


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ค ำน ำ 
 

   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ (๙)  

และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค าได้  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  เทศบาลต าบลนาค า โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า ได้พิจารณาเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลนาค า ในคราวประชุมพิจารณาร่างแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลนาค า และนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้
ต่อไป   
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 



  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
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      ส่วนที่ ๑ 
 
 

 
  
๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ประวัติความเป็นมา 
ตําบลนาคําได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ.๒๔๕๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕   โดย

แยกจากตําบลบ้ านดงและได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่ วนตําบลนาคํา ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓  ตอน
พิเศษ ๔๒ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙  และต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ได้รับการประกาศจัดตั้งจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาคํา  เป็นเทศบาลตําบลนาคํา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๕๒ 

เดิมตําบลนาคํา เป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตําบลบ้านดง อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า เขตการปกครองตําบลบ้านดง มีพ้ืนที่กว้าง
ใหญ่มีปัญหาการดูแล การบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ไม่เหมาะที่จะพัฒนาให้ทั่วถึง อีกทั้งประชากรมีอัตราการเกิด
เพ่ิมขึ้น ขยายพ้ืนที่ประกอบการอย่างไม่ลดละ เพ่ือให้การปกครองดูแลอย่างทั่วถึง จึงได้ขอแยกการปกครอง
ออกจากตําบลบ้านดง เป็นตําบลนาคําซึ่งในครั้งแรกมีเขตการปกครองรวมไปถึงเขตตําบลศรีสุขสําราญด้วย  
ต่อมาประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลบ้านดง ตําบลนาคํา และตําบลโคกสูง ได้เสนอเรื่องของตั้งอําเภอขึ้นโดย
กําหนดบริเวณกึ่งกลางของท้องที่ ๓ ตําบล คือบริเวณที่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบัน ที่เรียกว่าพองหนีบ เป็น
สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอําเภอ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗ กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งกิ่ง
อําเภอขึ้นโดยให้แบ่งการปกครองแยกจากอําเภอน้ําพอง และให้ตําบลบ้านดง ตําบลนาคํา และตําบลโคกสูงอยู่
ในเขตการปกครองของกิ่งอําเภออุบลรัตน์ คั้นต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๒ ทางราชการได้มีพระราช
กฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอําเภอเป็นอําเภอ ตําบลคําได้อยู่ในเขตการปกครองของอําเภออุบลรัตน์จนถึงปัจจุบัน 
ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.thaitambon.com 

ที่ตั้ง  พื้นที่   และอาณาเขต 
๑) ที่ตั้ง เทศบาลตําบลนาคําตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ตําบลนาคํา  อําเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด 

ขอนแก่น ห่างจากตัวอําเภออุบลรัตน์ ประมาณ  ๑๕ กิโลเมตร และตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ  ๖๗  
กิโลเมตร 

๒) พื้นที่ เทศบาลตําบลนาคํา มีพ้ืนที่ประมาณ ๘๐ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๓๕,๗๑๔ 
ไร่  แบ่งออกเป็น 

-  ที่ดินทําการเกษตรกรรม   ๑๙,๖๔๔ ไร่ 
-  ที่ดินอยู่อาศัย     ๑๐,๗๑๔ ไร่ 
-  ที่ดินอันเป็นสาธารณะประโยชน์       ๓,๕๗๑ ไร่ 
-  ที่รกร้างว่างเปล่า       ๑,๗๘๕           ไร ่
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
 

http://www.thaitambon.com/
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๓) อาณาเขต  เทศบาลตําบลนาคํา  มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยหารปกครองท้องถิ่นอ่ืน ๆ  
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลศรีสุขสําราญ  อ.อุบลรัตน์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลสะอาด  อ.น้ําพอง และตําบลดงเมืองแอม  

อ.เขาสวนกวาง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลบ้านดง  อ.อุบลรัตน์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เทือกเขาภูพานคํา รอยต่ออําเภอโนนสัง  
                                         จ.หนองบัวลําภู 

สํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา  
เทศบาลตําบลนาคํา  ตั้งอยู่ที่  ๗  ตําบลนาคํา  อําเภอ อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  
ห่างจากตัวอําเภออุบลรัตน์ ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร  และตัวจังหวัดขอนแก่น  ประมาณ  
๖๗  กิโลเมตร 

              โทรศัพท์  ๐๔๓ –๓๐๖๐๙๕  
แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง   จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น   เป็นเทศบาลตําบล 
นาคํา    

 
 

แผนที่พอสังเขป  :  ต ำบลนำค ำ 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลตําบลนาคํา  มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบบางตอนในบริเวณตะวันออกของ 

ตําบลมีลําห้วยไหลทอดผ่านจากทิศเหนือลงทิศใต้ซึ่ง  แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ดอนภูเขาสลับเนินดิน
ขนาดใหญ่สืบเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดเทือกเขาภูพานคํา  ซึ่งทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกและมีสภาพพ้ืนดินเป็น
ดินร่วนปนทรายและมีบ่อลูกรังกระจายตัวโดยทั่วไป พ้ืนที่ป่าไม้ประเภทไม้แดง เต็ง รัง พลวง ผลัดใบในฤดูแล้ง 
แหล่งกักเก็บน้ําประเภท ห้วย หนองน้ํา สระน้ําขนาดเล็ก  การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ในการประกอบอาชีพ
เกษตร 
เป็นดังนี้ 

- ทํานาปลูกข้าว  ประมาณร้อยละ    ๔๐  ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
- อ้อย   ประมาณร้อยละ     ๕    ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
- มันสําปะหลัง  ประมาณร้อยละ    ๒๐  ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
- ยางพารา  ประมาณร้อยละ     ๒   ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
- ยูคาลิปตัส  ประมาณร้อยละ     ๕  ของพ้ืนทีเ่กษตรกรรม 

 
๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้ 
เทศบาลตําบลนาคํา มีสภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้นสลับแล้ง  ซึ่งจะมีฤดูฝน และฤดูแล้งสลับกันและจะ
แตกต่างกันอย่าเด่นชัดคือในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีฝนตกตลอดฤดูแต่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือฤดูหนาวอากาศจะแห้งแล้งมี  ๓  ฤดู  คือ 

(๑) ฤดูฝน เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย  คือ ประมาณ 
กลางเดือนพฤษภาคม แต่อาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ได้ถึง ๒ สปัดาห์  และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 
รวมเวลาประมาณ  ๕เดือนฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคม และกันยายน  
            (๒) ฤดูหนาว เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทย คือ     ประมาณ
กลางเดือนพฤศจิกายน จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธุ์ รวมเวลาประมาณ ๓ เดือน อากาศเย็นและแห้ง
แล้งจากประเทศจีน ซึ่งพัดมาจากทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทําให้อากาศหนาวในฤดูหนาว 

        (๓) ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธุ์ไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม รวม
เวลาประมาณ ๓ เดือน เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกําลังลงในเดือนกุมภาพันธุ์กระแสลมจากทะเล
จีนใต้ก็เริ่มพัดเข้าสู่ประเทศไทยทางทิศใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้   และเป็นระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์กําลัง
เคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาทางซีกโลกเหนือ จึงเป็นระยะท่ีอากาศร้อนอบอ้าวและอาจจะมีพายุฤดูร้อนบ้าง 

 
๑.๔ ลักษณะของดิน 
     สภาพเป็นดินร่วนปนทราย  การทําการเกษตรเพาะปลูกไม่ได้ผลเต็มประสิทธิภาพ 
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๒.๑ เขตการปกครอง 

ต าบลนาค า  ประกอบด้วย   ๑๓ หมู่บ้าน   ๒6 ชุมชน มีดังต่อไปนี้  
     หมู่ที่  ๑  บ้านนาคํา  
      หมู่ที่  ๒  บ้านโนนราศรี 
  หมู่ที่  ๓  บ้านกุดกระหนวน  
       หมู่ที่  ๔  บ้านหนองไหล 
         หมู่ที่  ๕  บ้านห้วยคําน้อย 
  หมู่ที่  ๖   บ้านพระพุทธบาท 
  หมู่ที่  ๗   บ้านสัมพันธ ์
        หมู่ที่  ๘   บ้านเล้า 
      หมู่ที่  ๙   บ้านหนองขาม 

หมู่ที่  ๑๐  บ้านหนองแวง 
        หมู่ที่  ๑๑  บ้านทานตะวัน 
      หมู่ที่  ๑๒  บ้านนาคําน้อย 

หมู่ที่  ๑๓  บ้านหนองแวงใหม ่
 
แบ่งออกเป็น 26 ชุมชน ดังนี้ 
๑.ชุมชนพัฒนา ๑ บ้านนาค า   ๒.ชุมชนพัฒนา ๒ บ้านนาค า 
๓.ชุมชนรับอรุณศรีชมช่ืน  บ้านโนนราศี  ๔.ชุมชนรวมพลังสามัคคี บ้านโนนราศรี 
๕.ชุมชนรุ่งอรุณ บ้านกุดกระหนวน  ๖.ชุมชนตะวันลับฟ้า บ้านกุดกระหนวน 
๗.ชุมชนเกษตรพอเพียง บ้านหนองไหล  ๘.ชุมชนภูพานค า บ้านหนองไหล 
๙.ชุมชนห้วยค าน้อย บ้านห้วยค าน้อย  ๑๐.ชุมชนพระพุทธบาท บ้านพระพุทธบาท 
๑๑.ชุมชนสามัคคีร่วมใจ บ้านสัมพันธ ์  ๑๒.ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านเล้า 
๑๓.ชุมชนโพธิ์แก้วร่วมใจพัฒนา บ้านเล้า ๑๔.ชุมชนบูรพาใต้ บ้านหนองขาม 
๑๕.ชุมชนวัดกลาง บ้านหนองขาม  ๑๖.ชุมชนสอง บ้านหนองขาม 
๑๗.ชุมชนปัจฉิมร่วมใจ บ้านหนองขาม  ๑๘.ชุมชนหนองพุกศรีวิลัย บ้านหนองแวง 
๑๙.ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองแวง  ๒๐.ชุมชนรุ่งอรุณ บ้านหนองแวง 
๒๑.ชุมชนประชาแสนสุข บ้านหนองแวง ๒๒.ชุมชนคุ้มโนนสวรรค์ บ้านทานตะวัน 
๒๓.ชุมชน ๑ (ตะวันออก)บ้านทานตะวัน ๒๔.ชุมชนนาค าน้อย บ้านนาค าน้อย 
๒๕.ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง บ้านหนองแวงใหม่  ๒๖.ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ บ้านหนองแวงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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โครงสร้างและการบริหารงานบุคคล   
  ๑)  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่   
  เทศบาลตําบลนาคํา  เป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง   มีภารกิจอํานาจหน้าที่ ที่จะต้อง
ดําเนินการ แก้ไขปัญหาต่างๆ  ภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  

๑) ฝ่ายบริหาร   ประกอบด้วย   นายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   มีแผนภูมิดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

๒) ฝ่ายนิติบัญญัต ิ   ประกอบด้วย      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา    
มีโครงสร้าง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาค า เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 

ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

เลขานุการสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 
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3.ฝ่ายประจํา  ประกอบด้วย    ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ   
พนักงานจ้างของเทศบาล    ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดเทศบาลและปฏิบัติงานทั่วไปของเทศบาล 
มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานบริหารทั่วไป               - งานการเงินและบัญชี            -งานสาธารณูปโภค         - งานศึกษาปฐมวัย 
-งานการเจ้าหน้าที่              - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   - งานวิศวกรรม             -งานส่งเสริมการศึกษา 
-งานสวัสดิการสังคมฯ         - งานพัสดุและทะเบียนฯ          -งานผังเมือง    
-งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริมการเกษตร 
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

เทศบาลตําบลนาคําแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สํานัก กับอีก  ๓  กอง ทั้งหมด  ๔  ส่วนราชการ  
พนักงานส่วนท้องถิ่น  จํานวน  ๒๑ คน  พนักงานจ้าง  จาํนวน  ๒ คน  รวมทั้งสิ้น  ๒๓ คน จํานวนพนักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  (พ.ศ. 25๖๑ – 256๓) ได้กําหนดอัตรากําลังไว้ (ข้อมูล ณ 
วันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  ส านักงานปลัด 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณ การจัดทําทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกเทศบาล การดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้คําปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  การ บริหารงานบุคคลของเทศบาล ทั้งหมด  การดําเนินการ  เกี่ยวกับการ
อนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ 

 
 
1.1  งานบริหารทั่วไป   

   -  งานสารบรรณ 

กองการศึกษา 

ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาลต าบลนาค า 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง 



7 
 

   -  งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศ 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานเทศบัญญัติ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                     ๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่ 

-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 

   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.๔  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.๕  งานตรวจสอบภายใน 

  -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.7  งานวิชาการเกษตร 

แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตําบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษา
การจัดทํางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม  ให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆ่า
สัตว์  จําหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  คือ 

1.๘  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

  ๑.๙  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
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  -  งานอนามัยชุมชน 
  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 

       -  งานป้องกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.10  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.11 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

  -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                           -  งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ๑.12  งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝ้าระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดต่อและสัตว์นําโรค 

      -  งานโรคเอดส์ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๑.๑3  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

         ๑.๑4 งานสวัสดิการสังคม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสง

เคราะห การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนา
แนน และชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงาน
ประเพณีทองถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  มีทั้งหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  ๑.๑4)๑ งานสังคมสงเคราะห์       

-  งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ๑.๑4)๒  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
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  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    ๑.๑4)๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานส่งเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตรี 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน

การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนําส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ 
ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนําส่งเงินคงเหลือประจําวันการ
รับ และจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินของเทศบาล    ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสําคัญและเงิน
ยืมค้างชําระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออก
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน 
คือ  

2.1 งานการเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
   -  งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2  งานบัญชี    
   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    

  -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    

  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.  กองช่าง   
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มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการ ใช้จ่ายเงินของเทศบาล การ
อนุมัติ เพ่ือ ดําเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบํารุงซ่อม และจัดทําทะเบียน  
สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้คําแนะนําปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทําโครงการ และการ
ออกแบบ ก่อสร้าง แก่เทศบาล และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา 
ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง       

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  -  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ํา 
  -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

  -  งานสํารวจและแผนที่ 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย
การวางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนําไปประกอบ  การพิจารณา กําหนดนโยบาย 
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
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              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

       ๒.๒ ข้อมูลการเลือกตั้ง 
รายการ ชาย หญิง รวม 

จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๒,๔๖๕ ๒,๕๗๑ ๕,๐๓๖ 
จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑,๖๓๗ ๑,๘๐๙ ๓,๔๔๖ 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๐ ๗๐.๓๖ ๖๘.๔๒ 

(ที่มา : ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)                                               
 จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 
รายการ ชาย หญิง รวม 

จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ ๑๕ ปี 2,744 2,824 5,568 
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ ๑๘ ปี 2,625 2,708 ๕,333 
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ ๒๐ ปี 2,538 2,630 5,168 

 (ที่มา:ข้อมูลจากสํานักทะเบียนอําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
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 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ) 
รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน 

ประจ าปี พ.ศ.2560 

อ าเภอ 
 

ชาย 
             

หญิง 
                     

รวม 
              

บ้าน 

ต าบลนาค า 
 

3,311 3,364 
              

6,675 
1,678 

หมู่ที่ 1 นาคํา  389 411 800 179 

หมู่ที่ 2 โนนราศร ี  324 361 685 168 

หมู่ที่ 3 กุดกระหนวน  270 262 532 145 

หมู่ที่ 4 หนองไหล  225 235 460 123 

หมู่ที่ 5 ห้วยคําน้อย  111 98 209 69 

หมู่ที่ 6 พระพุทธบาท  66 63 129 39 

หมู่ที่ 7 สัมพันธ์  212 217 429 105 

หมู่ที่ 8 เล้า  236 229 465 107 

หมู่ที่ 9 หนองขาม  443 482 925 225 

หมู่ที่ 10 หนองแวง  373 382 755 185 

หมู่ที่ 11 ทานตะวัน  213 196 409 104 

หมู่ที่ 12 นาคําน้อย  170 150 320 92 

หมู่ที่ 13 หนองแวงใหม ่  279 278 557 137 

๓.  ประชากร 
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รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน 
ประจ าปี พ.ศ.2559 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 

ต าบลนาค า 3,322 3,361 6,683 1,662 

หมู่ที่ 1 นาคํา 393 416 809 179 

หมู่ที่ 2 โนนราศร ี 324 362 686 168 

หมู่ที่ 3 กุดกระหนวน 272 268 540 145 

หมู่ที่ 4 หนองไหล 217 234 451 119 

หมู่ที่ 5 ห้วยคําน้อย 111 98 209 68 

หมู่ที่ 6 พระพุทธบาท 65 64 129 38 

หมู่ที่ 7 สัมพันธ์ 218 218 436 104 

หมู่ที่ 8 เล้า 236 226 462 106 

หมู่ที่ 9 หนองขาม 448 472 920 222 

หมู่ที่ 10 หนองแวง 372 379 751 184 

หมู่ที่ 11 ทานตะวัน 222 203 425 103 

หมู่ที่ 12 นาคําน้อย 169 147 316 91 

หมู่ที่ 13 หนองแวงใหม ่ 275 274 549 135 
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รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน 
ประจ าปี พ.ศ.2558 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 

ต าบลนาค า 3,327 3,352 6,679 1,648 

หมู่ที่ 1 นาคํา 395 416 811 176 

หมู่ที่ 2 โนนราศร ี 322 364 686 166 

หมู่ที่ 3 กุดกระหนวน 270 268 538 145 

หมู่ที่ 4 หนองไหล 216 232 448 119 

หมู่ที่ 5 ห้วยคําน้อย 115 98 213 68 

หมู่ที่ 6 พระพุทธบาท 67 62 129 37 

หมู่ที่ 7 สัมพันธ์ 217 217 434 103 

หมู่ที่ 8 เล้า 235 223 458 105 

หมู่ที่ 9 หนองขาม 455 479 934 221 

หมู่ที่ 10 หนองแวง 377 375 752 182 

หมู่ที่ 11 ทานตะวัน 218 204 422 103 

หมู่ที่ 12 นาคําน้อย 170 147 317 90 

หมู่ที่ 13 หนองแวงใหม ่ 270 267 537 133 
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน 
ประจ าปี พ.ศ.2561 

อ าเภอ 
                                        

ชาย 
                                         

หญิง 
                                  

รวม 
                              

บ้าน 

ต าบลนาค า 3,302 3,391 6,693 1,697 

หมู่ที่ 1 นาคํา 386 401 787 180 

หมู่ที่ 2 โนนราศร ี 320 365 685 170 

หมู่ที่ 3 กุดกระหนวน 271 263 534 145 

หมู่ที่ 4 หนองไหล 229 246 475 128 

หมู่ที่ 5 ห้วยคําน้อย 110 97 207 70 

หมู่ที่ 6 พระพุทธบาท 63 66 129 41 

หมู่ที่ 7 สัมพันธ์ 212 220 432 105 

หมู่ที่ 8 เล้า 235 232 467 107 

หมู่ที่ 9 หนองขาม 438 481 919 226 

หมู่ที่ 10 หนองแวง 373 385 758 186 

หมู่ที่ 11 ทานตะวัน 213 202 415 105 

หมู่ที่ 12 นาคําน้อย 170 151 321 93 

หมู่ที่ 13 หนองแวงใหม ่ 282 282 564 141 

   ที่มา ระบบสถิติทางทะเบียน สาํนักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง  จํานวนประชากรตาํบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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ลักษณะข้อมลู ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ  3,302  3,391  6,693 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   
- ผู้ที่มีสัญชาตไิทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  3,299  3,388  6,687 
-ผู้ที่ไมไ่ดส้ัญชาตไิทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  1  0  1 
-ผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อํานวยการทะเบยีนกลางกําหนดให้จดัทําขึ้นสําหรับ ลง
รายการบคุคลทีไ่ม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

 0  0  0 

-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ยา้ยออกแต่ยังไมไ่ด้ย้ายเข้า)  2  3  5 

         แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 18 34 52 1 ปี 36 32 68 

2 ปี 28 28 56 3 ปี 30 25 55 
4 ปี 36 28 64 5 ปี 52 41 93 
6 ปี 39 38 77 7 ปี 40 47 87 
8 ปี 49 42 91 9 ปี 38 38 76 

10 ปี 41 41 82 11 ปี 34 37 71 
12 ปี 45 34 79 13 ปี 32 51 83 
14 ปี 38 47 85 15 ปี 48 40 88 
16 ปี 25 46 71 17 ปี 47 34 81 
18 ปี 48 39 87 19 ปี 39 40 79 
20 ปี 53 37 90 21 ปี 39 59 98 
22 ปี 48 46 94 23 ปี 34 50 84 
24 ปี 38 51 89 25 ปี 58 53 111 
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26 ปี 43 49 92 27 ปี 40 53 93 
28 ปี 54 36 90 29 ปี 50 41 91 
30 ปี 44 37 81 31 ปี 58 45 103 
32 ปี 43 38 81 33 ปี 50 45 95 
34 ปี 38 42 80 35 ปี 54 50 104 
36 ปี 56 42 98 37 ปี 50 65 115 
38 ปี 60 65 125 39 ปี 71 53 124 
40 ปี 58 52 110 41 ปี 73 52 125 
42 ปี 61 61 122 43 ปี 66 56 122 
44 ปี 64 52 116 45 ปี 49 53 102 
46 ปี 65 64 129 47 ปี 59 75 134 
48 ปี 67 63 130 49 ปี 64 62 126 
50 ปี 42 68 110 51 ปี 50 63 113 
52 ปี 61 54 115 53 ปี 50 56 106 
54 ปี 42 65 107 55 ปี 36 49 85 
56 ปี 34 31 65 57 ปี 46 34 80 
58 ปี 50 36 86 59 ปี 31 41 72 
60 ปี 27 41 68 61 ปี 45 38 83 
62 ปี 37 25 62 63 ปี 30 41 71 
64 ปี 28 42 70 65 ปี 26 18 44 
66 ปี 27 36 63 67 ปี 33 26 59 
68 ปี 32 36 68 69 ปี 27 24 51 
70 ปี 24 30 54 71 ปี 27 28 55 
72 ปี 17 18 35 73 ปี 27 24 51 
74 ปี 8 18 26 75 ปี 3 16 19 
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76 ปี 7 19 26 77 ปี 8 8 16 
78 ปี 7 12 19 79 ปี 7 10 17 
80 ปี 4 15 19 81 ปี 6 12 18 
82 ปี 4 4 8 83 ปี 2 10 12 
84 ปี 3 6 9 85 ปี 2 6 8 
86 ปี 3 5 8 87 ปี 2 3 5 
88 ปี 2 3 5 89 ปี 4 1 5 
90 ปี 3 3 6 91 ปี 2 0 2 
92 ปี 1 0 1 93 ปี 0 3 3 
94 ปี 0 0 0 95 ปี 1 1 2 
96 ปี 1 0 1 97 ปี 0 0 0 
98 ปี 0 0 0 99 ปี 0 0 0 

100 ปี 0 0 0 มากกว่า 100 ปี 0 0 0 
 

 

  ที่มา ระบบสถิติทางทะเบียน สํานักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง  จํานวนประชากรตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
  

 



19 
 

 
 

๔.๑ การศึกษา 
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน 

เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  
ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
 ๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ศูนย ์ ดังนี้ 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา    
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน  

จ านวนครู 
 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ ๔๙ ๔๔ ๙๓ ๓ ๔ 
อนุบาล ๒ - - - - - 
รวม ๔๙ ๔๔ ๙๓ ๓ ๔ 

   (ท่ีมา: กองการศึกษา  เทศบาลตําบลนาคํา   ข้อมูล  ณ  วันที่  6 มิถุนายน 2562  ) 
๒)   สถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลนาค า     จํานวน   ๓  โรงเรียน   ดังนี้ 
   ๑. โรงเรียนบ้านหนองขามพิทยาคม เป็นโรงเรียนขยายโอกาส   ทําการสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา ปีที่  ๓    มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน  

จ านวนครู 
 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๑ ๑๒ ๑๗ ๒๙ ๑ ๑ 
อนุบาล ๒ ๑๗ ๑๔ ๓๑ ๑ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๒ ๑๕ ๒๗ ๑ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๑๓ ๑๖ ๑ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓ ๑๑ ๒๔ ๑ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓ ๒๐ ๓๓ ๒ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๙ ๑๔ ๒๓ ๒ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๔ ๑๗ ๓๑ ๑ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๑๒ ๑๐ ๒2 ๒ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๖ ๑2 ๑8 ๒ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๗ ๑๐ ๑๗ ๒ ๑ 
                  รวม ๑๑๘ ๑๕3 ๒๗1 ๑๖ ๑๑ 

 
(ท่ีมา: โรงเรียนบ้านหนองขามพิทยาคม   ข้อมูล ณ วันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ) 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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๒. โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน     ทําการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖   มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน  

จ านวนครู 
 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๑ ๖ ๓ ๙  ๑ 
อนุบาล ๒ ๕ ๖ ๑๑  ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๙ ๖ ๑๕  ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๑ ๔  ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔ ๔ ๘  ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๕ ๔ ๙  ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓ ๑๐ ๑๓  ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - ๑ ๑  ๑ 
                  รวม ๓๕ ๓๕ ๗๐ ๓ ๘ 

 (ท่ีมา: โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน ข้อมูล  ณ วันที่   6 มถุนายน 2562 ) 
๓. โรงเรียนนาค าพิทยาสรรพ์     เป็นโรงเรียนขยายโอกาส   ทําการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 

จนถึงระดับมัธยมศึกษา ปีที่  ๓    มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน  

จ านวนครู 
 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๑ ๗ ๘ ๑๕ ๑ ๑ 
อนุบาล ๒ ๓ ๔ ๗ ๑ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๓ ๑๔ ๑ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๓ ๕ ๑ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔ ๓ ๗ ๑ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๕ ๕ ๑๐ ๑ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖ ๔ ๑๐ ๑ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔ ๖ ๑๐ ๑ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๓ ๒ ๕ ๒ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๐ ๔ ๔ ๒ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๔ ๓ ๗ ๒ ๑ 
                 รวม ๔๙ ๔๕ ๙๔ ๑๔ ๑๑ 

 (ท่ีมา: โรงเรียนนาคําพิทยาสรรพ์  ข้อมูล ณ  วันที่  6 มิถุนายน 2562 ) 
 
๔.๒ สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล    ๒ แห่ง 
-  ศ.สมช.    ๑๓ แห่ง 
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา              ๑๐๐  (%) 
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๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลตําบลนาคําไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะมีบางครัวเรือนที่
ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรมวิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด  คือได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไข
ปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผู้นํา  
อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไข
ได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
ตามอํานาจหน้าที่ที่สามารถดําเนินการได้       
 เทศบาลตําบลนาคํา  มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    จํานวน  ๑  ศูนย ์
และมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ประจําศูนย์  ดังนี้ 

๑)  รถบรรทุกน้ํา               ๑ คัน 
๒)  รถกู้ชีพ      ๑ คัน 

           ๓)  ถังดับเพลิง       ๒๐ ถัง 
 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในตําบลนาคํา  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรนาคําได้แจ้งให้กับเทศบาล

ทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่ วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจํา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามที่เทศบาลตําบลนาคํา ได้ดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตําบลนาคํา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน  
  
๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
   

 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

-  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ      ๓ เครือข่าย 
-  ตู้รับไปรษณีย์                ๑๓       ตู้ 
-  หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน     ๑๓ แห่ง 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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ข้อมูลจํานวนถนนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา    

หมู่ที ่ บ้าน 
จ านวนถนน 
(เส้นทาง) 

ความยาว
ถนน(กม.) 

ถนนลาดยาง 
(กม.) 

ถนนคสล. 
(กม.) 

ถนน
ลูกรัง 
(กม.) 

ถนนดิน 
(กม.) 

หมู่ที่  ๑  บ้านนาคํา ๑๖ ๒.๕๙ - ๑.๒๑ ๑.๔๒ - 
หมู่ที่ ๒  บ้านโนนราศรี ๒๒ ๓.๙๗ - ๐.๖๙ ๓.๒๗ - 
หมู่ที่ ๓  บ้านกุดกระหนวน ๒๐ ๒.๔๗ - ๐.๖๗ ๒.๐๐ - 
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองไหล ๗ ๒.๔๐ - ๐.๓๒ ๒.๐๘ - 
หมู่ที่ ๕  บ้านห้วยคําน้อย ๕ ๓.๔๗ - - ๓.๔๗ - 
หมู่ที่ ๖  บ้านพระพุทธบาท ๕ ๒.๘๓ - - ๒.๘๓ - 
หมู่ที่ ๗  บ้านสัมพันธ์ ๑๔ ๓.๗๔ - ๑.๑๒ ๒.๘๐ - 
หมู่ที่ ๘  บ้านเล้า ๑๑ ๒.๗๔ - ๐.๖๓ ๒.๑๐ - 
หมู่ที่ ๙  บ้านหนองขาม ๒๔ ๓.๕๘ - ๑.๙๐ ๑.๕๗ - 
หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองแวง ๑๑ ๑.๓๘ - ๐.๗๘ ๐.๕๓ - 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านทานตะวัน ๘ ๑.๘๘ - ๑.๒๕ ๐.๖๓ - 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาคําน้อย ๑๔ ๑.๘๖ - ๐.๕๐ ๑.๓๕ - 
หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองแวงใหม่ ๑๑ ๑.๕๑ - ๐.๖๕ ๐.๘๖ - 
รวม ๑๖๘ ๓๔.๔๒ - ๙.๗๒ ๒๔.๙๑ - 
ที่มา : ข้อมูลจากกองช่าง   เทศบาลตําบลนาคํา  

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี   

-จํานวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตําบลนาคํา - 
 

หมู่ที ่
 

บ้าน 
จุดเสี่ยง 
(จุด) 

ไฟกิ่ง  ๑๐๐ วัตน์ 
(จุด) 

ไฟกิ่ง  ........... วัตน์ 
(จุด) 

หมู่ที่  ๑  บ้านนาคํา ๑๔ - - 
หมู่ที่ ๒  บ้านโนนราศรี ๗ - - 
หมู่ที่ ๓  บ้านกุดกระหนวน ๑๑ - - 
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองไหล ๙ - - 
หมู่ที่ ๕  บ้านห้วยคําน้อย ๑๑ - - 
หมู่ที่ ๖  บ้านพระพุทธบาท ๑๑ - - 
หมู่ที่ ๗  บ้านสัมพันธ์ ๑๒ - - 
หมู่ที่ ๘  บ้านเล้า ๑๔ - - 
หมู่ที่ ๙  บ้านหนองขาม ๒๒ - - 
หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองแวง ๑๔ - - 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านทานตะวัน ๙ - - 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาคําน้อย ๑๓ - - 
หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองแวงใหม่ ๑๐ - - 

(ที่มา : ข้อมูลจากกองช่าง  เทศบาลตําบลนาคํา) 
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๕.๓ การประปา 
-ครัวเรือนส่วนใหญ่ในตําบลนาคํา ใช้น้ําระบบประปาบาดาล   ดังนี้ 

หมู่ที ่ บ้าน จ านวนครัวเรือน 

หมู่ที่ ๑  บ้านนาคํา ๑๗๙ 
หมู่ที่ ๒  บ้านโนนราศรี ๑๖๖ 
หมู่ที่ ๓  บ้านกุดกระหนวน ๑๔๕ 
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองไหล ๑๑๙ 
หมู่ที่ ๕  บ้านห้วยคําน้อย ๖๘ 
หมู่ที่ ๖  บ้านพระพุทธบาท ๓๘ 
หมู่ที่ ๗  บ้านสัมพันธ์ ๑๐๔ 
หมู่ที่ ๘  บ้านเล้า ๑๐๖ 
หมู่ที่ ๙  บ้านหนองขาม ๒๒๑ 
หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองแวง ๑๘๔ 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านทานตะวัน ๑๐๓ 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาคําน้อย ๙๑ 
หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองแวงใหม่ ๑๓๕ 

รวม ๑,๖๕๙ 
          (ที่มา : ข้อมูลจากกองช่าง  เทศบาลตําบลนาคํา) 

 
 
๕.๔ โทรศัพท์ 

(๑)  จํานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จํานวน     -    หมายเลข 
(๒)  จํานวนชุมสายโทรศัพท์จํานวน  จํานวน     -    ชุมสาย 
(๓)  ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข   จํานวน     -     แห่ง 
(๔) หอกระจายข่าวในพื้นท่ีให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่เทศบาล 
 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีเฉพาะตู้ไปรษณีย์เพ่ือส่งจดหมาย และมีบุรุษไปรษณีย์ประจําตําบลที่ให้บริการ 
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๖.๑ การเกษตร  
-บริเวณพ้ืนที่การเกษตรกรรมของตําบลนาคํา   โดยมีพ้ืนที่รวม ๑๙,๖๔๔ ไร่ 

  - ลักษณะสิทธิในที่ดินทํากิน   
  ที่ของตนเองคิดเป็นร้อยละ  ๘๗   
  เช่าที่ดินทํากินคิดเป็นร้อยละ ๑๓  

  - จํานวนครัวเรือนเกษตรกรรม    จํานวน ๑,๔๑๑  ครัวเรือน 
 พันธุ์พืชท่ีปลูกเศรษฐกิจ 
 ข้าวนาปี    ข้าวเหนียว  พันธุ์ที่ปลูก กข.๖ 
    ข้าวเจ้า   พันธุ์ที่ปลูก มะลิ ๑๐๕,กข.๑๕ 
 ข้าวนาปรัง  ข้าวเหนียว  พันธุ์ที่ปลูก กข ๑๐ 
 พืชไร่   มันสําปะหลัง  พันธุ์ที่ปลูก เกษตรศาสตร์ ๕๐, 

ระยอง ๙๐, ระยอง ๖๐ 
    อ้อย   พันธุ์ที่ปลูก K๘๓ 
    ยางพารา  พันธุ์ที่ปลูก RRIM๖๐๐ 
 ไม้ผลยืนต้น  มะม่วง   พันธุ์ที่ปลูก มะม่วงแก้ว,เขียวเสวย 

ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภออุบลรัตน์    ณ  เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
 
๖.๒ การประมง 

  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  
๖.๓ การปศุศัตว์ 

-จํานวนสัตว์เลี้ยงในตําบลนาคํา  มีดังนี้ 
 
หมู่ที ่

จ านวนสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่  (ตัว) 
โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร เป็ด ไก่ 

๑ ๑๒๗ - ๑๐ ๔ ๖๙ ๑,๓๒๓ 
๒ ๒๓๖ - ๓๔ ๑๒ ๒๖๕ ๒,๗๘๑ 
๓ ๑๗๔ - ๑๐ - ๑๑๐ ๑,๒๐๘ 
๔ ๖๔ - - - ๒๕ ๔๓๐ 
๕ ๖๓ - - ๔๒ ๙๑ ๖๖๙ 
๖ ๗๓ - ๗ ๕๖ ๔ ๓๙๓ 
๗ ๖๕ - - ๔๔ ๙๗ ๖๔๓ 
๘ ๑๒๙ - ๑๑ ๑๖ ๗๘ ๑,๒๖๗ 
๙ ๒๕๐ - ๙ ๘ ๒๒๙ ๒,๙๓๒ 
๑๐ ๙๐ - - ๑๔๑ ๘๘ ๑,๘๘๐ 
๑๑ ๗๓ ๓๐ ๓ ๓๓ ๒๗ ๖๐๒ 
๑๒ ๗๓ - ๑ ๓ ๑๑๖ ๕๗๐ 
๑๓ ๒๐ - - - - ๑๙๐ 
รวม ๑,๔๓๗ ๓๐ ๘๕ ๓๕๙ ๑,๑๙๙ ๑๔,๘๘๘ 

(ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภออุบลรัตน์) 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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๖.๔ การบริการ 

-ในเขตเทศบาลไม่มีการบริการ  
 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การ
จัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสําหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  ในเขตเทศบาลไม่มี 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-  ลานรับซื้ออ้อยเงินสด          ๑  แห่ง 

 -  ลานรับซื้อมันสําปะหลัง        ๓  แห่ง 
 -  ปั๊มน้ํามันและก๊าซ(ปั๊มหลอด/ปั๊มหัวฉีด)       ๑๒  ปั๊ม 
 -  โรงสี          ๓๗  โรง 
 -  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า          ๑  ร้าน 
 -  ร้านเสริมสวย       ๓  ร้าน 
 -  ร้านซ่อมเครื่องยนต์           ๖  ร้าน 
 -  ร้านขายเนื้อ            ๒  ร้าน 
  

-  ร้านก๋วยเตี๋ยว       ๒๐  ร้าน 
 -  ร้นค้าสาธิต            ๑๓  ร้ำน 
 -  ร้ำนค้ำขำยของช ำ           ๖๒  ร้ำน 
 -  ร้ำนให้บริกำรอินเทอร์เน็ต             ๒  ร้ำน 
 -  ร้ำนท ำขนมจีน        ๒  ร้ำน 

๖.๘ แรงงาน 
 - แรงงานที่ใช้ในภาคการเกษตรในตําบลส่วนใหญ่มาจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นสําคัญ และ
บางครัวเรือน  มีสมาชิกไม่เพียงพอ  จะทําการจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตําบล มาช่วยภาคฤดูการผลิต  
 - จํานวนรายได้เฉลี่ยของหมู่บ้านต่อครัวเรือนต่อปีน้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  ยังมีหลาย
ครัวเรือนที่มฐีานะยากจน 
 

 
 

7.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ           ร้อยละ   ๙๘  

     วัด                 ๑๒    แห่ง         
       สํานักสงฆ ์              -    แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์            ร้อยละ  ๒ 
        สํานักคริตส์               - แห่ง 
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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         ประชากรในเขตเทศบาลตําบลนาคํา   นับถือศาสนาพุทธ  มี วัด/สํานักสงฆ์    ๑๓   แห่ง  ดังนี้  

หมู่ที ่ บ้าน ชื่อวัด /ส านักสงฆ์ 
หมู่ที่ ๑  บ้านนาคํา วัดนาคํา 
หมู่ที่ ๒  บ้านโนนราศรี วัดสมศรีสว่าง 
หมู่ที่ ๓  บ้านกุดกระหนวน วัดสว่างศรีชมพู 
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองไหล วัดโนนทอง 

วัดป่าสระแก้ว 
หมู่ที่ ๕  บ้านห้วยคําน้อย วัดคําน้อยพัฒนาราม 
หมู่ที่ ๖  บ้านพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท 

วัดถ้ําพระคําเม็ก 
หมู่ที่ ๗  บ้านสัมพันธ์ วัดสัมพันธ์วราราม 
หมู่ที่ ๘  บ้านเล้า วัดโพธิ์สมพร 
หมู่ที่ ๙  บ้านหนองขาม วัดศรีบุญเรือง 
หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองแวง วัดสว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านทานตะวัน วัดมณีศิลาอาสน์ 

๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ป ร ะ ม า ณ เดื อ น   ก ร ก ฎ า ค ม   ตุ ล า ค ม  

พฤศจิกายน 
๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทํา
เครื่องจักสารใช้สําหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๘ % พูดภาษาอีสาน    

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จําหน่วยบ้าง 
ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทําจากไม้ไผ่  ไม้กวาดดอกหญ้า 
พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า    
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๘.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ําที่ได้จากน้ําฝน และน้ําดิบจากแม่น้ํา ซึ่งจะต้องนํามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนําขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบาง
แห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๘.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
๘.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ํา  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ําใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็
เป็นน้ํากร่อย  ไม่สามารถที่จะนําน้ําจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ําดิบจากแหล่งอ่ืน  
และน้ําฝน 
น้ําในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ํา
สําหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชน
แออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทําโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้
ในวันสําคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

      ส่วนที่ ๒ 
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๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการ
ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
ความท้าทายต่อการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือ
ว่าอยู่ในระดับต่ํากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดย
มีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัว
ได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย
ท้าทายสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ  แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการ
สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่ม
มากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สาเหตุหลักที่ทําให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจน
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ําอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษา
ทรัพยากรอย่างบู รณ าการเพ่ือการพัฒ นาประเทศที่ ผ่ านม ายั งขาดความชัด เจน  ส่ งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่าง
รวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา  ความไม่
เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทํา
ให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลัง
ของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตําแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทําให้ปัญหาด้านเขต
แดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้อง
ให้ความสําคัญกับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ 
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอํานาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการ
เงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วย
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ทําให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสําคัญที่จําเป็นต้อง
มีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การ
แข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวา่จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศ
ไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสําคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทําให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาค
และความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทําให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและ
การย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออก
ประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือ
ทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึน้ ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่
ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาที่ดีกว่า อาจทําให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเปน็ ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความ
มั่นคงด้านอาหารและน้ํา ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
สูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  
ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศตา่ง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทําให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสําคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น
กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตาม
ข้อตกลงระหวา่งประเทศตา่งๆ ที่สําคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะ
ได้รับการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ  ท่ีซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมอื การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและ
คาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการ
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สาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้
สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป  มี
ความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและ
บางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ํา  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทําให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดวา่จะส่งผลต่อการขบัเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิตแิละทุกด้าน
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่เป็นการดําเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 
โดยประเทศไทยจําเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่
มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ  และมาตรฐานที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้อง
กันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์  ๔.๐ 
ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรและภาคบริการ 
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการ
พัฒนาและขยายความเปน็เมอืงที่เติบโตอย่างตอ่เนือ่งที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกําหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวก
และส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตําแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความสําคัญของการ
รวมกลุ่มความรว่มมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพือ่กระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
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ประเทศ โดยจําเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้
ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้ เกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จําเป็นต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม  อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์
ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต  มีการออม
สําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
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ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทํา
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
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(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา 
นึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทําขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
๑. สภาพทั่วไป  

๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด 
๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มี
ความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช 
อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอน
เหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร 
ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขต
เงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัดเลย  
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๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จําแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

           ๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน 
ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

           ๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาว
ที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ามูล มี
ความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี 
นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะ
คอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน 
(ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึก
ของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราช
และแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  
            ๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังตํากว่าค่าเป้าหมาย ในการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ  
๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
                 ๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 
สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  

๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

 
          ๒.๒ รถไฟ  

๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค ได้แก ่ 
รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วง

ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร จํานวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 

ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
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ประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ํากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 
1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของ
ประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อย
มาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน 
ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ใน
ปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 
ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับ
อาชีวะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษาสถาบันการศกึษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุก
จังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้
เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2560 มีจาน
วนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 
แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี 

๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค 
หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้
ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มี
พ้ืนที่ปา่ไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากท่ีสุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูม ิจังหวัดเลย และจังหวัด
อุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟป่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จํานวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 
ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟ
ไหม้ป่ามากท่ีสุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟ
ไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  
๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ํา ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้ง
ซ้ําซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน  และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
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เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่
น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่  ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  
๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ า
โขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา

ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒ .๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ํากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือลดลง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
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อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ํา
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ํา
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ํา
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ํา
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ํากว่า  
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที ่๑ บริหารจัดการน้ําให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
 

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม  

 
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้ างความ เข้มแข็ งของฐาน เศรษฐกิ จภาย ในควบคู่ กั บ  การแก้ปัญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  (๑ ) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  ประกอบด้วยอุดรธานี   หนองคาย  
หนองบัวลําภู และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความสําคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทําปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓ ) กลุ่ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น   กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ  
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทําการเกษตรก้าวหน้า  
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอํานาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและขาดแคลน
น้ํา  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
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(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ําชีตอนบนและลุ่มน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   
ก. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

 
วิสัยทัศน์(Vision)  

“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” 
 

พันธกิจ(Mission)  
๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก 
๒. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๓. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  

เป้าประสงค์ 
๑. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น และมีเสถียรภาพ 
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
๓. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
๑. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และ

อาเซียน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
 1) โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพ   
  ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 
 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น    
 3) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น     
 4) โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน สินค้า OTOP SMEs     
  และผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น 
 5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม   
  และการท่องเที่ยวชุมชน 
 6) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อยกระดับ   
  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 7) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมท่ีเป็นสุขอย่างยั่งยืน   
 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 8) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  
 9) โครงการจัดการสภาพแวดล้อมเมืองของจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ    

10) โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดขอนแก่น      
11) โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวแบบมีส่วนร่วม      

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 12) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน   
 13) โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย      
 14) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคม     
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart 
City)  และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : 
MICE City) 
  15) โครงการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ (Medical Hub))  
  16) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นเพ่ือยกระดับ   
   สู่เมืองท่องเที่ยวหลัก 

 
๑.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  
วิสัยทัศน์ 
 “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
พันธกิจ 

๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั้งยืน 
๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และ

การท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
๖. บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ๓๓ แนว

ทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน   ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึง
และเป็นระบบ 

๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

๑.๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 

๑.๕ สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน 
การจราจร และการลดอุบัติเหตุ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๒.๑ โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่ง ให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง 

๒.๒ พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและ
 ปลอดภัย 

๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 

๒.๔ พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม 
๒.๕ สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และ

รักษาความสะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาดทาง
ระบาย การกําจัดของเสีย) 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย ๗  แนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
๓.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับ

ประชาชนทุกเพศวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๓.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬา
มืออาชีพและการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย 
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรง
ศักยภาพของประชาชน 
๓.๕ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ 
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๓.๖ เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพื่อการใช้ทักษะชีวิตที่ดี 
เห็นคุณค่าตนเองและสังคม 
๓.๗ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะ
ประชาชนในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๗ แนวทาง ดังนี้ 
 ๔.๑ บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

และยั่งยืน 
                        ๔.๒ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ํา ลําธาร ให้เกิดความอุดม
   สมบูรณ์ 

๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ํา แหล่งน้ําใต้ดินและการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

   ๔.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
   ๔.๕ สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เช่นโซล่าฟาร์ม 
   ๔.๗ พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท.ตาม
   ศักยภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๕.๑ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
   ๕.๓ ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย(Food Safety)และสนับสนุน
   การเกษตรอินทรีย์เพ่ือภาวะสุขภาพ 
   ๕.๔สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและ
   นวัตกรรมในพ้ืนที่ 

๕.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่า
เทียมในระดับปฐมภูมิ 

   ๖.๒ พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
๖.๓ สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสม
และเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ 

   ๖.๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) และพัฒนา
   รูปแบบการบริการประชาชน 
   ๖.๕ เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพ้ืนที่และพัฒนา
   ระบบการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้ 
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 ๗.๑ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีวามแก่
เด็กและเยาวชน 
๗.๒ อนุรักษ์ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
๗.๔ พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครฐั ภายใตห้ลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้ 
   ๘.๑ ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่ภาคประชาชน 

๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ใน
การปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

   ๘.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
   ๘.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
   ๘.๕ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
   การประเมิน ผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 

 
 
 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลนาค า  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ ในอุดมคติ   ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

 

 
 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
๑.๑ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๑.๒ จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
๑.๓ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
เหตุผล 
๑.๔ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คง
อยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 
 

๒.  ยุทธศาสตรข์องเทศบาลต าบลนาค า 
 

“องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒   : ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
๒.๑ พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และ
เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
๓.๑ สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข็งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า 
การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
   อย่างยั่งยืน 

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑ การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
๑. เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุข 
๒. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนและเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
๓. ระบบการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง  ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
๔.  ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการ

จ้างงาน 
๕. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
๖. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แบบมีส่วนร่วม 

 ๒.๓  ตัวช้ีวัด 

   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๘๐ 
   ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๘๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๘๐  
   ๖)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๘๐  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   ๗)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๘๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๘๐  
   ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๘๐  
 
 
 
 
    

      ๒.๔  ค่าเป้าหมาย 
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๑.ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่าง
ทั่วถึง มี  คุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
๒. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดํารงอยู่สืบ
ทอดตลอดไป 
๓. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว ๔ .  
ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    

๕. ประชาชนมีจิตสํานึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  และสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

๗.บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรร
มาภิบาล 

๘.ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา ความมี
คุณธรรมจริยธรรม 

๒.๖  กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
๒. พัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุก 
ระดับ 
๓. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
๔. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างท่ัวถึง 
๕. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
๖.ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
๗.พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงาน
และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๘. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
๙.  ส่งเสริมกระบวนการทํางานและวิธีการทํางานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๑๐.  ส่งเสริมการสร้างสํานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๑๑.   ส่งเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๑๒.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จํา
เป็นได้อย่างทั่วถึง  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

๔)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 

๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

แผนงาน 
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  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ๓) แผนงานการศึกษา 

  ๔) แผนงานสาธารณสุข 

  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน 

  ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

  ๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  ๙) การเกษตร 

  ๑0) แผนงานงบกลาง 

 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การสรุปสถานการณ์พัฒนา (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (SWOT)ที่เอื้อต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) ภายในเทศบาลต าบลนาค า 
๑. เป็นชุมชนที่ยังมีความงดงามในวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม       สามารถที่จะต่อยอด

ในการอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม เอาไว้ได้เพ่ือเป็นศูนย์รวมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 
๒.  สภาพภูมิประเทศทิศตะวันตกติดแนวภูเขาภูพานคําที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์  
เช่นป่าไม้ ประเภทป่าเบญจพรรณแล้งผลัดใบ ไม้แดง เต็ง รัง พลวง ฯลฯ จึงทําให้มีทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากป่า 
อาหารจากป่าจําพวกเห็ด หน่อไม้  ผักหวาน ไข่มดแดง ประชาชนส่วนมากเข้าไปหาเก็บเพ่ือมาประกอบอาหาร
เป็นการลดรายจ่ายด้านการซื้ออาหาร และภูพานคํามีวิว ทิวทัศน์ป่าไม้   โขดหิน  สัตว์ป่า ที่สวยงาม ตาม
ธรรมชาติ เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

๓. มีพ้ืนที่ที่เหมาะสม  เอ้ือต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยทิศตะวันตกเป็นที่ดอน
เหมาะแก่การทําไร่ เช่น ไร่มันสําปะหลัง ไร่อ้อย  ยางพารา ยูคาลิปตัส  และทิศตะวันออกของตําบลมีลักษณะ
เป็นที่ราบลุ่มมีลําห้วยไหลผ่านเหมาะแก่การทํานาปลูกข้าว พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับลักษณะดินร่วนปนทราย 
ได้แก่ ข้าวเหนียว พันธุ์ กข ๖  และข้าวจ้าว พันธุ์ ขาวมะลิ ๑๐๕   เกษตรกรทํานาได้ปีละ ๑ ครั้ง ในช่วง
ประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  

๔. มีกลุ่มหรือการตั้งกลุ่มอาชีพที่รอรับการพัฒนา เช่น  กลุ่มสตรี  กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักสาน ทอผ้า  ทอเสื่อกก   หมอนวดแผนโบราณ หมอยาสมุนไพรไทย  

  
๕. การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการกําหนด

นโยบาย มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หรือทิศทางเพ่ือการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ  
๖. มีกรอบอัตรากําลังที่ เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ ซึ่งพิจารณาจากแผนอัตรากําลังที่มี

ครอบคลุมทุกตําแหน่งตามภารกิจอํานาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน 
  ๗. มีการประสานงานอื่นๆภายนอกอยู่เป็นประจํา  เป็นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน 
 
 วิเคราะห์จุดอ่อน(Weakness) ภายในชุมชนเขตตําบลนาคํา 

๑. ข้อจํากัดด้านงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณเพ่ือการพัฒนาที่ได้รับการอุดหนุนจาก
รัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการไว้ ทําให้โครงการที่รอการพัฒนายังไม่ได้รับการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่ตั้งไว้ 

๒. ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนน้อยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และการ
เน้น 

ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน ทําให้บางครั้งโครงการที่จัดตั้งขึ้นประชาชนมีส่วน
ร่วมน้อย และคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนทั้งที่เป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชนช่วยในการบริหาร
โครงการผลการดําเนินโครงการจึงไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรลงไป 

๓. การมุ่งเน้นนโยบายให้ความสําคัญกับโครงการด้านส่งเสริมหรือการพัฒนาทุนมนุษย์น้อย
กว่าให้ความสําคัญด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างงบประมาณท่ีจัดสรรในเทศบัญญัติ
แต่ละแผนงาน ทําให้ประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยกระดับการศึกษาเท่าที่ควรจะเป็นตามระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ส่งผลให้บางครั้งตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง 

๔. นโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชนยังไม่เต็มที่  เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
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ประชาชน การป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ทําให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

๕. ประชาชนส่วนมากได้รับการศึกษาในระดับพ้ืนฐานถือว่าระดับต่ํากว่าเกณฑ์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน  อัตราผู้มีรายได้น้อย  ยากจน มีมากกว่า ผู้มีรายได้เป็นไปตามเกณฑ์รายได้มาตรฐาน 
เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพ่ึงพา อาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติ บางปีประสบปัญหาภัยแล้ง
ยาวนาน เพาะปลูกพืชไม่ได้ผลผลิต  หรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติดินและป่าไม้ เริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจากการเพาะปลูกพืชที่ซ้ําซาก ขาด
การบํารุงดินที่ถูกวิธี ยังนิยมการใส่ปุ๋ยเคมี อาจจะได้ผลในระยะแรกแต่ต่อไปดินจะขาดอินทรียวัตถุ และสาร
ตกค้างจากปุ๋ยเคมีทําให้ดินมีความกระด้างส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เริ่มลดลงเนื่องจากการบุกรุกจับจองแผ้วถางเพ่ือเป็น
พ้ืนที่ทางการเกษตร 

๗. มีการอพยพโยกย้ายไปขายแรงงงาน หรือรับจ้าง ไปยังถิ่น อ่ืน มีอัตราค่อนข้างสูง  
เนื่องจากว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกหรือทํานา ซึ่งมีเพียงปีละ  ๑  ครั้ง ทําให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น 
การทิ้งลูกไว้ให้คนแก่เลี้ยง เด็กเกิดปมด้อย การอบรมดูแลไม่ได้รับอย่างทั่วถึงและควรจะเป็น ทําให้เด็กติดยา
เสพติด  เด็กติดเกมคอมพิวเตอร์ เด็กทะเลาะวิวาทสร้างความเสียหายและเดือดร้อน แก่ร่างกายและทรัพย์สิน 
ฯลฯ    

๘. พ้ืนที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ และไม่มีระบบชลประทาน แม้ว่า
พ้ืนที่การเพาะปลูกจะมีจํานวนมากแต่การผลิตยังต้องอาศัยน้ําเพ่ือการเกษตรจากน้ําฝน หากฝนแล้งก็ไม่
สามารถเพาะปลูกได้ ทั้งนี้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ เพ่ือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนจึงยากที่
จะฟ้ืนตัวจากระบบหนี้นอกระบบที่กู้ยืมมาเพ่ือการลงทุน 

๙. พฤติกรรมและความเชื่อเก่าๆ ทําให้บางครั้งเป็นสาเหตุนํามาซึ่งความเจ็บป่วย เช่น เดิมมี
ความเชื่อว่าการกินอาหารดิบๆ เช่นเนื้อดิบ ปลาดิบ และดื่มเหล้าขาว จะทําให้มีพละกําลังแข็งแรง สามารถ
ทํางานได้มากขึ้น แต่นั่นคือสาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากพยาธิที่ปะปนมากับอาหารดิบๆ ดังกล่าว 
ประชาชน จึงเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับกันจํานวนมาก และเป็นสาเหตุ 

หลักของการตายก่อนวัยของประชาชนในเขตนี้  และโรคที่กําลังเป็นกันมากอีกอย่างเช่น เบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงเนื่องจากการบริโภคท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส(Opportunjty) 
  ด้านเศรษฐกิจ 

๑.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาและในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงมีสหกรณ์การเกษตร
สําหรับขายข้าวเปลือกรายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายข้าว 

ด้านเทคโนโลยี 
๑.มีการให้บริการอินเตอร์เนต และสัญญาณโทรศัพท์มือถือจากหลายเครือข่าย 
ด้านกฎหมาย 
๑.พรบ.กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดําเนินการได้ตามภารกิจที่

ถ่ายโอนมาให้  โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 
 
 
ด้านการเมือง 
๑. ผู้นํามีเครือข่ายนักการเมืองระดับประเทศ ทําให้การผลักดันนโยบายมีประสิทธิภาพ 
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๒. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความสําคัญของการเลือกตั้ง โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านสังคม 
๑. มีกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน 
๒. มีการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

และให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 
ด้านวัฒนธรรม 
๑. มีความเชื่อและประเพณีท่ีดีงาม ช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน  
๒. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 
อันตรายภัยคุกคาม(Threat) 

  ด้านเศรษฐกิจ 
๑. เกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาสินค้าเกษตรได้เองจึงทําให้ไม่ได้เปรียบในเชิงการค้าและ 

โดนตลาดกลางเอารัดเอาเปรียบ 
๒. ราคาน้ํามันสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเพ่ือการลงทุนภาคการเกษตรที่สูงขึ้น 
ด้านเทคโนโลยี 
๑. เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่มีความทันสมัย มักมีราคาสูงเกินกําลังในการซื้อ 

 
๒. การใช้เทคโนโลยีที่ผิด ทําให้ไม่เกิดประโยชน์และส่งผลเสียต่อผู้ใช้ เช่น เกมออนไลน์ 

เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม 
ด้านกฎหมาย 
๑.การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ  แต่ได้รับการทักท้วง

จากหน่วยตรวจสอบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้ ที่
ล้าสมัย ทําให้การปฏิบัติหน้าที่บางอย่างที่เป็นประโยชน์ไม่สามารถทําได้ 

ด้านสังคม 
๑.ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการพนัน ปัญหายาเสพติดปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
วัฒนธรรม 
๑. การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของเยาวชนรุ่นใหม่ 
โลกาภิวัฒน์ 
 การรับเอาหรือเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสมกับ 

วัฒนธรรมไทย 
๓.๑.๒ ปัญหา  อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา     
ปัญหา  อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถที่จะสรุปโดยพิจารณาในปัญหา อุปสรรค
ที่ส าคัญ  ดังนี้ 

ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
-ราษฎรภายในชุมชนเริ่มมีคุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมถอยลง  วัฒนธรรมและประเพณีบาง

กิจกรรมถูกมองข้ามทําให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น  ยาเสพติด การพนัน การขาดความสามัคคีภายใน
ชุมชน เป็นต้น 

ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
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- การคมนาคมไม่ได้รับความสะดวกสบาย  ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง สภาพการใช้งานไม่ได้
รับการปรับปรุงผิวถนนลูกรังบางลงเรื่อย ๆ เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะในฤดูฝน  ชุมชนไม่มีความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าสาธารณะบางจุด 

 
- ระบบการส่งน้ําเพ่ือทําการเกษตรไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีความต้องการ     แหล่งเก็บกักน้ํา

ตามธรรมชาติมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ําได้ในฤดูแล้ง       ระบบประปาไม่สะอาด ไม่มีระบบกรองน้ํา
มาใช้  และระบบเครื่องสูบน้ําและท่อจ่ายน้ํามีอายุการใช้งานมากมีสภาพชํารุดต้องรับภาระค่าซ่อมแซมสูง 

 
ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน    
- ราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมรายได้ค่ อนข้างต่ํ าไม่มีควา มรู้ด้ าน

เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและขาดการประกอบธุรกิจในครัวเรือน  ในฤดูแล้งมีการอพยพแรงงานไป
หางานทํานอกพ้ืนที่ ขาดการรวมกลุ่มและการรวมตัวและการบริหารจัดการกลุ่มไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควร  บาง
พ้ืนที่ยังขาดไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ส่วนตลาดเพ่ือการจําหน่ายผลผลิตเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังไม่กว้าง
และได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร 

 
ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -ไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
  - ประชาชนไม่ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  -  ผู้บริหารไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ  
มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ  เพ่ือพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมสําหรับราษฎรอย่าง

น้อยหมู่บ้านละ    ๑    กลุ่ม    โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพ่ือเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร 

 
การด าเนินงานด้านสังคม 
มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่   การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ    หมู่บ้าน  

การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตําบล และกีฬาเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตําบลมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ราษฎรในตําบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานใน 
การดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้แก่จัดการอบรม ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดเทศบาลตําบลนาคํา   เป็นต้น 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน   เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสําคัญ
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สําคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะ  เช่น  กีฬา  ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา  และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย 

การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม  ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ถนนลูกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก 

ปลอดภัยสําหรับผู้สัญจรไปมา 
มีการดําเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้ง 

ไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
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มีการดําเนินการปรับปรุง/ขยายเขตประปา หมู่บ้านหรือการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ํา
บริโภค อุปโภคให้เพียงพอ  

 
การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า  
มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ํา   ขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะ  ขุดลอกลําห้วยต่าง ๆ ในเขต

พ้ืนที่เทศบาลตําบลนาคํา   เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรกรรม 
 
การด าเนินงานด้านสาธารณสุข  
มีการดําเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โดยการพ่นหมอกควัน 

กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตําบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม.  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลนํา ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคําปลาหลาย  และสาธารณสุขอําเภออุบลรัตน์มีการ
สนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดําเนินงาน ศูนย์ ศสมช.ทุกหมู่บ้าน และจัดอบรมให้
ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ 
 

การด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร 
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของเทศบาล  คณะผู้บริหาร และ 

สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย  จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นําชุมชนทุกกลุ่ม   เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

มีการจัดประชุมส่วนราชการระดับตําบลสัญจรเป็นประจําทุกเดือน  เพ่ือเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ 

การจัดกิจกรรม๕ ส เพ่ือบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่ 
ประชาชนที่รับบริการ 
 

การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อ 

เพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน  อีกท้ังสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียน
อย่าง 
ทั่วถึง 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา  งานรัฐพิธีและประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีการดําเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลตําบลนาคํา  

 

 



54 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 
(มี ๖ ยทุธ) 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๑ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๒ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๓ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๕ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๖ 

 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 
(มี ๑๐ ยุทธ) 

 
( 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

(มี ๔ ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(มี 5 ยุทธ) 

 
( ยุทธสาตร์การ

พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 
(มี ๘ ยทุธ) 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี ๕ ยุทธ) 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๑๐ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๗ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๙ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๘ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๔ 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๔ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๕

 
 

 

 ยุทธศาสตร์
ที ่๑ 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๗ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๘ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๔ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๕ 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. 

(มี ๕ ยุทธ) 
 
( 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 
 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 
 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 
 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๕
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 
 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 
 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๖
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 
 
 

 

 

กลยุทธที่ ๑ 
 

กลยุทธที่ ๒ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่ ๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๐ 
 

กลยุทธที่ ๙ 
 

กลยุทธที่ ๘ 
 

กลยุทธที่๗ 
๗ 

 

กลยุทธที่ ๖ 
 

กลยุทธที่ ๕ 
 

กลยุทธที่ ๔ 
 

กลยุทธที่ ๓ 

แผนงาน 

(มี๑1แผน) 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

แผนงาน
ท่ี ๑ 

จ านวน  
โครงการ 

 

แผนงาน
ท่ี ๑๐ 

 

แผนงาน
ท่ี ๙ 

 

แผนงาน
ท่ี ๘ 

 

แผนงาน
ท่ี ๗ 

 

แผนงานท่ี 
๖ 

 

แผนงาน
ท่ี ๕ 

 

แผนงาน
ท่ี ๔ 

 

แผนงาน
ท่ี ๓ 

 

แผนงาน
ท่ี ๒ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 
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2.แผนผังยุทธศาสตร์ 
    (Strategy Map) 

 

วิสัยทัศน์ “องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

๑. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

๒. ยุทธศาสตร์
เมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่ 

 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน 

 

๔. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

๕. การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

๑. เพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุข 

 

 

๒. พัฒนาศักยภาพของ
คนในชุมชนและเพิ่ม
ความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน 

 

๓.ระบบการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ อย่าง
ทั่วถึง  ครอบคลุมทุก

พื้นที ่

 

๔. ประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพได้
อย่างหลากหลาย เท่า
ทัน สอดคล้องกับ

แนวโน้มการจ้างงาน 

 

๕. อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน 

 

 

๖. การบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาล แบบมีส่วนร่วม 

 

๑ . ชุ ม ช น มี ค ว า ม
เข้มแข็ง  ประชาชน
ได้รับสวัสดิการสังคม
และบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 

 

๒ศิลปะ ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม และภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน ดํารงอยู่สืบ
ทอดตลอดไป 

 

๓. ด้านการได้รับ
บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว 

 

๔. ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได ้

 

๕. ประชาชนมี
จิตสํานึกดีในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๖.บ้านเมืองน่าอยู่
ปราศจากมลภาวะและ
สิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

 

๗.บุคลากรของ
เทศบาลปฏิบัติงานบน
พ้ืนฐานการมีคุณธรรม
จริยธรรมและหลักธรร
มาภิบาล 

 

๘.ประชาชนและหน่วยงานทุกภาค
ส่วนมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและมสี่วนร่วมใน
การบริหารและการพัฒนาท้องถ่ิน
ด้วยจิตอาสา ความมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธท่ี ๑ กลยุทธท่ี ๒ กลยุทธท่ี ๓ กลยุทธท่ี ๔ กลยุทธท่ี ๕ กลยุทธท่ี ๖ กลยุทธท่ี ๗ กลยุทธท่ี ๘ กลยุทธท่ี ๙ กลยุทธท่ี ๑๐ กลยุทธท่ี ๑๑ กลยุทธท่ี ๑๒ 

 

แผนงานที่ ๑ 
 

แผนงานที่ ๒ 
 

แผนงานที่ ๓ 
 

แผนงานที่ ๔ 
 

แผนงานที่ ๕ 
 

แผนงานที่ ๖ 
 

แผนงานที่ ๗ 
 

แผนงานที่ ๘ 
 

แผนงานที่ ๙ 
 

แผนงานที่ ๑๐ 
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ส่วนที่ ๓ 
  

  
๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

บริหารงานทั่วไป -แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานสาธารณสุข 

-ส านัก 
ปลัด 
 

เทศบาล
ต าบลนาค า 

-แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

-กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

๒ ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้
น่าอยู ่

บริหารงานทั่วไป -แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

-ส านักปลัด 
 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

การเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

๕ การบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

บริหารงานทั่วไป -แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 

-เคหะและชุมชน กองช่าง 
 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 

-แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑1 แผนงาน ๔ ส านัก/กอง  
 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 



                                                                                                                                                                                                                                                        
 

๕๘ 

 

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 

ยุทธศาสตร์ 

 
ปี พ.ศ. 2561 

 
ปี พ.ศ. 2562 

  
ปี พ.ศ. 2563 

 
ปี พ.ศ. 2564 

 
ปี พ.ศ.256๕ 

 
          รวม5ป ี

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
 

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

๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
       

 
            

  

  
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป - -  ๖ ๓๘๐,๐๐๐   ๖ ๓๘๐,๐๐๐  ๖ ๓๘๐,๐๐๐  ๖ ๓๘๐,๐๐๐ ๒๔ ๑,๕๒๐,๐๐๐ 

  
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - ๓  ๓๓๐,๐๐๐  ๓  ๓๓๐,๐๐๐ ๓  ๓๓๐,๐๐๐ ๓  ๓๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๓๒๐,๐๐๐ 

  
1.3 แผนงานการศึกษา - -  ๒๐ ๔,๕๘๒,๐๐๐   ๒๐ ๔,๕๘๒,๐๐๐  ๒๐ ๔,๕๘๒,๐๐๐  ๒๐ ๔,๕๘๒,๐๐๐ ๘๐ ๑๘,๓๒๘,๐๐๐ 

  
1.4 แผนงานสาธารณสุข - -  ๗ ๘๕๐,๐๐๐   ๗ ๘๕๐,๐๐๐  ๗ ๘๕๐,๐๐๐  ๗ ๘๕๐,๐๐๐ ๒๘ ๓,๔๐๐,๐๐๐ 

  
1.5 แผนสังคมสงเคราะห์ - - ๑ ๒๔๐,๐๐๐  ๑ ๒๔๐,๐๐๐ ๑ ๒๔๐,๐๐๐ ๑ ๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๙๖๐,๐๐๐ 

  
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  - - - - - - - - 

  
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - ๔ ๒๖๐,๐๐๐  ๔ ๒๖๐,๐๐๐ ๔ ๒๖๐,๐๐๐ ๔ ๒๖๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๐๔๐,๐๐๐ 

  1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - ๒๑ ๖๗๕,๐๐๐  ๒๑ ๖๗๕,๐๐๐ ๒๑ ๖๗๕,๐๐๐ ๒๑ ๖๗๕,๐๐๐ ๘๔ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 

  
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -  - - - - - - - - 

  1.10 แผนงานการเกษตร - - - -  - - - - - - - - 

  1.11 แผนงานการพาณิชย ์ - - - -  - - - - - - - - 

  
1.12 แผนงานงบกลาง - - ๔ ๗,๗๗๐,๑๐๐  ๔ ๗,๗๗๐,๑๐๐ ๔ ๗,๗๗๐,๑๐๐ ๔ ๗,๗๗๐,๑๐๐ ๑๖ ๓๑,๐๘๐,๔๐๐ 

                                 รวม 
- - 

 
๖๖ 

 
๑๕,๐๘๗,๑๐๐ 

  
๖๖ 

 
๑๕,๐๘๗,๑๐๐ 

 
๖๖ 

 
๑๕,๐๘๗,๑๐๐ 

 
๖๖ 

 
๑๕,๐๘๗,๑๐๐ 

 
๒๖๔ 

 
๖๐,๓๔๘,๔๐๐ 

แบบ ผ. ๐๑ 



                                                                                                                                                                                                                                                        
 

๕๙ 

 

ยุทธศาสตร์ 

 
ปี พ.ศ. 2561 

 
ปี พ.ศ. 2562 

 
ปี พ.ศ. 2563 

 
ปี พ.ศ. 2564 

 
ปี พ.ศ.256๕ 

 
          รวม  5ป ี

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

โครง 
การ 

(บาท) โครงการ (บาท) 
โครง 
การ 

(บาท) โครงการ (บาท) 
โครง 
การ 

(บาท) 
โครง 
การ 

(บาท) 

2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่             

  2.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 9 992,000 9 992,000 9 992,000 9 992,000 36 3,968,000 

  2.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

  
2.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

  
2.5 แผนสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 

  
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน - -   30 8,805,000 31 9,681,000 10 3,105,000 71 21,591,000 

  
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 14 5,794,950 14 5,794,950 14 5,794,950 14 5,794,950 56 23,179,800 

  
2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
- - - - - - - - - - - - 

  
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 5 2,238,000 74 52,016,000 61 48,755,000 43 18,442,000 183 121,451,000 

  
2.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

  
2.11 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 

  
2.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

                                             
รวม 

 
- 

 
- 

 
28 

 
9,024,950 

 
127 

 
67,607,950 

 
115 

 
65,222,950 

 
76 

 
28,333,950 

 
346 

 
170,189,800 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



                                                                                                                                                                                                                                                        
 

๖๐ 

 

ยุทธศาสตร์ 

 
ปี พ.ศ. 2561 

 
ปี พ.ศ. 2562 

 
ปี พ.ศ. 2563 

 
ปี พ.ศ. 2564 

 
ปี พ.ศ.256๕ 

 
          รวม5ป ี

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
                   

  

  3.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

  3.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

  
3.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

  
3.5 แผนสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 

  
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

  
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๔ ๔๐๐,๐๐๐ 

  
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ 

  
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

  
3.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

  
3.11 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 

  
3.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

    รวม 
- - 

 
๒ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๒ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๒ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๒ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                        
 

๖๑ 

 

ยุทธศาสตร์ 

 
ปี พ.ศ. 2561 

 
ปี พ.ศ. 2562 

 
ปี พ.ศ. 2563 

 
ปี พ.ศ. 2564 

 
ปี พ.ศ.256๕ 

 
          รวม5ป ี

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

4 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน                    

  

  4.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

  4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

  4.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

  
4.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

  
4.5 แผนสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 

  
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๘ ๔๐๐,๐๐๐ 

  
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 

  
4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - - - - 

  
4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

  
4.10 แผนงานการเกษตร - - ๘ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๘ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๘ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๘ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๓๒ ๘,๖๔๐,๐๐๐ 

  
4.11 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 

  
4.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

                                             รวม 
- - 

 
๑๐ 

 
๒,๒๖๐,๐๐๐ 

 
๑๐ 

 
๒,๒๖๐,๐๐๐ 

 
๑๐ 

 
๒,๒๖๐,๐๐๐ 

 
๑๐ 

 
๒,๒๖๐,๐๐๐ 

 
๔๐ 

 
๙,๐๔๐,๐๐๐ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



                                                                                                                                                                                                                                                        
 

๖๒ 

 

ยุทธศาสตร์ 

 
ปี พ.ศ. 2561 

 
ปี พ.ศ. 2562 

 
ปี พ.ศ. 2563 

 
ปี พ.ศ. 2564 

 
ปี พ.ศ.256๕ 

 
          รวม5ป ี

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

5 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
                   

  

  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป - -  ๓๑ 19,885,400  ๓๑ ๑๙,885,400  ๓๑ ๑๙,885,400  ๓๑ ๑๙,885,400 ๑๒๔ ๗9,541,600 

  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - -  ๒ ๕๙๐,๐๐๐  ๒ ๕๙๐,๐๐๐  ๒ ๕๙๐,๐๐๐  ๒ ๕๙๐,๐๐๐ ๘ ๒,๓๖๐,๐๐๐ 

  5.3 แผนงานการศึกษา - - ๒  ๖๗๘,๘๐๐ ๒  ๖๗๘,๘๐๐ ๒  ๖๗๘,๘๐๐ ๒  ๖๗๘,๘๐๐ ๘ ๒,๗๑๕,๒๐๐ 

  
5.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

  
5.5 แผนสังคมสงเคราะห์ - - ๑ ๒๑๓,๖๐๐ ๑ ๒๑๓,๖๐๐ ๑ ๒๑๓,๖๐๐ ๑ ๒๑๓,๖๐๐ ๔ ๘๕๔,๔๐๐ 

  
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - ๒ ๖๘๖,๐๐๐ ๒ ๖๘๖,๐๐๐ ๒ ๖๘๖,๐๐๐ ๒ ๖๘๖,๐๐๐ ๘ ๒,๗๔๔,๐๐๐ 

  
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 

  
5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - - - - 

  
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

  
5.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

  
5.11 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 

  
5.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

                                             รวม 
- - 

 
๓๘ 

 
๒2,053,800 

 
๓๘ 

 
๒2,053,800 

 
๓๘ 

 
๒2,053,800 

 
๓๘ 

 
๒2,053,800 

 
๑๕๒ 

 
๘8,215,200 

รวมทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ - - 
 

144 
 

48,545,850 
 

243 
 

107,128,850 
 

231 
 

104,743,850 
 

192 
 

67,854,850 
 

810 
 

328,273,400 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๖๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๖๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพฒันาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงา
น 
ที่

รับผิดช
อบหลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน 
งานศูนย์ด ารง
ธรรมตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 
 
(ส่วนราชการ) 

 ๓.๑เพื่อเพ่ิมช่องทางการบริการใน
การรับเรื่องร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน 
๓.๒ เพื่อสร้างความพึงพอใจกับผูม้ารับ
บริการจากศูนย์ด ารงธรรมและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
๓.๓ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรฐับาล
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
๓.๔เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนและพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงท ี

เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรยีน 
ร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที ่ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ดียิ่งขึ้น เช่น การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้มารับ

บริการจากศูนย์
ด ารงธรรมมี

ความพึงพอใจ 

มีช่องทางการบริการในการรบั
เรื่องร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน ที่
ชัดเจน 
และพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน ได้อย่างทันท่วงท ี

ส านัก
ปลัดฯ 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๖๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี ๓:ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

๒ โครงการรณรงค์ 
เผยแพร่และปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาต ิ

(ส่วนราชการ) 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
รักต่อสถาบันชาติ และเกดิ
ความสามัคคีในชุมชน 
 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม
ปกป้องสถาบันชาติ ๑ ครั้ง 

- ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีความ
ภูมิใจในสถาบันชาติ 

งาน 
บริหารงานท่ัวไป 
ส านักปลดัฯ 

๓ โครงการจดักิจกรรมใน
วันส าคัญของสถาบัน
ชาติ พระมหากษัตริย ์
(ส่วนราชการ) 

๑.เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์งานวันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่ชาติ วันปิยะ
มหาราช 
๒.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 
 

-จัดกิจกรรมเพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์ เนื่องในวัน
ส าคัญของชาต ิ
-จัดท าซุ้มในวันส าคญั 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมใน
วันส าคัญของ
ชาติ 

ส่วนราชการและ
ประชาชนท่ัวไปได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๖๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี ๓:ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

๔ โครงการจดั
กิจกรรมเนื่องใน
วันท้องถิ่นไทย 

 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุแห่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่
บทบาทภารกิจของ อปท. 

จัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์หรือ
กิจกรรมอื่นๆตาม
เหมาะสม ฯลฯ 

- ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จัด
กิจกรรม 
๑ ครั้ง 

ผู้เข้าร่วมโครงการร าลึก
ถึงพระมหากรณุาธิคณุ
แห่งพระบาท
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พร้อมท้ังประชาชนเข้าใจ
บทบาทและความส าคญั
ของ อปท. 

งานบริหารทั่วไป  
ส านักปลดั 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๖๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓:ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท ที่ ๑:ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๕ โครงการจติ
อาสาท าดีด้วย
หัวใจ 
 
 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน
ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมในพระ
ราชพิธีขององค์รัฐ
ทายาท 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนได้
แสดงออกถึงการ
ส่งเสริมสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลดั 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๖๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท ท่ี ๑:ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 
 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 
2565 

6 โครงการสร้างเสรมิ
ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานท่ีกลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างของ 
หน่วยการบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ าเภออุบล
รัตน ์

เพื่อพัฒนาระบบ
ข่าวสารจดัซื้อจัดจา้งให้
โปร่งใสสะดวก 
ตรวจสอบได ้

อุดหนุน
งบประมาณให ้
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อ าเภออุบลรตัน์ 
เป็นผู้บรหิาร
จัดการ 
 

- 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

35,000 จัดซื้อ
จัดจ้าง 
มีความ
โปร่งใส 
สะดวก 
ตรวจส
อบได ้

ระบบ
ข่าวสาร
จัดซื้อจัด
จ้าง 
มีความ
โปร่งใส 
สะดวก 
ตรวจสอบ
ได ้

  กองคลัง 
 

อปท. 
ในเขต
อ าเภอ
อุบลรัตน ์
ปีละ ๑ 
อปท. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๖๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี 1  : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 
 

2565 

๑ โครงการช่วยเหลือ
ราษฎร ผู้ประสบภัย
พิบัติภัยธรรมชาติ
รวมถึงโรคระบาด
ต่างๆในชุมชน 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นในกรณีที่เกดิเหตุ
แก่ผู้ประสบภยัธรรมชาติ
รวมถึงโรคระบาดใน
ชุมชน 

ประชาชนในเขตต าบลนา
ค าทีป่ระสบภัยธรรมชาติ
และประชาชนผู้ตดิเช้ือโรค 

      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ผู้ประสบภยัพิบัติ
และภยัธรรมชาติมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ผู้ประสบภยั 
ต่าง ๆ รวมถึงผู้
ติดเชื้อโรค
ระบาด ไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

งาน
ป้องกันฯ 
ส านักปลดั 

และ 
งาน

สุขาภิบาล 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๗๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๖ :การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม     
แผนงานการรักษาความสงบภายใน:งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒ อุดหนุนอ าเภอ
อุบลรัตน์ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโรคติดต่อ
หรือโรคระบาดในท้องถิ่น 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล

นาค า 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ในแต่
ละชุมชน  
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นหลังได้รับ
การช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
ทันถ่วงทีหลัง
เกิดเหตุฉุกเฉิน 
และสามารถ
บรรเทาความ
เดือนร้อนช่วยให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

งาน
ป้องกัน 

ส านักปลดั 

ที่ว่าการ
อ าเภออุบล

รัตน ์



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๗๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ :การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม     
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๓ โครงการลดความเสีย่งการ
เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถบน
ท้องถนน 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนห้วยค าน้อย 
บ้านห้วยค าน้อย หมู่ที่ ๕) 

เพื่อป้องกันอันตราย
จากการเดินทางมุม
ทางโค้งบนท้องถนน 

จัดซื้อราวกระแทก
มุมทางโค้งบ้านห้วย

ค าน้อย 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานป้องกัน 
ส านักปลดั 



๗๒ 

 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓  :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางการ
ศึกษา 

จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครู
ทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้

เพิ่มขึ้น 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาค า 
       (ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ในการเรียนรู้และการศึกษา 

-จัดหาสื่อการเรยีนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , 
จัดหาครภุณัฑ์ต่างๆทีเ่กี่ยวกับ
ภารกิจการศึกษา   
 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 
ของเด็กใน ศพด.

พื้นที ่
มีสื่อการเรียน
ครบทุกคน 

การด าเนินงาน
ของศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



๗๓ 

 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓  :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
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๓ โครงการอาหารเสรมิ
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาค า 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเสรมิสร้างโภชนาการ
ที่ดีเหมาะสมกับวยัให้แก่
เด็กเล็ก 

จัดหาอาหารเสริม
(นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียนศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
นาค า จ านวน ๑ 
แห่ง 

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ เด็ก
นักเรียนท้ังหมดที่

เป็นกลุ่มเป้าหมายมี
อาหารเสริม(นม)

รับประทาน 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัย มี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

๔ โครงการอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเสรมิสร้างโภชนาการ
ที่ดีเหมาะสมกับวยัให้แก่
เด็กเล็ก 

จัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับ 
เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็ก 
ทต.นาค า จ านวน ๑ 
แห่ง 
 

- 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐   เด็กนักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับอาหาร
กลางวันครบ 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัย มี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



๗๔ 

 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓  :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาค าพร้อม
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ให้ได้มาตรฐานและ
เหมาะสมต่อการพัฒนา
เด็กเล็ก 

- ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนา
ค าพร้อม
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ8๐ 
ของ

ผู้รับบริการมี
ความพึง
พอใจ 

(ผู้ปกครอง
นักเรียน) 

ศูนย์เด็ก
เล็กได้
มาตรฐาน
และ
เหมาะสม
ต่อพัฒนา 
การของ
เด็ก 

กอง 
การศึกษา 

๖ โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก
และใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

จัดกิจกรรมการ
แสดง 
การละเล่น มอบ
ของขวัญ 
ของรางวัลให้แก่
เด็กและ 
เยาวชนต าบลนา
ค า  

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ 
๙๐ มีอารมณ์
และ
สติปัญญาด ี  

เด็กมีการ
พัฒนาด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์  
สังคม 
สติปัญญา 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



๗๕ 

 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓  :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
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๗ โครงการสานฝันสู่วัน
ส าเรจ็ 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 

๑.เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเด็กในการเรียนรู้  
๒.สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
เด็กเล็กในการก้าวสูส่ังคม
ภายนอก  

จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่เด็ก
เล็กท่ีจบการศึกษาระดับอนุบาล
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาค า  
๑ ครั้ง 
 

- ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กใน 
ศพด.พื้นที่ เข้าร่วมโครงการ 

๑.เป็นการ
ส่งเสริมเด็กด้าน
การศึกษา ให้
เด็กรักการเรยีน 
๒.เด็กมีขวัญ
และก าลังใจเมื่อ
จบการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

๘ โครงการกีฬาอนุบาล
สานสมัพันธ์
เครือข่ายนาค า-ศรี
สุขส าราญ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อและฝึกให้
นักเรียนมีน้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย 

นักเรียน  
ผู้ปกครองและคร ู

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

โครงการ มรี่างกายที่แข็งแรง
ขึ้น 

เด็กนักเรยีนเล่น
กีฬาได้และรูจ้ัก
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย 

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



๗๖ 

 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓  :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 
๙ โครงการอบรมให้ความรู้

แก่ผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาค า 
 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการดูแล
เด็กปฐมวัย และให้ตระหนักถึงความส าคญัของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 

ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ทต.นา
ค า 

- ๕,๐๐๐ 
 

 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

 

๕,๐๐๐ 
 

 

ผู้ปกครองร้อยละ 
๙๐ มคีวามรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 
 

ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

๑๐ โครงการเยี่ยมบ้านสาน
สัมพันธ์ 

 
 

(ส่วนราชการ) 
 
 

เพื่อเสรมิสร้างสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้ปกครองนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ทต.นาค า 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ท่ีเพิม่ขึ้น
แต่ละปี ท่ีออก

เยี่ยมบ้านนักเรียน 

 ผู้ปกครองมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทต.นาค า 

กอง
การศึกษา 

(ศูนย์พัฒนา
เด็ก) 

แบบ ผ. ๐๒ 



๗๗ 

 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๓ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
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๑๑ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้เยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
และวันส าคัญตา่งๆ 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น และวันส าคัญต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญกบัชุมชน
และหน่วยงานต้นสังกัด 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 10๐ ของเด็ก
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและชื่นชมใน
ศิลป- 
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

(ศูนย์
พัฒนา
เด็ก) 

๑๒ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล
นาค า    
    (ส่วนราชการ) 

เพือ่ส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วม
ในระบอบประชาธิปไตย 

เยาวชนในเขตเทศบาลต าบล
นาค ามีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ของเยาวชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ มีความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เยาวชนมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตย 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



๗๘ 

 

 
 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

๑๓ โครงการฝึกอบรมเยาวชน
เรียนรู้งาน สานต่อ
พระราชด าริจากโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้มีความ
มั่นคงและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ร่วมเป็นหนึ่งในการสาน
ต่อพระราชด าริจาก
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้มีความ
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

เยาวชนในพื้นที่
เทศบาลต าบล 
นาค า 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๐  
ของตัวแทน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้ป
กิบัติหน้าท่ีสืบ
สานแนวคิดและ
ความส าเร็จของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสืบ
ต่อไป 

ประชาชน
ในพื้นที่ได้
มีโอกาส
เรียนรู้กับ
เกษตรกรผู้
น้อมน า
แนวทาง 
เศรษกิจ
พอเพียง 
มา
ประกอบ
อาชีพและ
ด าเนิน
ชีวิต 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



๗๙ 

 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 
๑4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาค า 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กในการเรียนรู้และ
การศึกษา 

-จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก , 
จัดหาครภุณัฑ์
ต่างๆที่เกี่ยวกับ
ภารกิจการศึกษา   
 

- 200,000 
  

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
ของเด็กใน 
ศพด.พื้นที ่

มีสื่อการเรียน
ครบทุกคน 

การ
ด าเนินงาน
ของศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาค า 
(ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบ,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กในการเรียนรู้และ
การศึกษา 

-จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก , 
จัดหาครภุณัฑ์
ต่างๆที่เกี่ยวกับ
ภารกิจการศึกษา   
 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100 
ของเด็กใน 
ศพด.พื้นที ่

มีสื่อการเรียน
ครบทุกคน 

การ
ด าเนินงาน
ของศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๘๐ 

 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ที่   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงา
นท่ี

ขอรับ
เงิน

อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
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16 โครงการอาหารเสรมิ(นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด 
สพฐ.เขต ๔ ขอนแก่น 

 

เพื่อเสรมิสร้าง
โภชนาการทีด่ี
เหมาะสมกับวัย
ให้แก่เด็กเล็ก 

จัดหาอาหาร
เสรมิ(นม)  
ส าหรับ เด็ก
นักเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
เขต ๔ 
ขอนแก่น 
ในเขตต าบล
นาค า 
จ านวน ๓ 
แห่ง 

- ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เด็กนักเรยีน
ทั้งหมดที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายมี
อาหารเสริม(นม)

รับประทาน 

เด็ก
นักเรียนมี
โภชนาการ
ที่ดี
เหมาะสม
กับวัย มี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 
ทต.นาค า 

โรงเรียน
ในเขต
ต าบลนา
ค าทั้ง ๓ 
โรงเรียน 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



๘๑ 

 

 
 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 
2565 

17 โครงการอาหาร
กลางวัน ส าหรับ
เด็กนักเรยีน 
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ ขอนแก่น 
เขต  ๔ 

 

เพื่อเสรมิสร้าง
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัย
ให้แก่เด็กเล็ก 

จัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับ 
เด็กนักเรยีน
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. เขต ๔  
ขอนแก่น จ านวน 
๓ แห่ง 

- 
 

๑,๗๒๐,๐๐๐ 
 

๑,๗๒๐,๐๐๐ 
 

๑,๗๒๐,๐๐๐ 
 

๑,๗๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ เด็ก
นักเรียนท้ังหมดที่
เป็นกลุ่เป้าหมายมี
อาหารกลางวัน

รับประทาน 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับ
วัย มีสุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 
ทต.นาค า 

โรงเรียน
ในเขต
ต าบลนา
ค าทัง้ ๓ 
โรงเรียน 

แบบ ผ. ๐๒ 



๘๒ 

 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม            
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุน) 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
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18 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาโรงเรยีนเครือข่าย 
นาค า –ศรีสุขส าราญ 

 
 

ส่งเสริมการเล่น
กีฬาและออก
ก าลังกายให้รัก
เรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

อุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียน
เครือข่ายนา
ค า – ศรีสุข
ส าราญ 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

30,000 ร้อยละ ๘๐ของ
จ านวน

กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

มีร่างกายที่
แข็งแรงข้ึน 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับ
ความรู้ 
ทักษะด้าน
กีฬา 
สามัคคี มี
วินัย น้ าใจ
นักกีฬา
และมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 
 

อุดหนุน
กลุ่ม
โรงเรียน
เครือข่าย
นาค า – 
ศรีสุข
ส าราญ 

แบบ ผ. ๐๒ 



๘๓ 

 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
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19 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และระเบียบวินัยของ
นักเรียน 

๑.เพื่อให้นักเรยีน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
๒.เพื่อให้นักเรยีน
มีระเบยีบวินัย 
๓.มีควม
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

โรงเรียนใน
เขตต าบลนา
ค าทั้ง ๓ 
โรงเรียน 

- ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 45,000 ร้อยละ ๘๐ 
นักเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย

แข็งแรง มี
ระเบียบวินยั 

มีความ
รับผิดชอบ 

นักเรียนม ี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง มี
ระเบียบวินยั 
มีความ
รับผิดชอบ
ยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 
ทต.นาค า 

โรงเรียน
ในเขต
ต าบลนา
ค าทั้ง ๓ 
โรงเรียน 

แบบ ผ. ๐๒ 



๘๔ 

 

 
 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา  (เงินอุดหนุน) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 
2565 

20 โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้เรยีน มี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
๒.เพื่อปลูก
จิตส านึกให้นร.
คิดดี ท าด ี
๓.เพื่อส่งเสรมิให้ 
นร.เห็นคณุค่า 
ค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ 

นักเรียนท้ัง ๓ 
โรงเรียน ใน
เขตพื้นท่ี
ต าบลนาค า 

- ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ 42,000 ร้อยละ ๘๐
ของ

นักเรียน
ทั้งหมดฃมี
คุณธรรม 

จริยธรรม มี
จิต

สาธารณะ 
เห็นคุณคา่
ของความ
เป็นไทย 
ตามหลัก

ค่านิยม ๑๒ 
ประการ 

นร.มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
มีจิต
สาธารณะ 
เห็น
คุณค่า
ของความ
เป็นไทย 
ตามหลัก
ค่านิยม 
๑๒ 
ประการ 

กอง
การศึกษา 

 

โรงเรียน
ในเขต
ต าบลนา
ค าทั้ง ๓ 
โรงเรียน 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๘๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖  : การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สาธารณสุข 

  
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

๑ โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ต าบลนาค า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

1.1 เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ระบาดจากสตัว์สู่คนใน
ต าบลนาค า 
1.2 เพื่อก าจดัโรคพิษ
สุนัขบ้าให้หมดไปอย่าง
ยั่งยืน  
 1.3 เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้าและดูแลสัตวเ์ลี้ยง
อย่างถูกต้อง  
 

จ านวนประชาชน 26 
ชุมชนในพื้นที่ต าบลนาค า 
 

- 70,000 70,000 70,000 70,000     อัตราลดลง
ของการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ
ให้ความส าคัญและ
ร่วมมือในการก าจัด
โรคพิษสุนัขบ้า  
     (2) สุนขัและ
แมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าอยา่งทั่วถึง 
ของจ านวนประชากร
สุนัขและแมวในพื้นที ่
     (3) ประชาชนใน
ชุมชนให้ความส าคัญ
ในการดูแลสัตว์เล้ียง
อย่างถูกวิธ ีและให้
ความส าคัญในการ
น าสัตว์เล้ียงไปฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและไม่ปล่อย
สัตว์เล้ียงเป็นสุนัข
จรจัด 
 

งาน
สุขาภิบาล 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๘๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖  : การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สาธารณสุข 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 
 

2565 

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือกออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

1. เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ตระหนัก และ
ด าเนินกิจกรรมป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. เพื่อลดอตัราการแพร่
ระบาดของยุงลายและ
ป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยท่ีเกิด
จากโรคไข้เลือดออกใน
พื้นที ่
 

จ านวนประชาชน 26 
ชุมชนในพื้นที่ต าบลนา
ค า 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชากรในพื้นที่
ต าบลนาค ามี
อัตราลดลงการ
จากโรค
ไข้เลือดออก 

(1) อัตราการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่
ลดลง หรือไมม่ีการ
แพร่ระบาด 
      (2) ประชาชน
ในพื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
      (3) ประชาชน
มีความตระหนักและ
ให้ความร่วมมือ
ก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ า
ยุงลาย 
      (4) อัตราการ
ป่วยด้วยโรคไข้เลือก
ออกในชุมชนลดลง 
 

งาน
สุขาภิบาล 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๘๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานสาธารณสุข  (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
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3 โครงการบริจาคโลหติ
เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์  

 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการทีม่ี
มาตรฐาน 
คุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่า
เทียม 

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภออุบล
รัตน ์
 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

10,000    ร้อยละ ๑๐๐ 
ของกลุ่ม 
เป้าหมายทีเ่ข้า
ร่วมโครงการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
บริการที่มี
มาตรฐาน 
คุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่า
เทียม 

งาน
สุขาภิบาล 
ทต.นาค า 

อ าเภอ 
อุบลรัตน ์

 

4 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพและขยาย
ผลการด าเนินงานศูนย์
เฉลิมพระเกียรติ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
และผูต้ิดเชื้อ HIV. 
อ าเภออุบลรตัน์  
  

เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ 
HIV. ได้รับบริการ
ที่มีมาตรฐาน 
คุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่า
เทียม 

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภออุบล
รัตน์  

- 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

30,000    ร้อยละ  ๘๐ 
ของกลุ่ม 
เป้าหมายทีเ่ข้า
ร่วมโครงการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ผู้ติดเชื้อ / 
ผู้ป่วยเอดส ์
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

งาน 
สุขาภิบาล 
ส านักปลดั 

อ าเภอ 
อุบลรัตน ์

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๘๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานสาธารณสุข (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยง
านท่ี
ขอรับ
เงิน

อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
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5 โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหล่า
กาชาด จังหวัด
ขอนแก่น  

 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

อุดหนุนเหลา่
กาชาด
จังหวัด
ขอนแก่น 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ราษฎรที่
ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ในทุกๆด้าน 

งาน
สุขาภิบาล 
ส านักปลดั 

เหล่า
กาชาด
จังหวัด
ขอนแก่

น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๘๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒ การพัฒนาคณุภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๖ :การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม     
แผนงาน สาธารณสุข:งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

6 โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

1.ส่งเสรมิสนับสนุนให้
ชุมชนด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ทั้ง26 
ชุมชน 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลนาค า ท้ัง26 
ชุมชน 
โดยส่งเสริม
สนับสนุนในการ
ด าเนินโครงการ 
ชุมชนละ 20,000
บาท รวม 26 
ชุมชน เป็นเงินท้ังสิ้น
รวม 520,000 
บาท 

- 520,000 520,000 520,000 520,000 ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

งานสุขาภิบาล 
ส านัก 

งานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๙๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒ การพัฒนาคณุภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๖ :การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม      
แผนงาน สาธารณสุข:งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 โครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูสุขภาพ
ร่างกายให้กับผูสู้งอาย ุ(กายภาพบ าบัด) 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง บ้านหนองขาม หมู่ 9) 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองแวง) 
(ชุมชนประชาแสนสุข บ้านหนองแวง) 
 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
สุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ ใน
พื้นทีต่ าบลนา
ค า 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต าบลนาค า ท้ัง 26
ชุมชน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

งานสุขาภิบาล 
ส านัก 

งานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๙๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖  : การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สังคมสงเคราะห ์

 
 
 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

๑ โครงการช่วยเหลือสวสัดิการ
และสังคมสงเคราะหเ์ด็กผู้
ยากไร้หรือผูด้้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาค า 
       (ส่วนราชการ) 

เพื่อจัดสวสัดิการให้แก่
เด็กนักเรยีนผูด้้อยโอกาส 
ของศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาค า 

เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาค าผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสวัสดิการครบทุก
คน 

- ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 240,000 ร้อยละ ๑๐๐ เด็ก
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการ(นักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
นาค า 

เด็กผูด้้อยโอกาส
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง
ครบทุกคน 

ส านักปลดั
ฯ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๙๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ :การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
พื้นที่ต าบลนาค า 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
สุขภาวะของผูสู้งอายุ ใน
พื้นที่ต าบลนาค า 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบล
นาค า 

- 2๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
ผู้สูงอายุ มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รวมไป
ถึงสุขภาวะที่ดีขึ้น  

อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต าบลนาค า มี
คุณภาพชีวิต ท่ีดีขึ้น 
รวมไปถึงสุขภาวะที่ดี
ของผู้สูงอาย ุ

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 

๒ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ ์
ในวัยรุ่นในเขตเทศบาล
ต าบลนาค า 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขต
เทศบาลต าบลนาค า 

เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
นาค า 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละ ท่ีลดลงของ
เยาวชนท่ีตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

อัตราการลดลงของ
เยาวชนท่ีตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๙๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

3 โครงการอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ให้กับผู้น าชุมชนและ

ประชาชน  

(เสนอโดยประชาคม ) 

 

เพื่อให้ผู้น าชุมชนและ

ประชาชนมีความรู้สามารถ

น ามาใช้กับชีวิตประจ าวัน และ

เผยแพรไ่ด ้

 
จัดอบรมและศึกษาดู
งานให้กับผู้น าชุมชน 
และประชาชนท่ัวไป 

- 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ของ

คณะกรรมกา
รชุมชน 
มีความรู้ 

ความเข้าใจ 
ในบทบาท
หน้าท่ีของ

ตนเอง 

คณะกรรมการ
ชุมชน 

มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ีต าบล
นาค า 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ีต าบลนาค า 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
นาค าเข้าร่วมโครงการ  

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละการ
ลดลงปญัหา
ยาเสพตดิใน
พื้นที่ต าบลนา

ค า 

จ านวนผู้ตดิยาเสพ
ติดและผู้ค้ายาเสพ
ติด มีอัตราลดลง 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๙๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  7:การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการประเพณี
วันเข้าพรรษา – 
ออกพรรษา 
(ส่วนราชการ) 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองแวง
แสงสว่าง บ้านหนอง
แวงใหม่) 
(ชุมชนประชาแสน
สุข บ้านหนองแวง) 
(ชุมชนวัดกลาง บ้าน
หนองขาม) 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
สืบสานศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

-เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ร่วม 
จัดกิจกรรม ประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา
ในเขตต าบลนาค า 

- ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึง

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีเพิ่มมากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการจดักิจกรรม
ร้อยรักดวงใจ 
ห่วงใยผู้สูงอาย ุ
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
สืบ   สานศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมร้อยรัก
ดวงใจ ห่วงใย
ผู้สูงอายุ  
 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีเพิ่มมากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๙๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  7:การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๓ โครงการจดังานประเพณี
ประจ าปี โนนสาวเอ ้
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง  
บ้านหนองขาม หมู่๙) 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีประจ าปี 
โนนสาวเอ้ ๑ ครั้ง 

- ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณี
เพิ่มมากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 

๔ โครงการจดังานประเพณีบญุ
มหาชาต ิ
 
  
 
 
 เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนห้วยค าน้อย บ้านห้วย
ค าน้อย หมู่ 5)  
(ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ บ้าน
หนองแวงใหม่) 
 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีประจ าปี  ๑ 
ครั้ง ทั้ง 26 ชุมชน 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณี
เพิ่มมากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๙๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  7:การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

5 โครงการส่งเสริมประเพณี
ชุมชนบุญปากห้วย 
 
 
 
(เสนอโดยประชาคม) 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
สืบสาน ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมประเพณี
ชุมชนบุญปาก
ห้วย 

- 20,000 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงการส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนบญุ
ประเพณีวัดถ้ าพระค าเม็ก 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนนาค านอ้ย  
บ้านนาค าน้อย หมู1่2) 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
สืบสาน ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุญประเพณีวัดถ้ า
พระค าเม็ก 
ปีละ 1 ครั้ง 

- 20,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงการส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนจดั
กิจกรรมรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ
ในชุมชน 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ  
บ้านหนองแวง หมู่10) 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
สืบสาน ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุน
จัดกิจกรรมรดน้ า
ด าหัวผูสู้งอายุใน
ชุมชน 
ปีละ 1 ครั้ง 

- 20,000 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงการส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๙๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  7:การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

8 โครงการก่อสร้างศาลา
วัฒนธรรม ประเพณ ี
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง 
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ 13) 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
สืบสาน ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างศาลา
วัฒนธรรม 
ประเพณีในชุมชน 
1 แห่ง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงการส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

9 โครงการจดักิจกรรมทาง
ศาสนาในวันส าคญัทาง
ศาสนา 
(ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง 
บ้านหนองแวงใหม่) 
 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
สืบสาน ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
ชุมชน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงการส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการส่งเสริมประเพณีวัน
สงกรานต์ในชุมชน 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนประชาแสนสุข  
บ้านหนองแวง หมู่ 10) 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
สืบสาน ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
ชุมชน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงการส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๙๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  7:การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

11 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
งานประเพณบีุญ
บั้งไฟ 
เสนอโดย
ประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา บ้านหนอง
แวง) 
(ชุมชนรุ่งอรุณ 
บ้านหนองแวง) 
(ชุมชนประชาแสน
สุข บ้านหนองแวง) 
(ชุมชนวัดสว่าง
อารมณ์ บ้านหนอง
แวงใหม่) 
 

 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
สืบสานศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณี
ประจ าปี  
ปีละ ครั้ง 

- ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออกถึง
การส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีเพิ่มมากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๙๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

12 โครงกาสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้ชุมชน ในเขต
เทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ บ้าน
หนองแวงใหม่ หมู่13) 

 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลนาค ามีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ ์

-จัดหาอุปกรณ์
กีฬาส าหรับ
ประชาชน 
ทั้ง26 ชุมชน 
-จัดกิจกรรม  
-เต้นแอโรบิค 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชากรมสีุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ 

และห่างไกลยาเสพ
ติด 

ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ และ
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการแข่งขันกีฬาอุบล
รัตน์สมัพันธ์ 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
การออกก าลังกายและ
เชื่อมความสามัคคีของ
พนักงานอปท. 

เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๑ 
ครั้ง 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 150,000 ร้อยละ๘๐  ของ
จ านวนประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์  

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  7:การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

14 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวนวัตวิถ ี
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองแวงแสง
สว่าง บ้านหนองแวง
ใหม ่หมู่ 13) 
 
 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สืบสาน 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่งเสริมการสรา้ง
นวัตกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๘(๐ของ
จ านวนประชาชนท่ี
เข้ารวม มีความ
เข้าใจประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในชุมชน 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
 

2564 ๒๕๖5 

15 โครงการ
สนับสนุน 
จัดงานรัฐ
พิธี  
 

เพื่อด าเนินการจัดงาน รัฐพิธี ให้
สมพระเกียรติและให้ทุกส่วน
ราชการได้ร่วมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอ 
อุบลรัตน ์

- 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

15,000 ๑๕,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจถึง

ความส าคญัของการจัด
งานรัฐพิธี   

ประชาชนมีความภูมิใจใน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กอง 
การศึกษา 
ทต.นาค า 

อ าเภอ 
อุบลรัตน ์



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  7:การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

           แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (เงินอุดหนุน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
 

2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

16 โครงการจดังานประเพณี
บุญบั้งไฟ  
 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

-อุดหนุนการ
จักงาน
ประเพณีบุญ
บั้งไฟแต่ละ
หมู่บ้าน 
ทั้ง ๑๓ 
หมู่บ้าน 

- 
 

65,000 ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เข้าใจถึง

วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชน
ได้
แสดงออก
ถึงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
เพิ่มมากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 
ทต.นาค า 

อุดหนุน
คณะกรรม 
การ
หมู่บ้าน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

            ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  7:การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย
งานท่ี
ขอรับ
เงิน

อุดหนุ
น 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 
 

2565 

17 โครงการจดังาน
เทศกาลไหม 
ประเพณีผูกเสี่ยว 
และงานกาชาด 
จังหวัดขอนแก่น  

 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
จังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภออุบล
รัตน ์

         - 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 15,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ประชาชน
ได้
แสดงออก
ถึงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
เพิ่มมากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 
ทต.นาค า 

อ าเภอ
อุบล
รัตน ์



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  7:การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

           แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

18 โครงการประเพณีบุญกุม้
ข้าวใหญ่ 
 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม
ต าบล 
นาค า๑ ครั้ง 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

30,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เข้าใจถึง

วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชน
ได้
แสดงออก
ถึงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
เพิ่มมากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 
ทต.นาค า 

อุดหนุน
สภา
วัฒนธรรม
ต าบล 
 

19 โครงการส่งเสริมจดังาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 
อ าเภออุบลรตัน์  

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอ 
อุบลรัตน์  

- ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 15,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เข้าใจถึง

วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
การส่งเสริม
วัฒนธรรม
และประเพณี

เพิ่มมากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 
ทต.นาค า 

อ าเภอ 
อุบลรัตน ์



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  7:การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

           แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (อุดหนุน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

20 โครงการประเพณี
บุญถ้ าพระค าเม็ก 
 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ ์
สืบสานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

- ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

30,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เข้าใจถึง

วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชน
ได้
แสดงออก
ถึงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
เพิ่มมากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 
 ทต.นาค า 

อุดหนุน
คณะ
กรรม-การ
หมู่บ้าน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

           แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (เงินอุดหนุน) งานกีฬานันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

21 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต าบลนาค า
ต้านยาเสพติด 
 

 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่น 
กีฬาและออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพท่ีด ี

จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา
เยาวชน
ต าบลนาค า 
๑ ครั้ง 
 

- ๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

15,000 ร้อยละ ๘๐  
ของจ านวน
ประชาชนมี

ร่างกาย
แข็งแรง 

เด็กและ
เยาวชนมี
ทักษะ 
ทางด้าน
กีฬา มี
สุขภาพ 
ร่างกาย
แข็งแรง ใช้
เวลา 
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง 
การศึกษา 
ทต.นาค า 

อุดหนุน
ศูนย์กีฬา
เยาวชน
ต าบลนา
ค า 



                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา  
  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖  : การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส ์
 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อช่วยเหลือให้ผูต้ิดเชื้อ-
ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ ์
 
 
 

- ๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 
๑๐๐  
ผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพท้ังหมด
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบตาม
เกณฑ ์

ผู้ติดเชื้อ-ผู้ป่วย
เอดส์ ได้รับการ
ช่วยเหลือ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

งานพัฒนาชุมชนฯ 
ส านักปลดัฯ 

๒ โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 
 
 
 
 
 
   (ส่วนราชการ) 

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ ์
 

- ๑,๑๕๗,๖๐๐ ๑,๑๕๗,๖๐๐ ๑,๑๕๗,๖๐๐ ๑,๑๕๗,๖๐๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

จ านวนผู้มี
สิทธิไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ
ทั้งหมด

ได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบตาม

เกณฑ ์

ผู้พิการ ได้รับการ
ช่วยเหลือ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลดั 



                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา  
  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖  : การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม  

     แผนงาน งบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

๓ โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 
 
 
 

 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างขวัญก าลังใจท่ีดีแก่
ผู้สูงอาย ุ

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
เบี้ยยังชีพตามเกณฑ ์
 

- 
 

๖,๔๓๗,๕๐๐ 
 

๖,๔๓๗,๕๐๐ 
 

๖,๔๓๗,๕๐๐ 
 

๖,๔๓๗,๕๐๐ 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

จ านวนผู้มี
สิทธิไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ
ทั้งหมด

ได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบตาม

เกณฑ ์

ผู้สูงอายุ ได้รับการ
ช่วยเหลือ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน 
ส านักปลดั 



                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา  
  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖  : การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม  

     แผนงาน งบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔ โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือเทศบาลต าบลนา
ค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเสรมิสร้างการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการส่งเสริม
และฟื้นฟูด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 
 

ส่งเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ฯ ตามกฎระเบียบ 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

150,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ประชาชนท่ีรับ

บริการพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับ
สวัสดิการ 
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี เกิด
ความสามัคคี
ภายในชุมชน 

งานพัฒนา
ชุมชน 
ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๑๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

     ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งและ
ฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. 
 
 
 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
จัดตั้ง/ทบทวนอปพร. 
ในตําบลนาคํา 
 ๑ ครั้ง 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

300,000 ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ กลุม่เป้าหมาย มี
ศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทของ
สมาชิก อปพร. 

สมาชิก  
อปพร. 
มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

งานป้องกันฯ
สํานักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๑๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๒ โครงการจดักิจกรรม 
วัน อปพร.แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อรําลึกถึงการจดัตั้ง
อปพร.และสร้างขวัญ
กําลังใจ 
ให้สมาชิก อปพร 

จัดกิจกรรมวัน อปพร. 
แห่งชาติ วันท่ี๒๒ มีนาคม
ของทุกปี 
 

- ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ กลุม่เป้าหมาย มี

ศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทของ
สมาชิก อปพร. 

อปพร. 
มีขวัญกําลังใจ 
ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

งานป้องกันฯ
สํานักปลดั 

๓ โครงการซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
หรือซ้อมแผนลดอุบตัิเหตุ
ทางถนน 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของทีมกู ้
ชีพกู้ภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
แบบบูรณาการ 

จัดกิจกรรมซ้อมอุบัติเหตุทาง
ถนน และแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัต่างๆ  ๑ 
ครั้ง 
 

- ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ กลุม่เป้าหมาย มี

ศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทของ
กู้ชีพกู้ภัย 

ทีมกู้ชีพกู้ภัยมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

งานป้องกันฯ
สํานักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๑๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครเตือนภัยใน
การปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมฝึก
ทบทวนทีมกู้ชีพ
กู้ภัย ในตําบล 
นาคํา ๑ ครั้ง 

- ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

30,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการ กลุม่เป้าหมาย มี

ศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทของ
อาสาสมัครเตือนภัย 

ทีมอาสาสมัครทีมกู้
ชีพกู้ภัยมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลดัฯ 

๕ โครงการจดัซื้อ/ติดตั้ง
เครื่องหมายจราจรและ
ไฟสัญญาณจราจร  
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาการระบบ
จราจร ใหส้ะดวก
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 

ไฟสัญญานจราจร  
1.ระบบ(ไฟฟ้า) 
2.ระบบ(ไฟเข้า+
แบต) 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

30,000 จํานวนอุบัติเหตุ บริเวณงาน/
เทศกาลต่างๆลดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
มากขึ้น 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๑๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๖ โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS)ของเทศบาลตําบลนา
คํา 
 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
บริการที่มมีาตรฐาน 
คุณภาพอย่าง 
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

-จัดตั้งศูนย์ปฏิบตัิการฯและ
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบ 
-จัดจนท.อยู่เวรประจําหน่วยกู้ชีพ 
เทศบาลตาํบลนาคาํ  

- ๒๙๒,๐๐๐ 
 

๒๙๒,๐๐๐ 
 

๒๙๒,๐๐๐ 
 

๒๙๒,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ประชาชนท่ี
รับบริการพึง

พอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการที่ม ี
มาตรฐาน 
คุณภาพอย่าง 
ทั่วถึงและเท่า
เทียม 

งาน 
ป้องกันและ
บรรเทาฯ
สํานักปลดัฯ 

๗ โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพชุมชนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
 
 
     (ส่วนราชการ) 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันภัยพิบัติแก่ผู้นํา
ชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ให้กับผู้นําชุมชน 
๑ ครั้ง 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละที่
ลดลง ของ
จํานวน
ผู้ประสบภยั
พิบัติ 
 
 

ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย
ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่วยเหลือ 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๑๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๘ โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต ์
(๗ วันอันตราย) 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อลดการเกิดอุบัตเิหต ุ
บนท้องถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎจราจร 

-จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง 
ๆ 
 -ตั้งจุดตรวจ /จุดบริการ 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ผู้
สัญจร มีความ

พึงพอใจ  

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้นลดการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ประชาชนปฏิบัตติามกฎ
จราจร 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลดัฯ 

๙ โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่   
(๗ วันอันตราย) 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อลดการเกิดอุบัตเิหตุ
บนท้องถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎจราจร 

จัดกิจกรรมรณรงคเ์ผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ ตั้งจุด
ให้บริการภายในตําบลนาคํา 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ผู้
สัญจร มีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้นลดการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ประชาชนปฏิบัตติามกฎ
จราจร 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลดัฯ 


