง 

ส านักปลัด 
อบต./  
ปกครองอ าเภอ 

10 กิจกรรม
สนับสนุนศูนย์     
อปพร . ต.เชียง
ดา 

เพื่อศูนย์ อปพร . ต. 
เชี ยงดา ให้มี
ศักยภาพพร้อมให้
ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ศูนย์อปพร. ต.
เชียงดา 

300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ  80  
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ศูนย์ อปพร .ต.เชียง
ดา   มีศักยภาพ
พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

 

ส านักปลัด 
อบต./  
ปกครองอ าเภอ 

รวม   50   โครงการ 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 - - - 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล 
6.3     แผนงานการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดตั้งกระจกโค้ง
นูนบริเวณแยก
มุมอับ 

เพื่อปูองกัน อุบัติเหตุทางจราจร หมู่ที่ 1 – 8 

 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ 80 ของ
การส ารวจความ
พึงพอใจ 

วิสัยทัศน์ในการ
มองเห็นมากข้ึน ไม่มี
อุบัติเหตุทางจราจร 

ส านักปลัด 

2 สร้างจุดสูบน้ า
รถดับเพลิง 

เพื่ออ านวยความสะดวกและ
เข้าถึงแหล่งน้ าในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 2 จุด 200,000 200,000 - - - มีจุดเพื่อสูบผัน
น้ าเข้า
รถดับเพลิง 

การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

ส านักปลัด 
อบต. / กองช่าง 

3 โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐในแนว
ทางการด าเนินการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

หมู่ที่ 1 – 8 

ศูนย์ อปพร.
ต าบลเชียงดา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่มีอุบัติเหตุ อุบัติเหตุลดน้อยลง ส านักปลัด 

4 โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐในแนว
ทางการด าเนินการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

หมู่ที่ 1 – 8 
ศูนย์ อปพร.
ต าบลเชียงดา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่มีอุบัติเหตุ อุบัติเหตุลดน้อยลง ส านักปลัด 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 กิจกรรมวัน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

สร้างขวัญและก าลัง
ใหใ้ห้กับ อปพร. 

ศูนย์ อปพร.
ต าบลเชียงดา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อปพร . ร้อย
ละ 80 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

อปพร .มีความภูมิใจ
ในหน้าท่ีและพร้อม
ช่วยเหลือสังคม 

ส านักปลัด 

6 ฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติ หน้าท่ีของ
สมาชิก อปพร. 

ศูนย์ อปพร.
ต าบลเชียงดา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของ อปพร .ที่
ได้ฝึกทบทวน 

อปพร .  มีความ
พร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส านักปลัด 

7 ฝึกอบรม อป
พร. 

เพื่อสร้างเครือข่าย
ในการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

หมู่ที่ 1 - 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มี อปพร .
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 

ศูนย์อปพร .ต าบล
เชียงดามีความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

8 ฝึกอบรมการ
ปูองกันภัยทาง
ถนน 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ช่วยเหลือ  
เตรียมพร้อมรับการ
ปูองกันอุบัติภัยทาง
ถนน 

ผู้น าชุมชน  

อาสาสมัครกู้ชีพ 

อปพร. 

อสม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

มีความรู้และมีความ
พร้อมในการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิด
อุบัติภัยทางถนน 

ส านักปลัด 

 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ฝึกอบรมการ
ปูองกันภัยทางน้ า 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ช่วยเหลือ  
เตรียมพร้อมรับการ
ปูองกันอุบัติภัยทางน้ า 

ผู้น าชุมชน  
อาสาสมัครกู้ชีพ 
อปพร. 
อสม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

มีความรู้และมีความ
พร้อมในการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิด
อุบัติภัยทางน้ า 

ส านักปลัด 

10 ซ้อมแผนปูองกัน
อัคคีภัยและ
อพยพหนีไฟ 

เพื่อสร้างความรู้ในการ
ปูองกันอัคคีภัย 

ส่วนราชการ 
อปพร. 
อสม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

มีความรู้และมีความ
พร้อมในการปูองกัน
อัคคีภัยและการ
อพยพหนีไฟ 

ส านักปลัด 

11 อบรมการลด  ละ  
เลิก  อบายมุข 

เพื่อส่งเสริมการอบรม
ลด ละ  เลิก  
อบายมุข 

หมู่ที่ 1-8 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ปัญหาลดลง  
ร้อยละ  40  
ของทุกปีจน
เหลือศูนย์ 

อบายมุขในชุมชน
ลดลง 

ส านักปลัด 
อบต./สนง.
พัฒนาชุมชน 

12 ติดตั้ง ปูายบอก
ทางจราจร 

การคมนาคมสะดวก จุดส าคัญใน
พื้นที่ 

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ภายในปี 
2570 

การเดินทางสะดวก กองช่าง 

13 จัด ซื้อ อุปกรณ์
กู้ภัยทางน้ า 

เพื่ อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ า 

ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
ทางน้ า ต าบล
เชียงดา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ภายในปี 
2570 

ผู้ประสบภัยทางน้ า
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงท ี

ส านักปลัด 

รวม  58  โครงการ 1,630,000 1,230,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 - - - 

 



 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล 
6.4     แผนงานการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมสร้างโอกาสเข้ากับบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมฟื้นฟู
สมรรถภาพกู้ชีพ 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ งานของ
อาสาสมัคร /
ผู้ปฏิบัติงานด้านกู้
ชีพ 

อาสาสมัคร/
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กู้ชีพต าบลเชียง
ดา 

100,000 - 100,000 - 100,000 ร้อยละของ
อาสาสมัคร /
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกู้ชีพได้รับ
การอบรม 

อาสาสมัคร /
ผู้ปฏิบัติงานด้านกู้
ชีพมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

2 การบริการดูแล
ด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  เด็ก  
ผู้พิการ  และผู้
ขาดโอกาส   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการ
ดูแลด้านสุขภาพ 

หมู่ที่ 1-8 70,000  70,000 70,000  70,000   70,000  ร้อยละ 100  
ของผู้สูงอายุ  
เด็ก  ผู้พิการ
และขาด
โอกาสได้รับ
การดูแลด้าน
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุ  เด็ก  ผู้
พิการและขาด
โอกาสได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพ 

ส านักปลัด 
อบต.,รพ.สต.
เชียงดา 

รวม    8  โครงการ 170,000 70,00 170,000 70,000 170,000 - - - 

 



 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการจัดการศึกษา  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  ก่อสร้างและปรับปรุง  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน 
คสล.  สายเหล่า
ม่วง  -   เมรุเผา
ศพ หมู่ที่ 1 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ภายในปี  
2570 

ราษฎรได้ รับความ
สะดวกในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 ก่อสร้างถนน  
คสล .  สายเชียง
ดา – หนองอั้ว   
หมู่ที่ 1 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ภายในปี  
2570 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 ก่อสร้างถนน  
คสล .  สายเชียง
ดา  -  ดอนสนุก   
หมู่ที่ 1 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่  
อบต.เชียงดาก าหนด 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ภายในปี  
2570 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 

ผ. 02/1 



 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน 
คสล . สายข้าง
โรงเรียนบ้าน
แมด –  หนอง
เบือ หมู่ที่ 2 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 ก่อสร้างถนน 
คสล. สายท่าเรือ
หน้าโรงเรียน   
หมู่ที่ 2 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน 
คสล. สายอ่างน้ า
พาน –  บ้านท่า
แสนสุข  หมู่ที่ 2 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน 
คสล . สายบ้าน
นางสม หมาย  – 
วัดปุา  หมู่ที่ 3 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน  
คสล .  บ้านนาง
อัจฉรา –  วัดปุา   
หมู่ที่ 3 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 

อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 



 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนน  
คสล .  บ้านบุญ
กอง –  อ่ างน้ า
พาน หมู่ที่ 3 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน  
คสล.  บึงส าราญ 
– หาดทรายทอง   
หมู่ที่ 3 

ร าษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน  
คสล .  บ้านนาง
สมหมาย –  นาง
วิลัยพร  หมู่ที่ 3 

ราษฎรได้รับ
ความสะ ดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน  
คสล .  สายโนน
สมบูรณ์ –  โคก
ส าราญ  หมู่ที่ 4 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน 
คสล . สายแยก
ศาลา
เอนกประสงค์  – 
นาฟากทุ่ง  หมู่ที่ 
4 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน  คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 



 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนน  
คสล.  สายเหล่า
ม่วง  -   หนอง
อั้ว หมู่ที่ 5  

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน  
คสล.  สายเหล่า
ม่วง  -   หนอง
แหวน หมู่ที่ 5  

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน  
คสล.  สายเหล่า
ม่วง  -  โคกคอย 
หมู่ที่ 5  

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน  
คสล .  แยกบ้าน
นายสิทธิพล  -  
มูลนิธิหมู่ท่ี 6  

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน  
คสล .  แยกบ้าน
นายสิทธิพล  -  
บ้านเหล่าม่วง   
หมู่ที่ 5 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

 



 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนน  
คสล .  แยกบ้าน
นายสิทธิพล  -  
บ้านค าบอน  

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใ น
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน  
คสล .  สายหลัง
บ้านนางกอง –  
วังแคน  หมู่ที่ 7 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน  
คสล .  ซอยนาง
จันทร์หอม   หมู่
ที่ 7 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอี ยด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน  
คสล .  ซอยนาง
ฉวีวรรณ   หมู่ที่ 
7 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน  
คสล .  บ้านนาง
สมบัติ –  ท่ากก
แสง หมู่ที่ 8 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนน  
คสล .  บ้านนาย
สมหมาย –  ใต้
สะพาน หมู่ที่ 8 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน  
คส ล .  รอบวัด
บ้านยายเย็น –  
น้ าประปา  หมู่ที่ 
8 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล . 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภายในปี  
2570 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

26 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายแยกนา
ครูวิ ทย์ –  เหล่า
ปักสา  หมู่ที่ 1 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

27 ปรับปรุง ถนน
ลูกรังสายเชียง
ดา   -   สี่แยก
หนองอั้ว  - บ้าน
หนองไผ่ ต าบล
บ้านโคก 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

28 ปรับปรุง ถนน
ลูกรังสายเชียง
ดา -   นาไชย
ฟอง    

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 



 
 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  บ้านนาย
แดง– คูโรงเรียน   
หมู่ที่ 2 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

30 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโนน
สมบูรณ์ –  นา
แค  

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

31 ปรับปรุง ถนน
ลูกรังสายโนน
สมบูรณ์ -  นา
ไชยฟอง  

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละ เอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

32 ปรับปรุง ถนน
ลูกรังสายโนน
สมบูรณ์ -   ดอน
กระดัน  หมู่ที่ 4 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายล ะเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

33 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายเชียง
ดา–นาแค  

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

 



 
 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

34 ปรับปรุง ถนน
ลูกรังสาย  เหล่า
ม่วง  -   หนอง
อั้ว  - บ้านหนอง
ไผ ่

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

35 ปรับปรุง ถนน
ลูกรังสายเหล่า
ม่วง  -   หนอง
แหวน   

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งาน มีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

36 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายแยก
บ้านนายสิทธิพล  
- มูลนิธิ   

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภ าพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

37 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายแยก
บ้านนายสิทธิพล  
- เหล่าม่วง  

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ทีด่ีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

38 ปรับปรุง ถนน
ลูกรังสายแยก
บ้านนายสิทธิพล  
- บ้านค าบอน 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดอียู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 



 
 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

39 ปรับปรุง ถนน
ลูกรังโคกส าราญ  
– หนองหวาย
น้อย  หมู่ที่ 7 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

40 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสวนเสี่ยบี้   
-  นายายอูฐ   
หมู่ที่ 7 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

41 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสวนเสี่ยบี้  
-  โรงปุ๋ย   หมู่ที่ 
7 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

42 ปรับปรุง ถนน
ลูกรังโคกส าราญ 
–  บ้านหายโศก 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

43 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังท่าแพบ้าน
แมด –  บ้านท่า
แสนสุข  หมู่ที่ 8 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สภาพการใช้
งานมีสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ 

การคมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

 



 
 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

44 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล . โดย
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกส์
คอนกรีตถนนสาย
แยกมุม อบต.เชียง
ดา  – บ้าน โคก
ส าราญ 

ราษฎรได้รับ
ความ สะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล .เดิม  โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต .เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีใช้
สัญจรไม่มี
ฝุุนละออง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

45 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล . โดย
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกส์
คอนกรีตถนนสาย
แยก หน้า ศพด .
เชียงดา –บ้านโคก
ส าราญ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล .เดิม  โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต .เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีใช้
สัญจรไม่มี
ฝุุนละออง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

46 ปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล . โดยเสริมผิว
จราจรแอสฟัลติกส์
คอนกรีตถนนสาย บึง
ส าราญ – โคกส าราญ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล . เดิม  โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีใช้
สัญจรไม่มีฝุุน
ละออง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร ,ลดปัญหา
ฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

47 ปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล . โดยเสริมผิว
จราจรแอสฟัลติกส์
คอนกรีตถนนสาย โนน
สมบูรณ์ – นาแค 

ราษฎรได้รั บ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล . เดิม  โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีใช้
สัญจรไม่มีฝุุน
ละออง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร ,ลดปัญหา
ฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

48 ปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล . โดยเสริมผิว
จราจรแอสฟัลติกส์
คอนกรีตถนนสายเชียง
ดา - เหล่าม่วง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล . เดิม  โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ี ใช้
สัญจรไม่มีฝุุน
ละออง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร ,ลดปัญหา
ฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

49 ปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล . โดยเสริมผิว
จราจรแอสฟัลติกส์
คอนกรีตถนนสายแยก
วัดเหล่าม่วง –  หนอง
อั้ว 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนลา ดยางทับ
ถนน คสล . เดิม  โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีใช้
สัญจรไม่มีฝุุน
ละออง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร ,ลดปัญหา
ฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

50 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. โดยเสริม
ผิวจราจรแอสฟัล
ติกส์คอนกรีตถนน
สายแยกโคกคอย –  
เหล่าม่วง – วัด 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล . เดิม  โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีใช้
สัญจรไม่มี
ฝุุนละออง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

51 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. โดยเสริม
ผิวจราจรแอสฟัล
ติกส์คอนกรีตถนน
สาย แยกศาลา
เอนกประสงค์ –  
บ้านนายบุญจันทร์  
หมู่ที่ 8 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล . เดิม  โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีใช้
สัญจรไม่มี
ฝุุนละออง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

52 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. โดยเสริม
ผิวจราจรแอสฟัล
ติกส์คอนกรีตถนน
สาย บ้านนายบุญ
จันทร์ – บ้านนางวัน
นา หมู่ที่ 8 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล . เดิม  โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีใช้
สัญจรไม่มี
ฝุุนละออง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

53 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. โดยเสริม
ผิวจราจ รแอสฟัล
ติกส์คอนกรีตถนน
สายโคกส าราญบ้าน
ท่าแสนสุข 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล . เดิม  โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีใช้
สัญจรไม่มี
ฝุุนละออง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสั ญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

54 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก แยก
ประตูทางเข้า อบต .
เชียงดา  -  แยกบ้าน
นายจอม หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบท่ี 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก แยก
ประตูทางเข้า อบต .
เชียงดา -  ไปบ้าน
ดอนสนุก หมู่ท่ี 1 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบท่ี  
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

56 ปรับปรุงคลอง
ระบายน้ าข้างวัด
ดอนแก้ว  หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงคลองระบายน้ า
ตามแบบท่ี อบต .เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก บ้าน
ยายหมอน –   อ่าง
เก็บน้ าพาน  หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 



 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

58 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก แยก
วัดอุดมวิทยาราม -
บ้านยายหมอน 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 
2 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบท่ี 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก แยก
หอประปากลางบ้าน 
– รอบวัดฝั่ง
ตะวันออก  หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบท่ี 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักสาย
บ้านบึงส าราญ –  
โคกส าราญ หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่ อพักตามแบบท่ี 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างท่อรบายน้ า 
คสล. ข้างถนนพร้อม
บ่อพัก แยกหอ
ประปาบ้านเหล่า
ม่วง  -  บ้านนายธน
กร ทองศรีสังข์  หมู่
ที่ 5   
 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบท่ี 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 



 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

62 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักสาย
ศาลากลางบ้าน –  
สายแยกถนนเส้น
กลางบ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ
ที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักถนน
ซอยกลางบ้านจาก
แยกบ้านนายทวี –  
วัด  หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ
ที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักจาก
บ้านยายเพ็ง –  บ้าน
ตาพัน  หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ
ที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างร่องระบาย
น้ า  บ้านนายเพชร 
– บ้านนางอุไร   หมู่
ที่ 8 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ
ที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างร่องระบาย
น้ า  บ้านนา งวันนา 
– บ้านนายบัวจันทร์   
หมู่ที่ 8 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ
ที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจรสะดวก
และ ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 



 
 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

67 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก
สายศาลา
กลางบ้าน –  สาย
แยกถนนเส้น
กลางบ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบท่ี 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจร
สะดวกและ ไม่
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า  บ้าน
นางทองเจือ –  
บ้านนางค า ไพ หมู่
ที่ 8  

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้าง ร่อง ระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบท่ี 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจร
สะดวกและ ไม่
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า  บ้าน
นายบันดล –  บ้าน
นางสมบัติ หมู่ที่ 8  

เพื่อระบายน้ า
เสียภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้าง ร่อง ระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ตามแบบท่ี 
อบต.เชียงดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่มีน้ าเสีย
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราษฎรสัญจร
สะดวกและ ไม่
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริ ม
เหล็กรอบเมรุเผา
ศพบ้านบึงส าราญ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการจัดงาน
ศพของ
ประชาชน 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบที่ อบต .
เชียงดาก าหนด 

300,000 300,000 - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

มีลาน
คอนกรีตรอบ
เมรุเผาศพ
อ านวยความ
สะดวก
ประชาชน 

กองช่าง 

 



 
 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยดอนปูุ 
หมู่ที่ 7 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้า งถนน 
คสล .  โดยมี
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต . เชียงดา
ก าหนด 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ - - ภายในปี  
2570 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กองช่าง  

72 ก่อสร้างถนน 
คสล . ซอยนาง
ไพเราะ หมู่ที่ 7 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนน 
คสล .  โดยมี
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต . เชียงดา
ก าหนด 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ - - ภายในปี  
2570 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กองช่าง  

73 ก่อสร้างถนน 
คสล .ซอยนาง
หอมหวล หมู่ที่ 
7 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนน 
คสล .  โดยมี
รายละเอียดตาม
แบบ แปลนที่ 
อบต . เชียงดา
ก าหนด 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ - - ภายในปี  
2570 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กองช่าง  

รวม      356         โครงการ 
 

34,950,000 34,950,000 34,650,000 34,050,000 34,050,000 - - - 

 



 
 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการจัดการศึกษา  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ   คุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.3  แผนงานการพัฒนาที่ 3  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา     
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงระบบ
ประปา (หอถัง
กลางบ้าน) หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าดื่มน้ าใช้ที่
สะอาดถูก
สุขอนามัย 

ปรับปรุงระบบประปา
โดยมีรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต .เชียง
ดาก าหนด 

500,0000 500,0000 - - - มีน้ าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

มีน้ าเพียงพอต่อ    
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงระบบ
ท่อเมนต์ส่ง
น้ าประปา
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ท่อเมนต์ส่งน้ าประปา
โดยมีรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต .เชียง
ดาก าหนด 

- - - 1,000,000 1,000,000 มีน้ าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

มีน้ าเพียงพอต่อ    
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงระบบ
ท่อเมนต์ส่ง
น้ าประปา
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ท่อเมนต์ส่งน้ าประปา
โดยมีรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต .เชียง
ดาก าหนด 

- - - 1,000,000 1,000,000 มีน้ าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

มีน้ าเพียงพอต่อ    
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่  
5 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ซ่อมแซมระบบประปาของ
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต .เชียง
ดาก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

มีน้ าเพียงพอต่อ    
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

5 ก่อสร้าง หอถัง
ส่งน้ า ประปา
หมู่บ้าน   หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ก่อสร้าง หอถังส่งน้ า ประปา
หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต .เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

มีน้ าเพียง พอต่อ    
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

6 ขยายเขต
ประปา   หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

- โคกส าราญ – หนองหวา ย
น้อย 
- โคกส าราญ –  คอดอนโพธิ์ 
- โคกส าราญ–บ้านหายโศก 
ขยายเขตประปา โดยมี
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

200,000 200,000 - - - มีน้ าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

มีน้ าเพียงพอต่อ    
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

7 ขยายเขต
ประปา หมู่ท่ี 
6 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

- โคกคอย – เหล่าม่วง 
- โคกคอย – เชียงดา 
ขยายเขตประปา โดยมี
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

200,000 200,000 - - - มีน้ าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

มีน้ าเพียงพอต่อ    
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 



 
 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ปรับปรุงระบบ
การประปา
ด้วยการติดตั้ง
ระบบไฟฟูา
ทดแทนด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์  

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้น้ าในราคา
ประหยัด 

ประปาของหมู่ที่ 1 - 8 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ค่าใช่จ่ายของ
ประชาชน
ลดลง 

กองช่าง 

รวม  25  โครงการ 6,900,000 6,900,000 1,500,000 3,500,000 3,500,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการจัดการศึกษา  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ   คุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.4  แผนงานการพัฒนาที่ 4  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างศาลา
พักศพ 

เพื่อเป็นท่ี
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ  

เมรุเผาศพ  หมู่ที่ 4 400,000 - - - - 1 แห่ง การประกอบพิธี
ฌาปนกิจมีความ
สะดวก 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงศาลา
พักศพ 

เพื่อ ให้สามารถใช้
งานส าหรับการ
ประกอบพิธีได้
สะดวก  และ
พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

ศาลาพักศพ หมู่ที่ 4 100,000 - - - - 1 แห่ง ประชาชนผู่
ร่วมงานได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

3 ต่อเติมอาคาร
ศาลา
เอนกประสงค์
บ้านโคก
ส าราญ หมู่ที่ 
7 

เพื่อรองรับการ
ประชุมประชาคม
ต่างๆภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้ างอาคารศาลา
เอนกประสงค์ โดยมี
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต .เชียงดา
ก าหนด 

500,000 - - - - ร้อยละ 70 
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

มีศาลา
เอนกประสงค์
รองรับการ
ด าเนินงาน  การ
ประชุม ประชาคม
ต่างๆ 

กองช่าง 

 

 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้าง
ศาลาเอนก 
ประสงค์บ้าน
แมด  หมู่ที่ 
2 

เพื่อรองรับการประชุม
ประชาคมต่างๆภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคารศาลา
เอนกประสงค์ โดยมี
รายละเอี ยดตามแบบ
แปลนที่ อบต . เชียงดา
ก าหนด 

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

มีศาลา
เอนกประสงค์
รองรับการ
ด าเนินงาน  
การประชุม 
ประชาคม
ต่างๆ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุง
ศาลา
เอนกประสง
ค์หมู่บ้าน 

เพื่อ ให้ศาลา
เอนกประสงค์หมู่บ้าน
มีสภาพการใช้งานได้
เป็นอย่างดี 

ป รับปรุงศาลา
เอนกประสงค์หมู่บ้าน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่  อบต .เชียงดา 
ก าหนด)  

800,000 800,000 - - - ร้อยละ 80 
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ศาลา
เอนกประสงค์
มีความพร้อม
ส าหรับการใช้
งาน 

กองช่าง 

รวม   7   โครงการ 2,300,000 1,300,000 - - -  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การส่งเสริมการฑัฒนาเกษตร  อุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิจสินค้าเกษตร 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสินค้า 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย
ชุมชน 

เพื่อให้มีโรงผลิต
ปุ๋ย ลดต้นทุนการ
ผลิต 

หมู่ที่ ๓ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑  แห่ง มีโรงผลิตปุ๋ยและ  
ต้นทุนการผลิต

ลดลง 

กองสวัสดิการ
สังคม,กองช่าง

อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

2 สร้างระบบประปา
เพื่อการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินการ
ทางด้าน
การเกษตรเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชน 

หมู่ที่ ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑  แห่ง เพิ่มทางเลือกใน
ด้านการผลิตและ
ชุมชนมีรายได้จาก

การผลิต
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม,กองช่าง

อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 ก่อสร้างลานตาก
ข้าว/ผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ตากข้าวและ
ผลผลิตทางการ
เกษตรไว้คอย
อ านวยความ
สะดวกกับชุมชน 

หมู่ที่ ๑ – ๘ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ หมู่บ้านละ ๑ 
แห่ง 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับตากข้าว

และผลผลิต
ทางการเกษตรอื่น
ก่อนการเก็บเข้ายุง

ฉางหรือขาย 

กองสวัสดิการ
สังคม,กองช่าง 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ขุดลอกคลองส่ง
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

หมู่ที่ ๑ – ๘ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐  
ของพื้นที่
การเกษตร 

การด าเนินการ
ทางการเกษตรมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองสวัสดิการ
สังคม,กองช่าง
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม  12  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การส่งเสริมการฑัฒนาเกษตร  อุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิจสินค้าเกษตร   
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2    แผนงานการพัฒนาที่ 2  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรม /  งาน
ประเพ ณีของ
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริม  
สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรม งานบุญ
ประเพณีของหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
ของความพึง
พอใจ 

การด าเนินกิจกรรม 
งานบุญประเพณีของ
หมู่บ้านส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

กองการศึกษา 

รวม  5   โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.2    แผนงานการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.3    แผนงานการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.4    แผนงานการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการ
ขอใช้ที่ดิน
และการมี
เอกสารสิทธ์ิ
ทางที่ดิน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีที่ดินท า
กินและมีเอกสาร
สิทธ์ิที่ถูกต้องในที่ท า
กิน 

ต าบลเชียงดา ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๑๐๐  
ส าหรับการ
ร้องเรียน 

ประชาชนมีที่ท ากิน
และมีเอกสารสิทธ์ิ
ประกอบการท ากิน 

ส านกัปลัด,กอง
คลัง 

รวม    5   โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.5    แผนงานการพัฒนาที่ 5  การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องเสียง
ประกอบการเต้นแอ
โรบิคออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีเครื่องเสียง
ส าหรับการออกก าลัง
กายประกอบการ เต้น
แอโรบิค 

หมู่บ้านละ ๑  
ชุด 

4๐๐,๐๐๐ - 4๐๐,๐๐๐ - 4๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  80  ของ
ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้ออก
ก าลังกายโดยการ
เต้นแอโรบิค 

กอง
การศึกษา/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์และสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

หมู่บ้านละ 1 
แห่ง 

๘๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ มีอุปกรณ์และ
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา 

รวม  6     โครงการ    1,2000,000 - 2,160,000 - 2,160,000 - - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการและการส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สะพานปลากระโจน
ประตูน้ าบล็อคน้ าพาน 

เพื่อให้ระบบนิเวศน์มีความ
สมบูรณ์ 

บล็อคประตูน้ า
น้ าพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ระบบนิเวศน์มี
ความสมบูรณ์ 

กองช่าง 

2 โครงการ ขุดลอก ล า
ห้วยเรือตอนบน  
 

เพื่อประชาชน มีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

บ้านเหล่าม่วง  
หมู่ที่  5 โดยมี
รายละเอียด
แบบแปลน
ตามที่ อบต .
เชียงดาก าหนด 

500,000 - 500,000 - 500,000 ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

60 

ประชาชน มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์ใน
ฤดูแล้ง   

กองช่าง 

3 ก่อสร้างฝายน้ าล้นเพื่อ
กักเก็บน้ า 

เพื่อเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร  และมีน้ า  ใช้ 
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

ล าห้วยเรือ
ตอนบน  หมู่ที่ 
๕ โดยมี
รายละเอียด
แบบแปลน
ตามที่ อบต .
เชียงดาก าหนด  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

ร้อยละ  80  
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

อย่าง
เพียงพอ 

ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น   
มีน้ าใช้ เพื่อ 
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต./อบจ. 
/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างฝุายกักน้ า 
/  ฝายน้ าล้นล า
ห้วยเรือ 

เพื่อเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร  
และมีน้ า  ใช้ เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ที่ ๗  บริเวณที่นา
นายสมคิด  พันธ์พิมพ์ 
- นานายบังอร 
- นานายจิรศักดิ  
 โดยมีรายละเอียด
แบบแปล นตามที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  80  
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น   
มีน้ าใช้ เพื่อ 
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 โครงการซ่อมแซม
ประตูเปิด - ปิดน้ า 
อ่างเก็บน้ า ห้วย
เรือ  (หมู่ที่  5 – 
หมู่ที่  6) 

เพื่อซ่อมแซมให้มี
สภาพใช้งานได้
เป็นปกติ  และ
ประชาชน มีน้ าใช้
ในฤดูแล้ง 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่  อบต.เชียงดา 
ก าหนด  
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ า
น้ า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

6 ขุดลอกคลอง
สาธารณะของ
หมู่บ้าน  ( ห้วย
บ้าน) หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ปัญหาการ
ตื้นเขินของคลอง
สาธารณะ 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต .เชียงดา
ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - คลอง
สาธารณะที่
ตื้นเขินได้รับ
การขุดลอก 

คลองสาธารณะไม่
ตื้นเขิน 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

7 ขุดลอก หนอง
หวายน้อย  หมู่ที่ 
๗ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ 
ท าการเกษตร  
และอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ า 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต .เชียงดา
ก าหนด 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ  80  
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึน้   
มีน้ าใช้ เพื่อ 
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ปล่อยพันธ์ุปลา 
และกุ้งน้ าจืดลง
ใน หนองน้ า
สาธารณะ 

เพื่อเพ่ิมจ านวน
พันธ์ปลาและกุ้ง
น้ าจืดที่หายาก
จากแหล่ง
ธรรมชาติ 

หนองน้ า / บ่อน้ า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน 

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     อย่างน้อย
ปล่อยปลาปี
ละ 1 ครั้ง 

ปลาและกุ้ง น้ าจืด
ที่หายากมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลัด 
อบต. 

รวม      33    โครงการ     13,320,000 12,820,000 2,820,000 2,320,000 2,820,000 - - - 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการและการส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.2    แผนงานการพัฒนาที่ 2   สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการและการส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.3    แผนงานการพัฒนาที่ 3  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารคจัดการบ้านเมืองที่ด ี
5.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซื้ออุปกรณ์  
ครุภัณฑ์  
ประจ าศาลา
เอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อใช้ในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
และงานประเพณี 

- โต๊ะ 
- เต้นท์ 
- เก้าอี ้
- พัดลมสนาม 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของการ
ส ารวจความพึง
พอใจ 

การประชุม
ประชาคม / 
กิจกรรมของหมู่บ้าน
ด าเนินไปอย่าง
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

2 ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  วัสดุ  
อุปกรณ์ประจ า
ศาลา
เอนกประสงค์
หมู่บ้าน 

เพื่อใหค้รุภัณฑ์  
วัสดุ  อุปกรณ์
ประจ าหมู่บ้าน
พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 

ครุภัณฑ์ประจ าศาลา
เอนกประสงค์หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ
การส ารวจความ
พึงพอใจ 

ครุภัณฑ์  วัสดุ  
อุปกรณ์ประจ า
หมู่บ้านพร้อมใช้งาน
อยู่ตลอดเวลา 

ส านักปลัด/
อบจ. /

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 ติดตั้งระบบหอ
กระจายข่าว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทันเหตุการณ ์

- ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
การส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่า วสารทัน
เหตุการณ์ 

กองช่าง 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ปรับปรุงระบบ
กระจายเสียงเสียง
ตามสาย 

เพื่ อให้ประชาน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ชัดเจนทุกครัวเรือน 

- เพิ่มแรงก าลัง
วัตต์การส่ง
สัญญาณเสียง 
- เพิ่มจุดกระจาย
เสียง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารชัดเจน 

กองช่าง 

5 จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานพิธีศพ   
ประจ าเมรุเผาศพ
ของหมู่บ้าน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการจัด
งานฌาปนกิจศพ 

 - พานทองเหลือง 
- พานเงิน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ของการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

การจัดงานฌาปนกิจ
ศพของประชาชนมี
ความสะดวกมากขึ้น 

กองการศึกษา/
อบจ. /

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม  25   โครงการ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารคจัดการบ้านเมืองที่ด ี
5.2    แผนงานการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมัน่คง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารคจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.3   แผนงานการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล ( PSO) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัต ิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารคจัดการบ้านเมืองที่ด ี
5.4    แผนงานการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล 
6.1     แผนงานการพัฒนาที่ 1  การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล 
6.2     แผนงานการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมอัตราการป้องกัน  เฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล 
6.3     แผนงานการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล 
6.4     แผนงานการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมสร้างโอกาสเข้ากับบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ผ. 02/2  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการจัดการศึกษา  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  ก่อสร้างและปรับปรุง  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน  ลาด
ยาง  สายเชียงดา  -   
หนองอั้ว  ต าบลทุ่ง
หลวง อ าเภอโพน
พิสัย  จังหวัด
หนองคาย 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางโดยมี
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต .
เชียงดาก าหนด 

๑0,๐๐๐,๐๐๐ ๑0,๐๐๐,๐๐๐ - - - ภายในปี  
2567 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ,ลด
ปัญหาฝุุน
ละออง 

กองช่าง/
อบจ./

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 ก่อสร้างถนน  คสล .  
สายเชียงดา  -  ดอน
สนุก   ต าบลสร้าง
นางขาว  อ าเภอโพน
พิสัย  จังหวัด
หนองคาย 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน  คสล , 
โดยมีรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เชียงดาก าหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ภายในปี  
2567 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ,ลด
ปัญหาฝุุน
ละออง 

กองช่าง/
อบจ./

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนรอบ
อ่างเก็บน้ าพาน 

การเดินทางสัญญจร
สะดวกมากขึ้นและ
ปูองกันก ารรุกล้ าที่
สาธารณะประโยชน์ 

ก่อสร้างถนนโดยมี
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต .
เชียงดาก าหนด 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - 1  เส้นทาง ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางมาก
ขึ้นและไม่มีการรุก
ล้ าที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

กองช่าง 
อบต./อบจ. 
/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

4 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสา ย
โนนสมบูรณ์ –  
บ้านนาไชยฟอง ต.
นาสะอาด 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางโดยมี
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต .
เชียงดาก าหนด 

1๐,๐๐๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - ภายในปี  
2567 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. 
/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

5 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
เหล่าม่วง –  บ้าน
หนองอั้ว ต .ทุ่ง
หลวง  จ .
หนองคาย 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางโดยมี
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต .
เชียงดาก าหนด 

1๐,๐๐๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - ภายในปี  
2567 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. 
/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

6 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
โคกคอย –  บ้าน
ค าบอน ต .สร้าง
นางขาว   จ .
หนองคาย 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางโดยมี
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต .
เชียงดาก าหนด 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - ภายในปี  
2567 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
,ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองช่าง 
อบต./อบจ. 
/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้าง
สะพานข้าม
ห้วยเรือ 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร  
การขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างสะพาน โดย
มีรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต .
เชียงดาก าหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ภายในปี  
2567 

การเดินทางและ
ขนถ่ายผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

8 ก่อสร้าง
บล็อคคอน
เวิร์สท่อลอด
เหลี่ยมอ่างน้ า
พานน้อย 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร  
การขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างบล็อคคอน
เวิร์ส โดยมี
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต .
เชียงดาก าหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ภายในปี  
2567 

การเดินทางและ
ขนถ่ายผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

9 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
สายโคก
ส าราญ หมู่ที่ 
7 – บ้านหาย
โศก ต าบลนา
สะอาด 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร  
การขนถ่าย
ผลิ ตภัณฑ์ทางการ
เกษตร 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง โดยมี
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต .
เชียงดาก าหนด 

5,000,000 5,000,000 - - - ภายในปี  
2567 

การเดินทางและ
ขนถ่ายผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม   18    โครงการ 68,000,000 68,000,000 - - - - - - 

 

 

 



 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการจัดการศึกษา  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ   คุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานการพัฒนาที่ 2  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง  
แบบก่ิงเดียว   

เพื่อ.ให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับ
การจราจรในเวลา
กลางคืน 

1. ถนนสายเชียงดา  -   
ดงผักเทียม  บริเวณ
ระหว่าง บ้านโนนสม
บูรณื – บ้านโคกคอย 
2. ถนนสายบึงส าราญ 
– บ้านแมด 

10,000,000 10,000,000 - - - ร้อยละ 80 
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับ
การจราจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/ 
อบจ. / 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการจัดการศึกษา  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ   คุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.3  แผนงานการพัฒนาที่ 3  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบหอถัง
น้ าประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าดื่ม  ท่ี
สะอ าดเพียงพอ
ตลอดปี 

หมู่ที่ ๑ – ๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - มีน้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
ทุกครัวเรือน 

มีน้ าไว้ส าหรับ
อุปโภค และ
บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง อบต./
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการประปา 

เพื่อให้มีน้ าดื่ม  ท่ี
สะอาดเพียงพอ
ตลอดปี 

หมู่ที่ ๑ – ๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - มีน้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
ทุกครัวเรือน 

มีน้ าไว้ส าหรับ
อุปโภค และ
บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง อบต./
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม        4    โครงการ 2,000,000       2,000,000            - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การส่งเสริมการฑัฒนาเกษตร  อุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิจสินค้าเกษตร 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสินค้า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย
ชุมชน 

เพื่อให้มี โรงผลิตปุ๋ย 
ลดต้นทุนการผลิต 

หมู่ที่ ๓ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑  แห่ง มีโรงผลิตปุ๋ยและ  
ต้นทุนการผลิต
ลดลง 

กองสวัสดิการ
สังคม,กองช่าง  
อบจ. /
หนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒ สร้างระบบประปา
เพื่อการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินการทางด้าน
การเกษตรเพื่อเพ่ิม
รายได้ให้กับชุมชน 

หมู่ที่ ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑  แห่ง ชุมชนมีรายได้
จากการผลิต
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม,กองช่าง
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 ขุดลอก คลองส่งน้ า
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตร 

หมู่ที่ ๑ – ๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๕๐  
ของพื้นที่
การเกษตรน้ าท า
การเกษตร 

การด าเนินการ
ทางการเกษตรมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองสวัสดิการ
สังคม,กองช่าง
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างระบบผันน้ า
จากอ่างเก็บน้ าพานเพื่อ
การเกษตรด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อให้มีน้ าเพื่อ
การเกษตรเพิ่ม
ทางเลือกด้านการ
ผลิต 

พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 
1 , 3, 4, 5 ,6 และ 7 

50,000,000 50,000,000 - - - ร้อยละ ๕๐  
ของพื้นที่
การเกษตรมี
น้ าท า
การเกษตร 

การด าเนินการ
ทางการเกษตรมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองสวัสดิการ
สังคม,กองช่าง
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

หมู่ที่ ๑ – ๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๕๐  
ของพื้นที่
การเกษตรน้ า
ท าการเกษตร 

การด าเนินการ
ทางการเกษตรมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองสวัสดิการ
สังคม,กองช่าง
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม        10     โครงการ 54,000,000 54,๐๐๐,๐๐๐ - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การส่งเสริมการฑัฒนาเกษตร  อุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิจสินค้าเกษตร   
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2    แผนงานการพัฒนาที่ 2  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องอัดฟาง
ส าหรับเลี้ยงสัตว์ 

เพื่อเก็บอาหารไว้
เลี้ยงสัตว์ในฤดูฝน
หรือในเวลาขาด
แคลน 

หมู่ที่ ๑ – ๘ 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ - - - อย่างน้อย 1 
เครื่อง 

สัตว์เลี้ยงมี
อาหารอย่าง
เพียงพอ 

กองสวัสดิการ
สังคม,กองช่าง
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม   2  โครงการ 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงสถานท่ี
ริมฝั่งห้วยหลวง
บริเวณสะพาน
ข้ามห้วยหลวง หมู่
ที่ 8 

เพื่อเป็นสถานท่ี
รองรับการจัดงาน
ประเพณีแข่งเรือ
และการลอยกระทง 

ปรับปรุง
สถานท่ีริมฝั่ง
ห้วยหลวง 
โดยมี
รายละเอียด
แบบแปลน
ตามที่ อบต .
เชียงดาก าหนด 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  
ของ ผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

สถานท่ีการจัด
งานประเพณี
แข่งเรือและการ
ลอยกระทงมี
ความสะดวก
และมีความ
พร้อมมากขึ้น 

กองช่าง อบต./
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม   2  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - - - 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.5    แผนงานการพัฒนาที่ 5  การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรั บปรุงภูมิทัศน์  
จัดสร้างสวนย่อม
สาธารณะในพ้ืนท่ีสนาม
กีฬา อบต.เชียงดา 

เพื่อเป็นสถานท่ี
พักผ่อนและออก
ก าลังกายของ
ประชาชน 

สนามกีฬา อบต.เชียง
ดา 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - - - ไม่ร้อยกว่า
ร้อยละ 80  
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้
ออกก าลังและ
พักผ่อน  โดยมี
สุขภาพจิตที่ดี
แ ละร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักปลัด/กอง
ช่าง อบต./
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
หนองขาม 

เพื่อให้มีความ
สวยงามเหมาะ
ส าหรับการออก
ก าลังกายของ
ประชาชน 

สระหนองขาม หมู่ที่ 
1 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - - - ไม่ร้อยกว่า
ร้อยละ 80  
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้
ออกก าลังและ
พักผ่อน  โดยมี
สุขภาพจิตที่ดี
และร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักปลัด/กอง
ช่าง อบต./
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 ขยายเขตสนามกีฬา 
อบต.เชียงดา  

เพื่อพัฒนาสนาม
กีฬาให้มีความเป็น
มาตรฐานในระดับที่
สูงขึ้น 

- ก่อสร้างรั้วรอบ
สนามกีฬา 
- ปรับปรุงสภาพพื้นที่
สนามกีฬา 

1,000,000 1,000,000 - - - ไม่ร้อยกว่า
ร้อยละ 80  
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

สนามกีฬามี
ความเป็น
มาตรฐานที่
สูงขึ้น 

ส านักปลัด/กอง
ช่าง อบต./
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างอัฒจันทร์
สนามกีฬาฟุตบอล  

เพื่อพัฒนาและรองรับ
การแข่งขันกีฬาระดับ
อ าเภอ / จังหวัด 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เชียงดา 
หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องก าหนด 

20,000,000 20,000,000 - - - ไม่ร้อยกว่า
ร้อยละ 80  
ของผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

รองรับการ
แข่งขันกีฒา
ระดับอ าเภอ / 
จังหวัดได้เป็น
อย่างดี 

ส านักปลัด/กอง
ช่าง อบต./
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม    8  โครงการ 22,000,000 22,๐๐๐,๐๐๐ - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการและการส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ท่าแพบ้านแมด 

เพื่อความสวยงาม  
เหมาะสมส าหรับการ
ท่องเที่ยว 

ท่าแพบ้านแมด หมู่ที่ ๒ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - ท่ าแพได้รับ
การปรับปรุง 

ท่าแพมีภูมิทัศน์
สวยงาม  
เหมาะสมกับ
การท่องเที่ยว 

กองช่าง อบต./
อบจ. /

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างน้ า
พาน  

เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่  สร้าง
เศรษฐกิจและรายได้
ให้กับชุมชน 

- ก่อสร้างสะพานท่าแพบ้าน
แมด 
- ก่อสร้างถนนยื่นเข้าไปใน
อ่างน้ าพาน 
- สร้างกระเช้าลอยฟูา – 
โนนตาลเดี่ยว – โนนบักหว้า
กล้า 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต . เชียงดา หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ก าหนด 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 80 
ของการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

การท่องเที่ยวมี
ความตื่นตัว  
กระตุ้น
เศรษ ฐกิจและ
รายได้ของชุมชน 

กองช่าง,ส านัก
ปลัด,อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ขุดลอกหนองหวาย
น้อย 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ ท า
การเกษตร  และ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต .เชียงดา 
หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ก าหนดมู่ที่ ๗ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ  80  
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น   มีน้ าใช้ 
เพื่อ การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง อบต./
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 ขุดลอกหนองเบือ เพื่อกักเก็บน้ าไว้ ท า
การเกษตร  และ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต .เชียงดา 
หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ก าหนดหมู่ที่ 
3 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - ภายในปี  
2567 

สัตว์น้ าได้รับการ
อนุรักษ์และมีน้ า
ไว้  เพื่อท า
การเกษตร
ตลอดปี 

กองช่าง อบต./
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม   10  โครงการ 45,000,000         45,000,000         - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารคจัดการบ้านเมืองที่ด ี
5.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟูา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อส าหรับบริการ
และช่วยเหลือ
ประชาชนในการจัด
งาน/กิจกรรมต่างๆ 

หมู่ที่ ๒,๓,๕,๘ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - - ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 

มีอุปกรณ์ไฟฟูา
ในการจัดงาน
และเป็นการลด
ภาระค่าใช้จ่าย 

กองช่าง/อบจ. 
/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 จัดหารถบรรทุก
โดยสารหกล้อ 

เพื่อรับส่งโดยสาร
บริการประชาชนใน
พื้นที่ประชาชน 

รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

1,๕00,000  1,๕00,000  -  -  -  มีรถโดยสาร
บริการ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 
อบต. / อบจ.
อุดรธานี/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์  วัสดุ  
อุปกรณ์ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ ครุภัณฑ์  
วัสดุ  อุปกรณ์
ประจ าหมู่บ้าน
พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 

หมู่ที่ 1 - 8 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -  -  -  ร้อยละ 80 
ของการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ครุภัณฑ์  วัสดุ  
อุปกรณ์ประจ า
หมู่บ้านพร้อมใช้
งานอยู่
ตลอดเวลา 

ส านักปลัด/
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานพิธีศพ   ประจ าเมรุ
เผาศพของหมู่บ้าน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการจัด
งานฌาปนกิจศพ 

ต าบลเชียงดา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -  -  -  ร้อยละ 80 
ของการ
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ก ารจัดงาน
ฌาปนกิจศพ
ของประชาชนมี
ความสะดวก
มากขึ้น 

กองการศึกษา/
อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม  8  โครการ 2,100,000 2,100,000 -  -  -  - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล 
6.3     แผนงานการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 หน้าโรงเรียน
ปลอดภัย 

เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทางไป-กลับ
โรงเรียน 

ติดตั้งปูายจ ากัด
ความเร็ว ปูายเขต
โรงเรียน (School 
Zone) และจัดท า
เครื่องหมายจราจรบน
ผิวทาง 

2,000,000 2,000,000 - - - ภายในปี 
2567 

นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ไป-กลับโรงเรียน 

ส านักปลัด,กอง
ช่าง, อบจ.  /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการจัดการศึกษา  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ   คุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.4  แผนงานการพัฒนาที่ 4  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร 

 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

ปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3,6,7 และ 
8 

พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง 
แห่งละจ านวน 6 ตัว 
 - ใบพัดขนาด 22 นิ้ว 
 - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
 - มีระบบ THERMO FUS 
 
 

 

8๐,0๐๐ 8๐,0๐๐ 8๐,0๐๐ 8๐,0๐๐ 8๐,0๐๐ ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐3 



 
 

 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านการจัดการศึกษา  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ   คุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.3  แผนงานการพัฒนาที่ 3  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อซัมเมิสท์
ผันน้ าประปาขึ้นสู่
หอถังประปา 

น้ าประปามีเพียงพอต่อการใช้  ไม่
ขาดแคลน 

5๐๐,0๐๐ 5๐๐,0๐๐ 5๐๐,0๐๐ 5๐๐,0๐๐ 5๐๐,0๐๐ กองช่าง 

๒ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อป้ัมน้ า
ชนิดหอยโข่ง 

น้ าประปามีเพียงพอต่อการใช้  ไม่
ขาดแคลน 

5๐๐,0๐๐ 5๐๐,0๐๐ 5๐๐,0๐๐ 5๐๐,0๐๐ 5๐๐,0๐๐ กองช่าง 



 
 

 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.2    แผนงานการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 แผนงาน

การศึกษา 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

การศึกษา 
 

เพื่อจัดหาอุโมงมหา
สนุกส าหรับเด็กเล็ก 

อุโมงค์มหาสนุก  ขนาด  98 X 
250 X 55 เซนติเมตร 
 

40,0๐๐ - - - - กองการศึกษา 

2 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 
 

เพื่อจัดหาไก่โยกเยก
ส าหรับเด็กเล็ก 

ไก่โยกเยก  ขนาด 35 X 110 X 
50  จ านวน 4 ตัว 

14,4๐๐ - - - - กองการศึกษา 

3 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาโต๊ะเรียน
สี่เหลี่ยมผืนผ้าท า
ด้วยพลาสติกไฟ
เบอร ์

โต๊ะเรียนสี่เหลี่ยมผืนผ้าท าด้วย
พลาสติกไฟเบอร์  ขนาด  60 x  
120 x 55  จ านวน 4 ตัว 

18,000 - - - - กองการศึกษา 

4 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาช้ันวาง
เอนกประสงค์ 30 
ช่อง 

ช้ันวางเอนกประสงค์ 30 ช่อง  
ขนาด   20 x 140  x 88  
เซนติเมตร 

7,500 - - - - กองการศึกษา 



 
 

 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิจที่ดีของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.5    แผนงานการพัฒนาที่ 5  การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
๑ 
 
 
‘ 
 
 

แผนงาน
สาธาณสุข  
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
กีฬา 
 

- เพื่อจัดหาเครื่อง
ออกก าลังกายฟิต
เน็ท  
- เพื่อส่งเสริมและ
ให้ประชนได้ออก
ก าลังกาย 
 

เครื่องออกก าลังกายฟิตเน็ต
ประจ าหมู่บ้าน 
 
  

- 80๐,๐๐๐ 80๐,๐๐๐ 80๐,๐๐๐ 80๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 



 
 

 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารคจัดการบ้านเมืองที่ด ี
5.1    แผนงานการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 
 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาพัดลม
สนามไว้ใช้งาน  
บริการประชาชน 

พัดลมสนาม  จ านวน ๕  ตัว   20,๐๐๐  20,๐๐๐  20,๐๐๐ ส านัก 
งานปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาเก้าอี้
พลาสติกไว้ใช้
บริการประชาชน 

เก้าอี้จ านวน  ๔๐๐  ตัว ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ส านัก 
งานปลัด 



 
 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารคจัดการบ้านเมืองที่ด ี
5.2    แผนงานการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาชุด
รับแขก 

ชุดรับแขก 5 ที่น่ัง  พร้อมโต๊ะกลาง - 2๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟูาและ
วิทยุ   
 

เพื่อจัดหาล าโพง
ขยายเสียง
เคลื่อนที ่

ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่  จ านวน 1 
ชุด 
  -  เครื่องขยายเสียงในตัว 
   -  แบบลากจูง 12 นิ้ว 2 ทาง 
   - แบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จได ้
   -  ไมโครโฟนไร้สาย 
   -  รองรับการใช้งาน USB/SD 
Card/บลูทูธ 
   -  ล าโพงเบสขนาด 12 นิ้ว 
   -  ก าลังขับรวม 80 วัตต ์
   -  มีล้อลากสามารถลากได ้
   -  NET WEIGHT : 6.2Kg 
   -  GROSS WEIGHT : 7.8Kg     
   -  GROSSDIMENSIONS: 
385X315X570MM 

- - 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ ส านักปลัด 



 
 

 

 

    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การยกระดับคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชรน 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล 
6.3     แผนงานการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 

 

 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

๑ แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟูาและ
วิทยุ   
 

- เพื่อจัดหาและ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดไอพี 
แบบมุมกล้องคงที ่
ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร 
(Outdoor Fixed 
Network Camera) 
ส าหรับใช้ปูองกัน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนให้อยู่
ในความปลอดภัย 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุม
กล้องคงที ่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
(Outdoor Fixed Network Camera) 
โดยมีคุณลักษณะ 
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
(ปี ๖6 จ านวน 8 ตัว) 
(ปี ๖7 จ านวน 8 ตัว) 
(ปี ๖8จ านวน 8 ตัว) 

256,๐๐๐ 256,๐๐๐ 256,๐๐๐   ส านักปลัด 



 
 

 

 

 

 

 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

2 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟูาและ
วิทยุ   
 

- เพื่อจัดหา
สัญญาณไฟจราจร
ทางแยกบริเวณ
ถนนทางแยกร่วม 
และในบริเวณ
ชุมชน  
- เพื่อการลด
ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน  

1.  แยกลงท่าแพ 
2.  หน้าบ้านนายก 
3.  แยกบ้านยายชู 
4. แยกเข้าบ้านเหล่าม่วง 
5. แยกบ้านบึง – หาดไชยทอง 
6. แยกโนนสมบูรณ์ – โคกส าราญ 
7. หน้าโรงเรียนเชียงดา 
8. แยกโนนตาเปูง 
9. ทางโค้งเชียงดา – โนนสมบูรณ ์
10. ศาลประชาคมหมู่ที่ 7 
11.  สามแยกเชียงดา – บ้านแมด  
หน้า ศพด. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัด 



 
 

 ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒน าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดแล ะตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบั บที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 )   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 2566  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐ .๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แนวทางการ... 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน ์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

  
 
 



 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 



 
 

ประเด็น... 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 2566  โดยคณะกรรมการติดตามและปร ะเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  2567  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
สู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ า
ทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)   

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕)   

การประมาณรา คาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕)   

 



 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ ( measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้  เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผล ที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบปร ะมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผล ในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

        
  

๒. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

        
  

๓.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

        
  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

        
  

5. การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

        
  

6. ตามแผน
กระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท.และ
แนวนโยบาย
ของรัฐบาล 
 

        

  

รวม           

   
 
 



 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที่ 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมิน ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึ งพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
 
(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเ หลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โ รคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้น ที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในกา รสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ใน ต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้น ทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า /น้ าประปา /แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค –  
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ   จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่ น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

(๒.๓)  ผลจาก... 
 



 
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา   จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อยในช่วงเวลาเก็บเก่ียว  ตอข้าว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้  
 
     

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


