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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดย
เทศบาลตาบลนาคา
อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
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คานา
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ (๙) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามา
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี
เพื่อให้การดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดทําแผนพัฒนา ท้องถิ่น
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
พร้อมที่จะนําไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทําให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น
เทศบาลตําบล
นาคํา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕ ๖๑ ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลนาคํา ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป
เทศบาลตาบลนาคา
อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา
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ประกาศเทศบาลตาบลนาคา
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

……………..........................……………….
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทาแผนดังกล่าวให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม
๒๕๕๙ เพื่อประกาศและบังคับใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ให้ไว้ ประกอบกับ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลนาคา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
เทศบาลตาบลนาคา จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ )
นายกเทศมนตรีตาบลนาคา
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑-๑๙

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาทิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ๒๐-๒๙

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๐-๗๗

ส่วนที่ ๔ การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลสรุปผล

๗๘-๒๐๙
๒๑๐-๒๒๑

ภาคผนวก

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

ส่วนที่ ๑

5

สภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ประวัติความเป็นมา
ตําบลนาคําได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
โดยแยกจากตําบลบ้านดงและได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลนาคํา
ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓
ตอนพิเศษ ๔๒ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ และต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ได้รับการประกาศจัดตั้งจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลนาคํา เป็นเทศบาลตําบลนาคํา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
เดิมตําบลนาคํา เป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตําบลบ้านดง อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า เขตการปกครองตําบลบ้านดง มีพื้นที่
กว้างใหญ่มีปัญหาการดูแล การบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ไม่เหมาะที่จะพัฒนาให้ทั่วถึง อีกทั้งประชากรมี
อัตราการเกิดเพิ่มขึ้น ขยายพื้นที่ประกอบการอย่างไม่ลดละ เพื่อให้การปกครองดูแลอย่างทั่วถึง จึงได้ขอ
แยกการปกครองออกจากตําบลบ้านดง เป็นตําบลนาคําซึ่งในครั้งแรกมีเขตการปกครองรวมไปถึงเขต
ตําบลศรีสุขสําราญด้วย ต่อมาประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบ้านดง ตําบลนาคํา และตําบลโคกสูง ได้เสนอ
เรื่องของตั้งอําเภอขึ้นโดยกําหนดบริเวณกึ่งกลางของท้องที่ ๓ ตําบล คือบริเวณที่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์
ปัจจุบัน ที่เรียกว่าพองหนีบ เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอําเภอ เมื่อวันที่ ๒๐
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งกิ่งอําเภอขึ้นโดยให้แบ่งการปกครองแยกจากอําเภอน้ําพอง และให้
ตําบลบ้านดง ตําบลนาคํา และตําบลโคกสูงอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอําเภออุบลรัตน์ คั้นต่อมาเมื่อ
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๒ ทางราชการได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอําเภอเป็นอําเภอ ตําบลคํา
ได้อยู่ในเขตการปกครองของอําเภออุบลรัตน์จนถึงปัจจุบัน
ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.thaitambon.com
ที่ตั้ง พื้นที่ และอาณาเขต
๑) ที่ตั้ง เทศบาลตําบลนาคําตั้งอยู่ หมู่ที่
๗ ตําบลนาคํา อําเภอ อุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น
ห่างจากตัวอําเภออุบลรัตน์ ประมาณ ๑๕
กิโลเมตร และตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ ๖๗
กิโลเมตร
๒) พื้นที่ เทศบาลตําบลนาคํา มีพื้นที่ประมาณ ๘๐ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๓๕,๗๑๔ ไร่
แบ่งออกเป็น
- ที่ดินทําการเกษตรกรรม
๑๙
,๖๔๔
ไร่
- ที่ดินอยู่อาศัย
๑๐
,๗๑๔
ไร่
- ที่ดินอันเป็นสาธารณะประโยชน์
๓,๕๗๑ ไร่
- ที่รกร้างว่างเปล่า
๑,๗๘๕
ไร่
๓) อาณาเขต เทศบาลตําบลนาคํา มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยหารปกครองท้องถิ่น
อื่น ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตําบลศรีสุขสําราญ อ.อุบลรัตน์
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ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขาสวนกวาง
ทิศใต้
ติดต่อกับ

ตําบลสะอาด อ.น้ําพอง และตําบลดงเมืองแอม อ.
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 อําเภอ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตําบล
นาคํา

แผนที่พอสังเขป : ตําบลนาคํา
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตําบลนาคํา มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบบางตอนในบริเวณตะวันออกของ
ตําบลมี

7
ลําห้วยไหลทอดผ่านจากทิศเหนือลงทิศใต้ซึ่ง แต่พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ดอนภูเขาสลับเนินดินขนาด
ใหญ่สืบเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดเทือกเขาภูพานคํา ซึ่งทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกและมีสภาพพื้นดินเป็นดิน
ร่วนปนทรายและมีบ่อลูกรังกระจายตัวโดยทั่วไป พื้นที่ปุาไม้ประเภทไม้แดง เต็ง รัง พลวง ผลัดใบในฤดู
แล้ง แหล่งกักเก็บน้ําประเภท ห้วย หนองน้ํา สระน้ําขนาดเล็ก การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการประกอบ
อาชีพเกษตร
เป็นดังนี้
- ทํานาปลูกข้าว ประมาณร้อยละ
๔๐ ของพื้นที่เกษตรกรรม
- อ้อย ประมาณร้อยละ
๕ ของพื้นที่เกษตรกรรม
- มันสําปะหลัง ประมาณร้อยละ
๒๐ ของพื้นที่เกษตรกรรม
- ยางพารา ประมาณร้อยละ
๒ ของพื้นที่เกษตรกรรม
- ยูคาลิปตัส ประมาณร้อยละ ๕ ของพื้นที่เกษตรกรรม
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
เทศบาลตําบลนาคํา มีสภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้นสลับแล้ง ซึ่งจะมีฤดูฝน และฤดูแล้ง
สลับกันและจะแตกต่างกันอย่าเด่นชัดคือในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวอากาศจะแห้งแล้งมี ๓ ฤดู คือ
(๑) ฤดูฝน เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย คือ ประมาณ
กลางเดือน
พฤษภาคม แต่อาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ได้ถึง ๒ สัปดาห์ และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม รวม
เวลาประมาณ๕เดือนฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคม และกันยายน
(๒) ฤดูหนาว เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทย คือ
ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธุ์ รวมเวลาประมาณ ๓ เดือน
อากาศเย็นและแห้งแล้งจากประเทศจีน ซึ่งพัดมาจากทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทําให้
อากาศหนาวในฤดูหนาว
(๓)ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธุ์ไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
รวม
เวลาประมาณ ๓ เดือน เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกําลังลงในเดือนกุมภาพันธุ์กระแสลมจาก
ทะเลจีนใต้ก็เริ่มพัดเข้าสู่ประเทศไทยทางทิศใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้
และเป็นระยะเวลาที่ดวง
อาทิตย์กําลังเคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาทางซีกโลกเหนือ จึงเป็นระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวและอาจจะ
มีพายุฤดูร้อนบ้าง
๑.๔ ลักษณะของดิน
สภาพเป็นดินร่วนปนทราย การทําการเกษตรเพาะปลูกไม่ได้ผลเต็มประสิทธิภาพ
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า
๑) แหล่งน้าธรรมชาติ
ชื่อแหล่งน้ํา
ที่
พื้นที่หมู่ที่
(ลําน้ํา,ห้วย,บึง,หนองฯลฯ)
๑
ลําห้วยคุมมุม
หมู่ ๑ , หมู่ ๒ , หมู่ ๓ , หมู่ ๔ , หมู่ ๗
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,
หมู่ ๘
๒) แหล่งน้าเพื่อการบริโภค อุปโภค
ในตําบลนาคํา ส่วนใหญ่จะใช้น้ําฝน โดยทุกครัวเรือน จะมีภาชนะเก็บกักน้ําไว้
ใช้สําหรับการอุปโภค -บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง จะใช้น้ําจากถังเก็บน้ําสาธารณะประจําหมู่บ้าน
และใช้น้ําจากสระน้ําสาธารณะต่าง ๆ แยกเป็น
ที่
ประเภทแหล่งน้ํา
จํานวน
จํานวนครัวเรือนที่ได้รับ
(แห่ง)
ประโยชน์
๑
ล้ําห้วย
๒
บ่อน้ําตื่น
๓
บึง/หนองน้ํา
๑๐
๑,๐๒๐
๔
บ่อบาดาล
๒๖
๕๕๑
๓) แหล่งน้าที่ใช้เพื่อการเกษตร
ที่

ประเภทแหล่งน้ํา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

คลองชลประทาน
คลองส่งน้ํา
บ่อบาดาลตอก บ่อเจาะ (ที่ใช้งานได้)
บ่อน้ําตื่น (ที่ใช้งานได้)
สระน้ํา (ขนาด ๑๐๐ ตรว.ขึ้นไป)
แม่น้ํา /คลอง
ฝาย /พนักกั้นน้ํา
อ่างเก็บน้ํา
ลําห้วย/ลําธาร
หนอง/บึง
รอน้ําฝนเพียงอย่างเดียวในการทํา
การเกษตร

จํานวน
(แห่ง)
๑
๑๓
๒๖
๑๕
๔
๔
๑๓

จํานวนครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์
๒๐๗
๑.๑๐๒
๑,๑๐๒
-๐
-

ที่มา : ข้อมูลจากกองช่าง เทศบาลตําบลนาคํา
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
ปุาไม้เป็นดอนปูุตาปุาช้าสาธารณะประโยชน์ และปุาชุมชน จํานวนความหนาแน่นลดลง
ทุก ๆ ปี
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
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ตาบลนาคา ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้าน มีดังต่อไปนี้
หมู่ที่ ๑
บ้านนาคํา
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนราศรี
หมู่ที่ ๓ บ้านกุดกระหนวน
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไหล
หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยคําน้อย
หมู่ที่ ๖
บ้านพระพุทธบาท
หมู่ที่ ๗ บ้านสัมพันธ์
หมู่ที่ ๘ บ้านเล้า
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง
หมู่ที่ ๑๑ บ้านทานตะวัน
หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาคําน้อย
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแวงใหม่
โครงสร้างและการบริหารงานบุคคล
๑) โครงสร้างและอานาจหน้าที่
เทศบาลตําบลนาคํา เป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง มีภารกิจอํานาจหน้าที่ ที่จะต้อง
ดําเนินการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็น
๑) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มีแผนภูมิดังนี้

นายกเทศมนตรีตาบลนาคา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลนาคา

๒) ฝ่ายนิติบัญญัติ
โครงสร้าง ดังนี้

รองนายกเทศมนตรีตาบลนาคา

ประกอบด้วย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลนาคา

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา

มี
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ประธานสภาเทศบาลตาบลนาคา
เลขานุการสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาลตาบลนาคา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาคา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาคา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาคา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาคา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาคา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาคา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาคา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาคา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาคา

๓) ฝ่ายประจา
ประกอบด้วย
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาล
สามัญ
พนักงานจ้างของเทศบาล ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดเทศบาลและปฏิบัติงานทั่วไปของเทศบาล
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มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
ปลัดเทศบาลตาบลนาคา
หน่วยตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาลตาบลนาคา

สานักปลัดเทศบาล
-งานบริหารทั่วไป
ปฐมวัย
-งานการเจ้าหน้าที่

กองคลัง
- งานการเงินและบัญชี

กองช่าง

กองการศึกษา

-งานสาธารณูปโภค - งานศึกษา

- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ - งานวิศวกรรม

-งานส่งเสริม

การศึกษาฯ

-งานสวัสดิการสังคมฯ
- งานพัสดุและทะเบียนฯ
-งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
-งานส่งเสริมการเกษตร
-งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานผังเมือง

๒.๒ ข้อมูลการเลือกตั้ง
รายการ
ชาย
หญิง
รวม
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๒,๔๖๕
๒,๕๗๑
๕,๐๓๖
จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
๑,๖๓๗
๑,๘๐๙
๓,๔๔๖
จานวนผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ
๖๖.๔๐
๗๐.๓๖
๖๘.๔๒
(ที่มา : ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
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ประชากร
ชาย
หญิง
หมู่ที่ ๑
บ้านนาคํา
๓๙๐
๔๑๖
หมู่ที่ ๒
บ้านโนนราศรี
๓๒๓
๓๖๑
หมู่ที่ ๓
บ้านกุดกระหนวน
๒๗๔
๒๖๗
หมู่ที่ ๔
บ้านหนองไหล
๒๑๗
๒๓๔
หมู่ที่ ๕
บ้านห้วยคําน้อย
๑๑๑
๙๘
หมู่ที่ ๖
บ้านพระพุทธบาท
๖๕
๖๓
หมู่ที่ ๗
บ้านสัมพันธ์
๒๑๙
๒๑๗
หมู่ที่ ๘
บ้านเล้า
๒๓๗
๒๒๗
หมู่ที่ ๙
บ้านหนองขาม
๔๔๙
๔๗๒
หมู่ที่ ๑๐
บ้านหนองแวง
๓๗๔
๓๗๘
หมู่ที่ ๑๑
บ้านทานตะวัน
๒๒๑
๒๐๑
หมู่ที่ ๑๒
บ้านนาคําน้อย
๑๗๐
๑๔๙
หมู่ที่ ๑๓
บ้านหนองแวงใหม่
๒๗๔
๒๗๔
รวม
๓,๓๒๔
๓,๓๕๗
( ที่มา : ข้อมูลจากสํานักทะเบียนอําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ณ
)
หมู่ที่

บ้าน

รวมจานวน
จานวน
ประชากร
ครัวเรือน
๘๐๖
๑๗๙
๖๘๔
๑๖๖
๕๔๑
๑๔๕
๔๕๑
๑๑๙
๒๐๙
๖๘
๑๒๘
๓๘
๔๓๖
๑๐๔
๔๖๔
๑๐๖
๙๒๑
๒๒๑
๗๕๒
๑๘๔
๔๒๒
๑๐๓
๓๑๙
๙๑
๕๔๘
๑๓๕
๖,๖๘๑
๑,๖๕๙
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๓.๒ ช่วงอายุและจานวนประชากร
เทศบาลตําบลนาคํา อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
หญิง

ชาย

จํานวนประชากร
๘๔๕
เยาวชน
คน
จํานวนประชากร
ผู้สูงอายุ

๖๐๐

๗๑๒
คน

รวมจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น ๓,๓๕๗ คน

๓๔๑ คน
๓,๓๒๔

หมายเหตุ
คน อายุต่ํากว่า ๒๐ ปี
อายุมากกว่า ๖๐ ปี
รวมทั้งสิ้น
คน ๖,๖๘๑

คน

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ ๙๙ ด้าน
การศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของ
เทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหาร
กลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
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๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา
จานวนนักเรียน
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
รวม

๔๙
๔๙

(ที่มา :
๒๕๕๙ )

๔๔
๔๔

ศูนย์ ดังนี้

รวม
๙๓
๙๓

จานวนครู
๓
๓

จานวน
ห้องเรียน
๔
๔

กองการศึกษา เทศบาลตําบลนาคํา ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม

๒) สถานศึกษาในเขตเทศบาลตาบลนาคา
จํานวน ๓ โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านหนองขามพิทยาคม เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทําการสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ มีรายละเอียด ดังนี้
จานวนนักเรียน
ระดับชั้น
จานวนครู
จานวน
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
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
๒๓
๒
๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๖
๑๓
๑๙
๒
๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๗
๑๐
๑๗
๒
๑
รวม
๑๑๘
๑๕๔
๒๗๓
๑๖
๑๑
(ที่มา: โรงเรียนบ้านหนองขามพิทยาคม ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ )

๒. โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน
ทําการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ มีรายละเอียด ดังนี้
จานวนนักเรียน
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ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จานวนครู

อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่

๖
๓
๙
๕
๖
๑๑
๑
๙
๖
๑๕
๒
๓
๑
๔
๓
๔
๔
๘
๔
๕
๔
๙
๕
๓
๑๐
๑๓
๖
๑
๑
รวม
๓๕
๓๕
๗๐
๓
(ที่มา: โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ )

จานวน
ห้องเรียน
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๘

๓. โรงเรียนนาคาพิทยาสรรพ์
เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทําการสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ มีรายละเอียด ดังนี้
จานวนนักเรียน
ระดับชั้น
จานวนครู
จานวน
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
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
(ที่มา: โรงเรียนนาคําพิทยาสรรพ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ )

๔.๒ สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
- ศ.สมช.

๒
๑๓

แห่ง
แห่ง
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- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา

๑๐๐ (%)

๔.๓ อาชญากรรม
เทศบาลตําบลนาคําไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า
ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะมีบาง
ครัวเรือนที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรมวิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได้
ตามอํานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด คือได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจําคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การ
ขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ ผู้นํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง
แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็น
เรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอํานาจหน้าที่ที่สามารถ
ดําเนินการได้
เทศบาลตําบลนาคํา มีศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จํานวน
๑ ศูนย์
และมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ประจําศูนย์ ดังนี้
๑) รถบรรทุกน้ํา
๑
คัน
๒) รถกู้ชีพ
๑
คัน
๓) ถังดับเพลิง
๒๐ ถัง
๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในตําบลนาคํา จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรนาคําได้แจ้งให้กับ
เทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบ
ผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น
เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจาก
อํานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดย
ตลอด
ตามที่เทศบาลตําบลนาคํา ได้ดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตําบล
นาคํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนําผลการสํารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่
ชุมชน
๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
เทศบาลได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑. ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ
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๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
- เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ๓ เครือข่าย
- ตู้รับไปรษณีย์
๑๓
ตู้
- หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
๑๓
แห่ง
ข้อมูลจํานวนถนนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา
จานวน
ความยาว ถนนลาดยาง ถนนคสล.
หมู่ที่
บ้าน
ถนน
ถนน(กม.) (กม.)
(กม.)
(เส้นทาง)
หมู่ที่ ๑ บ้านนาคํา
๑๖
๒.๕๙
๑.๒๑
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนราศรี
๒๒
๓.๙๗
๐.๖๙
หมู่ที่ ๓ บ้านกุดกระหนวน ๒๐
๒.๔๗
๐.๖๗
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไหล
๗
๒.๔๐
๐.๓๒
หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยคําน้อย ๕
๓.๔๗
หมู่ที่ ๖ บ้านพระพุทธบาท ๕
๒.๘๓
หมู่ที่ ๗ บ้านสัมพันธ์
๑๔
๓.๗๔
๑.๑๒
หมู่ที่ ๘ บ้านเล้า
๑๑
๒.๗๔
๐.๖๓
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม
๒๔
๓.๕๘
๑.๙๐
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง
๑๑
๑.๓๘
๐.๗๘
หมู่ที่ ๑๑ บ้านทานตะวัน
๘
๑.๘๘
๑.๒๕
หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาคําน้อย
๑๔
๑.๘๖
๐.๕๐
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแวง
๑๑
๑.๕๑
๐.๖๕
ใหม่
รวม
๑๖๘
๓๔.๔๒ ๙.๗๒
ที่มา : ข้อมูลจากกองช่าง เทศบาลตําบลนาคํา

ถนน
ลูกรัง
(กม.)
๑.๔๒
๓.๒๗
๒.๐๐
๒.๐๘
๓.๔๗
๒.๘๓
๒.๘๐
๒.๑๐
๑.๕๗
๐.๕๓
๐.๖๓
๑.๓๕
๐.๘๖

ถนนดิน
(กม.)

๒๔.๙๑

-

๕.๒ การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ
ไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่
มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดําเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะทําความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่
-จํานวนไฟฟูาสาธารณะที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตําบลนาคํา จุดเสี่ยง
ไฟกิ่ง ๑๐๐ วัตน์ ไฟกิ่ง ........... วัตน์
หมู่ที่
บ้าน
(จุด)
(จุด)
(จุด)

-
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หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๑๐
หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๓
(ที่มา

บ้านนาคํา
๑๔
บ้านโนนราศรี
๗
บ้านกุดกระหนวน
๑๑
บ้านหนองไหล
๙
บ้านห้วยคําน้อย
๑๑
บ้านพระพุทธบาท
๑๑
บ้านสัมพันธ์
๑๒
บ้านเล้า
๑๔
บ้านหนองขาม
๒๒
บ้านหนองแวง
๑๔
บ้านทานตะวัน
๙
บ้านนาคําน้อย
๑๓
บ้านหนองแวงใหม่
๑๐
: ข้อมูลจากกองช่าง เทศบาลตําบลนาคํา)

-

-

๕.๓ การประปา
-ครัวเรือนส่วนใหญ่ในตําบลนาคํา ใช้น้ําระบบประปาบาดาล ดังนี้
หมู่ที่

บ้าน

หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๑๐
หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๓

บ้านนาคํา
บ้านโนนราศรี
บ้านกุดกระหนวน
บ้านหนองไหล
บ้านห้วยคําน้อย
บ้านพระพุทธบาท
บ้านสัมพันธ์
บ้านเล้า
บ้านหนองขาม
บ้านหนองแวง
บ้านทานตะวัน
บ้านนาคําน้อย
บ้านหนองแวงใหม่

จานวนครัวเรือน
๑๗๙
๑๖๖
๑๔๕
๑๑๙
๖๘
๓๘
๑๐๔
๑๐๖
๒๒๑
๑๘๔
๑๐๓
๙๑
๑๓๕
๑,๖๕๙

รวม
(ที่มา : ข้อมูลจากกองช่าง เทศบาลตําบลนาคํา)

๕.๔ โทรศัพท์
(๑) จํานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่

จํานวน

-

หมายเลข
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(๒) จํานวนชุมสายโทรศัพท์จํานวน
จํานวน
- ชุมสาย
(๓) ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข
จํานวน
แห่ง
(๔) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เทศบาล
๕.๕ ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
มีเฉพาะตู้ไปรษณีย์เพื่อส่งจดหมาย และมีบุรุษไปรษณีย์ประจําตําบลที่ให้บริการ
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
-บริเวณพื้นที่การเกษตรกรรมของตําบลนาคํา โดยมีพื้นที่รวม ๑๙,๖๔๔ ไร่
- ลักษณะสิทธิในที่ดินทํากิน
ที่ของตนเองคิดเป็นร้อยละ ๘๗
เช่าที่ดินทํากินคิดเป็นร้อยละ ๑๓
- จํานวนครัวเรือนเกษตรกรรม จํานวน ๑,๔๑๑ ครัวเรือน
พันธุ์พืชที่ปลูกเศรษฐกิจ
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
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จานวนสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่ (ตัว)
หมู่ที่
โคเนื้อ
โคนม
กระบือ
สุกร
๑
๑๒๗
๑๐
๔
๒
๒๓๖
๓๔
๑๒
๓
๑๗๔
๑๐
๔
๖๔
๕
๖๓
๔๒
๖
๗๓
๗
๕๖
๗
๖๕
๔๔
๘
๑๒๙
๑๑
๑๖
๙
๒๕๐
๙
๘
๑๐
๙๐
๑๔๑
๑๑
๗๓
๓๐
๓
๓๓
๑๒
๗๓
๑
๓
๑๓
๒๐
รวม
๑,๔๓๗
๓๐
๘๕
๓๕๙
(ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภออุบลรัตน์)

เป็ด
๖๙
๒๖๕
๑๑๐
๒๕
๙๑
๔
๙๗
๗๘
๒๒๙
๘๘
๒๗
๑๑๖
๑,๑๙๙

ไก่
๑,๓๒๓
๒,๗๘๑
๑,๒๐๘
๔๓๐
๖๖๙
๓๙๓
๖๔๓
๑,๒๖๗
๒,๙๓๒
๑,๘๘๐
๖๐๒
๕๗๐
๑๙๐
๑๔,๘๘๘

๖.๔ การบริการ
-ในเขตเทศบาลไม่มีการบริการ
๖.๕ การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น
การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสําหรับใช้พักผ่อนย่อนใจ
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
- ร้นค้าสาธิต

๒๐ ร้าน
๑๓ ร้าน
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- ร้านค้าขายของชํา
- ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต
- ร้านทําขนมจีน

๖๒ ร้าน
๒ ร้าน
๒ ร้าน

๖.๘ แรงงาน
- แรงงานที่ใช้ในภาคการเกษตรในตําบลส่วนใหญ่มาจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นสําคัญ
และบางครัวเรือน มีสมาชิกไม่เพียงพอ จะทําการจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตําบล มาช่วยภาคฤดู
การผลิต
- จํานวนรายได้เฉลี่ยของหมู่บ้านต่อครัวเรือนต่อปี
น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ยังมีหลาย
ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
๗.๑ ข้อมูลด้านการเกษตร
มีพื้นที่ทําการเกษตร โดยมีพื้นที่รวมประมาณ ๑๙,๖๔๔ ไรดังนี้

หมู่ที่

ทานา

ทาไร่

ทา
สวน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
รวม

๒๑๒
๒๖๔
๑๒๑
๑๔๖
๒๒
๑๖
๑๑๕
๑๘๐
๔๐๒
๓๖๑
๔๔
๘๗
๒๕๒

๑
๕
๑
๙
๑
๑๑
๒๘

๑
๗
๒
๑๐

๒,๒๒๒

อาชีพของราษฎรในพื้นที่ (ครัวเรือน)
พนัก
ธุรกิจ
ปศุ รับราช
รับจ้าง
งาน
ค้าขาย ส่วน
สัตว์
การ
ทั่วไป
บริษัท
ตัว
๑๑
๑
๘๗
๑๐
๒
๗
๘
๕๘
๓
๘
๗
๑
๘๘
๘
๑
๒
๘๗
๓
๒
๒
๑
๘๙
๑๐
๓
๓
๒
๑๒
๔
๑๑
๗
๑๑๓
๑๐
๒
๔
๘
๑
๑๑
๘๗
๗
๖
๒
๑๘
๔๖
๑
๒
๒
๒
๙๗
๗
๑
๗
๙
๕๙
๓
๒
๑
๙
๖๙
๕
๕
๔
๖๖
๖๒
๙๐๐
๗๒
๓๑

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภออุบลรัตน์ การสารวจข้อมูล จปฐ. ตาบลนาคา
๗.๒ ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
พื้นที่ตาบลนาคา
มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้

อาชีพ
อื่นๆ

ไม่มี
อาชีพ

๓
๕
๑๙
๑
๕
๔
๘
๕
๑
๑
๑
๕๓

๔๑
๑๔
๑๐
๑๗
๑๓
๔
๓๑
๒๕
๑๕
๗
๑๐
๒๒
๑
๒๑๐
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แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทา
การเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลาดับ
ความสาคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง






ไม่ทั่วถึง





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





-

-





-

-

-

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
พื้นที่ตาบลนาคา
มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
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มี
แหล่งน้า
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

ไม่มี

เพียงพอ

ทั่วถึงหรือไม่
ไม่เพียงพอ ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง










-


-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง


-

-

-

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘
วัด
๑๒
แห่ง
สํานักสงฆ์
- แห่ง
- ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ ๒
สํานักคริตส์
- แห่ง
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลนาคํา นับถือศาสนาพุทธ มี วัด/สํานักสงฆ์ ๑๓ แห่ง ดังนี้
หมู่ที่
บ้าน
ชื่อวัด /สานักสงฆ์
หมู่ที่ ๑
บ้านนาคํา
วัดนาคํา
หมู่ที่ ๒
บ้านโนนราศรี
วัดสมศรีสว่าง
หมู่ที่ ๓
บ้านกุดกระหนวน
วัดสว่างศรีชมพู
หมู่ที่ ๔
บ้านหนองไหล
วัดโนนทอง
วัดปุาสระแก้ว
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
๘.๒ ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีบุญบั้งไฟ ประมาณเดือน
เมษายน
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- ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน
เมษายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน
๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
วิธีการทําเครื่องจักสารใช้สําหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้น
กก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๘ % พูดภาษาอีสาน
๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จําหน่วย
บ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝุายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ทําจากไม้ไผ่
ไม้
กวาดดอกหญ้า พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้า
ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ําที่ได้จากน้ําฝน และน้ําดิบจากแม่น้ํา ซึ่งจะต้อง
นํามาผ่านกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนําขึ้นมาใช้ให้
พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้
๙.๒ ป่าไม้ ในเขตเทศบาลไม่มีปุาไม้
๙.๓ ภูเขา ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย
ร้านค้า สถาน
ประกอบการ ตามลําดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ก็ได้แก่ ดิน น้ํา ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ําใต้ดิน
ก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ํากร่อย ไม่สามารถที่จะนําน้ําจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัย
น้ําดิบจากแหล่งอื่น และน้ําฝน
น้ําในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่ง
น้ําสําหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทําโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
************************************

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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๑. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่เทศบาลตําบลนาคําได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๒) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕ ๗-๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๑)และ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี โดยเทศบาล ตําบลนาคํา ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดําเนินงาน
ให้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ทั้งนี้ เทศบาล ตําบลนาคํา ได้ดําเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.

การพัฒนายุทธศาสตร์คนและสังคม
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

ปี ๒๕๕๗
โครงการ
ผลการการ
(เป้าหมาย)
ดาเนินงาน
๔๕
๒๗
๑๖
๒๐
๐
๑
๑
๐
๖๗
๔๓

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี ๒๕๕๘
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การพัฒนายุทธศาสตร์คนและสังคม
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

โครงการ
(เป้าหมาย)
๕๘
๒๐
๒
๑
๑๖
๙๗

ผลการการ
ดาเนินงาน
๓๙
๑๙
๐
๐
๑๔
๗๒

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การพัฒนายุทธศาสตร์คนและสังคม
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

ปี ๒๕๕๙
โครงการ
ผลการการ
(เป้าหมาย)
ดาเนินงาน
๖๖
๒๕
๑๗
๗๘
๐
๑๖
๐
๑๗
๙
๒๕
๒๐๒
๕๑

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.การพัฒนายุทธศาสตร์คนและสังคม
๒.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
๔.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

ปี ๒๕๖๐
โครงการ
ผลการการ
(เป้าหมาย)
ดาเนินงาน
๖๕
รอดาเนินการ
“
๙๓
“
๑๓
“
๒๕
“
๒๕
๒๒๑
“

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปรากฏอยู่ใน

จานวนโครงการ
บรรจุในเทศ
คิดเป็นร้อยละ
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๑.การพัฒนายุทธศาสตร์คนและสังคม
๒.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
๔.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

แผนพัฒนา
สามปี
๔๕
๒๐
๑
๑
๖๗

บัญญัติ
(นาไปปฏิบัติ)
๒๗
๑๖
๐
๐
๔๓

ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ
๔๐.๓๐
๒๓.๘๙
๐
๐
๖๔.๑๘

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.การพัฒนายุทธศาสตร์คนและสังคม
๒.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
๔.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุในเทศ
แผนพัฒนาสาม
บัญญัติ
ปี
(นาไปปฏิบัติ)
๕๘
๒๐
๒
๑
๑๖
๙๗

๓๙
๑๙
๐
๐
๑๔
๗๒

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผน
ฯ
๔๐.๒๑
๑๙.๕๙
๐
๐
๑๔.๔๓
๗๔.๒๓

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.การพัฒนายุทธศาสตร์คนและสังคม
๒.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
๔.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุในเทศ
แผนพัฒนาสาม
บัญญัติ
ปี
(นาไปปฏิบัติ)
๖๖
๗๘
๑๖
๑๗
๒๕
๒๐๒

๒๕
๑๗
๐
๐
๙
๕๑

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผน
ฯ
๑๒.๓๘
๘.๔๒
๐
๐
๔.๔๖
๒๕.๒๕

จานวนโครงการ
บรรจุในเทศ

คิดเป็นร้อยละ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปรากฏอยู่ใน
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๑.การพัฒนายุทธศาสตร์คนและสังคม
๒.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
๔.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

แผนพัฒนาสาม
ปี
๖๕
๙๓
๑๓
๒๕
๒๕
๒๒๑

บัญญัติ
(นาไปปฏิบัติ)
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ
รอดําเนินการ
“
“
“
“
“

๑.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่เทศบาลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตําบลนา
คํา ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทํา
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลนาคําสามารถนําไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้
(๑) เชิงปริมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
โครงการที่บรรจุในแผน จานวน ...... ๖๗.... โครงการ
สามารถดาเนินการได้ จานวน .......
๔๓.. โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
๖๔.๑๘
เทศบาลสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของ
แผนและสามารถดําเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านมา

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
โครงการที่บรรจุในแผน จานวน .......
๙๗... โครงการ
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สามารถดาเนินการได้
จานวน ........
๗๒.. โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ......๗๔.๒๓....
เทศบาลสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้น
ไปของแผนและสามารถดําเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเ มื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณที่ผ่านมา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน ......
๒๐๒.... โครงการ
สามารถดําเนินการได้
จํานวน .........
๕๑...โครงการ
คิดเป็นร้อยละ .......๒๕.๒๕......
เทศบาลไม่ สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งน้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผนและดําเนินการในอัตราที่
น้อยลงเ มือ่
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน ...๒๒๑...... โครงการ
คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้
อยู่ระหว่างดําเนินการในห้วง
ปีงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ
.....(อยู่ระหว่างดําเนินการในห้วงปีงบประมาณ)
(๒) เชิงคุณภาพ
เทศบาล ตําบลนาคํา ได้ดําเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่ง
การประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซึ่งเทศบาล
ตําบลนาคํา ได้
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
-ระดับพอใจสูงสุด
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
-ระดับพอใจปานกลาง ร้อยละ ๕๐-๗๐
-ระดับพอใจต่ํามาก
ร้อยละ ๔๙ ลงมา

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตําบล นาคํา ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ประจําปี
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ สูงสุด คิด
เป็นร้อยละ ๘๐
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๐
ระดับพอใจสูงสุด
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๐
ระดับพอใจต่ํามาก
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดว่าจะสามารถทําให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
(อยู่ระหว่างห้วงดําเนินการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐)
๒. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ตามที่เทศบาล ตําบลนาคํา ได้ดําเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความ
เป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดําเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
๔. ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่
๕. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
๖. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยั งชีพทุกคน
๗. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
๘. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย
๙. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นที่
๑๐. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
๑๑. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
๑๒. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
๑๓. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการปูองกันภัย
๑๔. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
๑๕. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสําหรับในการสัญจรไปมา
๒. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
๓. ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
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๔. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๕.ประชาชนได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาวะอนามัยมากยิ่งขึ้น
๒.๒ ผลกระทบ
ในการดําเนินงานของเทศบาล ตําบลนาคํา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถ
ดําเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี ร้อยละ ๕๔.๕๕ ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อ
ชุมชนในเขตเทศบาล ดังนี้
๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลตําบลนาคํา ทําให้การระบายน้ําได้ช้าเกิดน้ําท่วมขังในบาง
จุด
๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทําให้จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลใ ห้การดูแลด้านสุขภาพไม่ทั่วถึง
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ ท้าว ปาก เป็นต้น
๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทําให้
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ
๔. ความต้องการของประชาชนมีมากเพิ่มขึ้น แต่ด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณมีจํากัด การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนจึงไม่ทั่วถึง ส่วนมากจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ด้านพัฒนาสุข
ภาวะอนามัย ด้านการส่งเสริมอาชีพยังไม่ได้รับการพัฒนา

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปัญหา
๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย
เท่าที่ควร
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
๓) ประชาชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมากแต่ด้วย
ข้อจํากัดด้านงบประมาณไม่เพียงพอ
๕) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถ
ดําเนินการได้
อุปสรรค
๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้
เทคโนโลยีในการทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
๒) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน
๓) เทศบาลสมารถดําเนินการได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่
 แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การดําเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดําเนินการ
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๓) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ
เก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล
๓) เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปัญหา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ
ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓) เทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
๑) เทศบาลตําบลนาคํามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
 แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน
ที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําประปา การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจํา
ทุกปี
(๒) การบริการประชาชน
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๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ
เก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล
๓) เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปัญหา
๑) เทศบาลตําบลนาคําได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ทําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ทั้งหมด
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ
๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก แต่ด้วยข้อจํากัด
ด้านงบประมาณที่มีอยู่น้อย
๕) เทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
๖) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดําเนินการได้
๗) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาสาเหตุอาจมาจาก เกิดความเบื่อ
หน่ายเพราะถึงเข้าร่วมประชาคม โครงการที่เสนอมาก็ไม่ได้รับการพิจารณา จึงมองว่าถึงเข้าร่วมหรือไม่เข้า ก็
มีค่าเท่ากัน จะเห็นได้ว่าจํานวนผู้เข้าร่วมประชาคมมีจํานวนลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นแล้ว โครงการที่
ได้รับการพิจารณาจึงไม่ใช่โครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยแท้จริง
อุปสรรค
๑) อํานาจหน้าที่มีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้
 แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน
ที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ํา แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น
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๒) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี
๓) เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล

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

ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
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๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดย
มุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทําร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้

๑. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้
เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐
เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทํา
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แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได้มีการนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานําข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้
นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ในการดําเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติจะนําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนําเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม
๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผน
ระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสาคัญ
๒ .๑ สภาพแวดล้อม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ
“เกษตรแบบ
พึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก ” การพัฒนาในภาค
เกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้
ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น
และปัญหาความ
ยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่ง
ทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามา
จากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของ
สังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และ
การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความ
เสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทาง

สังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทําให้
ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสําคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่ม
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สูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่
รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนาน
ใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของ
การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก
(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการ
ผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี
ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจ
ไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล
ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น
น่าจะมีผลทําให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความ
ร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไข
สําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบ
การดํารงชีวิตของคนและทําให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น ยังมีข้อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะ
ส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
การใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการ
ที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้น
มากขึ้น
สําหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทําให้ประเทศไทย
มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับ
สูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร
สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้าน
คนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลง
ตามลําดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับ
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การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึง
การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทาง
ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือที่ช่วยทําให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัย
ทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมาก
ขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น
แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง
จุดอ่อนสําคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่าง ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่
โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึง
มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่
การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ
การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมี
น้อย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ
การ
ดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่
ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็น
ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ
ขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก
รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กําลังคนใน
วัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการ
ลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ําในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจํากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุน
มนุษย์ ความจําเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา

และที่สําคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่ทําให้
จําเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็น
โลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวด
มากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่ง
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รากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของ
ประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถ
ยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปัญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จําเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดลําดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่กาหนด
ไว้
ดังนั้น จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์
ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสู่การกาหนดตาแหน่ง
เชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกา
ลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดําเนินการมี
บูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
ในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการ
เปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็น
การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกําหนดให้ฝุายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถ
อาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติได้ จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศการกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ ” เพื่อเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุด
พ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก
สามารถดํารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้า
กันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติกาลังดําเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์
และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการ
ที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศ
ไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคม
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จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๒.๒ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ”ห รือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ
ดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่
ด้อยกว่า
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จําเป็นจะต้องมี

การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
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(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคง
และปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา
และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรใน
การพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
การยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
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(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดย
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จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาท
ของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนด
เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
กําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์
การนําไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์
เอาไว้แล้ว ล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลนาคํา มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดทําแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ
๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ
๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก

44
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมา
เป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากว่าระดับที่จะทําให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗
อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ํากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ
๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของ
นักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทําให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity :
TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวม
ขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง
๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่าทาให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ
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ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
เพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย
อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
พัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก
เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่
๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
ประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัด
ให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา
๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗
ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ
GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗
ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่
ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลําดับ
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
มีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐
คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและ
เขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
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ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้าน
พลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ําและมีข้อจํากัด ยังไม่สามารถ
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจํากัดต่อการทําธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ
ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดําเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น
๒.๒ ด้านสังคม
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ
การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป
กําลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อย
ละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกําลังแรงงานกว่าร้อยละ
๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ํากว่า นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนร้อยละ ๒๗ ของ
ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสําคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบ
อาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ
๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือน
เดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓ -๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุ
คาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรค
และการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖

มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ํา สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจต่างๆ พบว่าปัญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต
และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง
๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่
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กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล
ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง * ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕ ๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก
ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด
มีสัดส่วนการถือครอง
ที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง -ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า
(๔) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทําให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่อมล้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและ
ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ ๑๖.๗
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐
บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยง
ดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลม
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖
ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้
ยากไร้
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว
ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผน
ตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการ
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สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น
นําไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้ความต้องการใช้ที่ดิน
เพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ปุาไม้จึงถูกบุก
รุกทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑ .๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจํากัดในการนําไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
บริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและ
การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อื่นๆ จํานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทํานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําให้
พื้นที่ปุาชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็น
การลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทําให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒
ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ
สัตว์น้ําที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้อง
นําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้
ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนําเข้า
พลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พัน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ํากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖
(๕) ทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแอ่งน้ําบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ํา
บาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้
โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาล
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ขึ้นมาใช้ มีข้อจํากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวม
ความต้องการใช้น้ําในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการ
เข้าถึงแหล่งน้ําของภาคส่วนต่างๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ําตามความ
ต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม /คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม /คน/วัน ในปี
๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียง
ร้อยละ ๑๘ ทําให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗
มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกําจัดซากของเสียเหล่านี้ หาก
ภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกําจัด
สูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสําคัญได้แก่ฝุนละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย
(VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น
กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วน
หนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และ
การปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้น
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ
โดยความร่วมมือและการทํางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ําในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ําที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการบําบัดน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มี
ปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี
๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่าน
มา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่ม

มากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ดํารงชีวิตของคนไทยเป็นประจําทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชากรเป็นจํานวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน
ลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก
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๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ใน
ระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖ ประการคือ
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖)
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่
มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทําการทุจริต
เพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบาง
กลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้าน
การทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒%
ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒ % และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗ % แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสําคัญในการพัฒนาการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่
การยอมรับในระดับสากล
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอํานาจที่ส่วนกลาง
ได้มอบอํานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน
รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอานาจเกิดผลสาเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อํานาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วน
ของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และ

51
ร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจาก
ส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา
๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยู่ที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจํา ๓,๐๙๘
คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอํานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตําบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล
ปัญหาการซื้อเสียง ทําให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่ง
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจําเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ
๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่ง
ที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ้ากัด
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ
๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทย
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓ –๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘
ซึ่งทําให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทําให้เศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะ
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เป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็น
สิ่งจําเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง
(๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ําสําหรับการเป็นประเทศรายได้
ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการ
ครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอใน
การที่จะทําให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและใน
เวทีโลก
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน
ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑
คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
กําลังแรงงานทําให้ต้องนําเข้าแรงงาน
ไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงาน
จะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่
จําเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการ
คลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคํานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจําลองเสร็จ
สมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ําในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้า
ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําด้านรายได้
โอกาสการ
เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ใน
กลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐
ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหา
การบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ําลง และ
การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทํา
ให้จําเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
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(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
สําคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหาร
จัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใด
ที่ดําเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้
พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้าง
ความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ
ภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบ
การเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก
โดยประเทศที่พัฒนา
แล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกําลัง
พัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการ
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการ
ที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและ
บริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไป
ทํางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้
ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น
โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
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(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่ง
โอกาสที่สําคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจํากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้ง
การผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓ ) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง
และด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนําประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม /ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้น
ของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ําปัญหา
ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผน
ฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศสําคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสีย
แนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้ ข้อตกลง
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ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
ให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การ
กําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้อง
ให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
๔.๒ การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทําขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
ละโล
จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ เป้าหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
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(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการ
ผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็น
มาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดําเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
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รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง
เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสําหรับการ
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของ
ตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด
พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ํา ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาด
ในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิด
ความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการ
เติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง
พื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพ วิถีชีวิต /วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การ
บริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อ
สังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)

58
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย
สําหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้
เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร
และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลาง
ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้า
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่
ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสําหรับผู้สูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน
ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกัน
รายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร
โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
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และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดิน เป็นต้น

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า
การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
ห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอํานวยความสะดวกทางการค้า
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสําคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการ
ลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอํานวยความ
สะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วนนําระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดยส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการปูองกัน
การถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ํา และองค์กรผู้นํา
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การ
ท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแร่มาใช้ประโยชน์
คํานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ
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ปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain)
ส่งเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
ให้มากที่สุดเร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้
แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนา
เมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของ
ระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดทํา
แผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่
รุนแรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
ในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมาก และเป็นโครงการ
ที่มีผลกระทบในวงกว้าง
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง
๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบ
ไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
กลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
ซึ่งเทศเทศบาลตําบลนาคํานั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเอง

และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
ซึ่งแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
จากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน
๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ เป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้น
จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี
พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
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๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ ( North South Economic Corridor)
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานีขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น
(๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้ให้ได้
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ปูองกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทําเกษตรอินทรีย์
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และ
เลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
เน้นให้ความสําคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน การทําปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ
(๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทําการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( Ethanol)
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง
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(๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและขาดแคลนน้ํา การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
๓.๓ โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ําชีตอนบนและลุ่มน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
ก. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ –๒๕๖๐) ฉบับทบทวนใหม่
๒๕๖๐
วิสัยทัศน์(Vision)

“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่ม
ประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง”
พันธกิจ(Mission)

๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก
๒. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๓. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
เป้าประสงค์
๑. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม
๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
๔. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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๕. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
และอาเซียน
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถ
ในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร ภาคบริการ
และ
การท่องเที่ยว
แผนงาน
๑. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร
๒. แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าด้านปศุสัตว์
๓.แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าด้านประมง

กลยุทธ์ที่ ๒ : เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และ SMEs
แผนงาน
๑. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของ OTOP และ SMEs
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมสีเขียว
แผนงาน
๑. แผนงานส่งเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑: พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
แผนงาน
๑. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ
๒. แผนงานส่งเสริมคุณภาพ เฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานและขยายโอกาส
แผนงาน
๑. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๒. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๓: สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
แผนงาน
๑. แผนงานสร้างสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๒. แผนงานสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
๓. แผนงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔: อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

65
แผนงาน
๑. แผนงานอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๒.แผนงานสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มจากมรดกทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๑: อนุรักษ์ ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาอย่างมีส่วนร่วมและมีการ
ใช้
ประโยชน์จากปุาอย่างยั่งยืน
แผนงาน
๑. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา

กลยุทธ์ที่ ๒ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม
แผนงาน
๑. แผนงานปรับปรุงและบํารุงดินแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ ๓ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรน้ําโดยการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม
แผนงาน
๑. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําต้นทุน และเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ํา
๒. แผนงานอนุรักษ์ รักษา และฟื้นฟูแหล่งน้ําให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔: สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
๑. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต
และ
ทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย
แผนงาน
๑. แผนงาน ส่งเสริมประชาธิปไตยและดํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ
๒. แผนงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด่านระบบงานยุติธรรม
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กลยุทธ์ที่ ๒: รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน
แผนงาน
๑. แผนงานปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
๒. แผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาความมั่นคง
๓. แผนงาน เสริมสร้างพลังมวลชนและแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
กลยุทธ์ที่ ๓ : ปูองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แผนงาน
๑.แผนงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ ๔ : ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน
แผนงาน
๑. แผนงานปรับปรุงเส้นทางหลวงแผ่นดินสายรอง
๒. แผนงานขับขี่ปลอดภัย
๓. แผนงานลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสําคัญ

กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ
แผนงาน
๑. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝูาระวัง
๒. แผนงานการปูองกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง
๓. แผนงานด้านการฟื้นฟูบูรณะและเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
ประเทศกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
กลยุทธ์ที่ ๑: เพิ่มศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน
แผนงาน
๑. แผนงานขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
๒. แผนงานพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์
กลยุทธ์ที่ ๒ : เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและ
นานาชาติ
แผนงาน
๑. แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน
๒. แผนงานส่งเสริมการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยว
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๓. แผนงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน
๔. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๑ :ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม
แผนงาน
๑. แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ
๒. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและ
ประเมินผล
๓. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอํานวยความเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ ๒ :พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงาน
๑. แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ ๓: เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
แผนงาน
๑.แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๑.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”
พันธกิจ

๑.
๒.
๓.
๔.

เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั้งยืน
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ
และการท่องเที่ยว
๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
๖. บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน
๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ๓๓ แนวทางการ
พัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและเป็น
ระบบ
๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

๑.๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน
แบบมีส่วนร่วม
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร
๑.๕ สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร
และการลดอุบัติเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๒.๑ โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่ง ให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง
๒.๒ พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและ
ปลอดภัย
๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล
๒.๔ พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม
๒.๕ สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษา
ความสะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาดทางระบาย การ
กําจัดของเสีย)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย ๗ แนวทางการพัฒนา
ดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
๓.๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุก
เพศวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๓.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ
และการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกกําลังกาย
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรง
ศักยภาพของประชาชน
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๓.๕ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ
๓.๖ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพื่อการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็น
คุณค่าตนเองและสังคม
๓.๗ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชน
ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๗ แนวทาง ดังนี้
๔.๑ บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและ
ยั่งยืน
๔.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ํา ลําธาร ให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์
๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ํา แหล่งน้ําใต้ดินและการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม
๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน 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 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร
๕.๓ ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย(Food Safety)และสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย์เพื่อภาวะสุขภาพ
๕.๔สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและ
นวัตกรรมในพื้นที่
๕.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
ในระดับปฐมภูมิ
๖.๒ พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
๖.๓ สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและ
เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ
๖.๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) และพัฒนา
รูปแบบการบริการประชาชน
๖.๕ เฝูาระวังปูองกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพื้นที่และพัฒนา
ระบบการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้
๗.๑ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีวามแก่เด็ก
และเยาวชน
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๗.๒ อนุรักษ์ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๗.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
๗.๔ พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว

๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้
๘.๑ ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่ภาคประชาชน
๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
๘.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
๘.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน
๘.๕ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน ผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์

เทศบาลตาบลนาคา ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต
ดังนี้
“องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
๑.๑ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
๑.๒ จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๑.๓ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
๑.๔ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ : ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
๒.๑ พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และ
เครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
๓.๑ สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข็งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การ
ลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๑ การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๓ เป้าประสงค์
๑. เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุข
๒. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนและเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
๓. ระบบการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่
๔. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้าง
งาน
๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน
๖. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แบบมีส่วนร่วม

๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ําในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
๒) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพืน้ ฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
๔) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา
– วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
๖) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
๗) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข
๘) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๙) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐

๒.๔ ค่าเปูาหมาย
๑.ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
มี คุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
๒. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดํารงอยู่สืบทอด
ตลอดไป

๓. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและ
รวดเร็ว
๔. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้
๕. ประชาชนมีจิตสํานึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม
๗.บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิ
บาล

72

๘.ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยจิตอาสา ความมีคุณธรรมจริยธรรม
๒.๖ กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
๒. พัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุก
ระดับ
๓. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
๔. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึง
๕. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน
๖.ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
๗.พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๘. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๙. ส่งเสริมกระบวนการทํางานและวิธีการทํางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
๑๐. ส่งเสริมการสร้างสํานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๑๑. ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม
๑๒. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑) การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นได้อย่างทั่วถึง
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒.๘ แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
๖) แผนงานเคหะและชุมชน
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๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
๙) การเกษตร
๑

q)

แผนงานงบกลาง

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสรุปสถานการณ์พัฒนา (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์)
วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (SWOT)ที่เอื้อต่อการพัฒนาเทศบาลตาบลนาคา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) ภายในเทศบาลตาบลนาคา
๑. เป็นชุมชนที่ยังมีความงดงามในวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม
สามารถที่จะต่อยอดในการ
อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม เอาไว้ได้เพื่อเป็นศูนย์รวมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
๒. สภาพภูมิประเทศทิศตะวันตกติดแนวภูเขาภูพานคําที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
เช่นปุาไม้ ประเภทปุาเบญจพรรณแล้งผลัดใบ ไม้แดง เต็ง รัง พลวง ฯลฯ จึงทําให้มีทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากปุา อาหาร
จากปุาจําพวกเห็ด หน่อไม้ ผักหวาน ไข่มดแดง ประชาชนส่วนมากเข้าไปหาเก็บเพื่อมาประกอบอาหารเป็นการลด
รายจ่ายด้านการซื้ออาหาร และภูพานคํามีวิว ทิวทัศน์ปุาไม้ โขดหิน สัตว์ปุา ที่สวยงาม ตามธรรมชาติ เหมาะสมที่
จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
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๓. มีพื้นที่ที่เหมาะสม เอื้อต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยทิศตะวันตกเป็นที่ดอนเหมาะ
แก่การทําไร่ เช่น ไร่มันสําปะหลัง ไร่อ้อย ยางพารา ยูคาลิปตัส และทิศตะวันออกของตําบลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมี
ลําห้วยไหลผ่านเหมาะแก่การทํานาปลูกข้าว พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับลักษณะดินร่วนปนทราย ได้แก่ ข้าวเหนียว พันธุ์ กข
๖ และข้าวจ้าว พันธุ์ ขาวมะลิ ๑๐๕ เกษตรกรทํานาได้ปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
๔. มีกลุ่มหรือการตั้งกลุ่มอาชีพที่รอรับการพัฒนา เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จักสาน ทอผ้า ทอเสื่อกก หมอนวดแผนโบราณ หมอยาสมุนไพรไทย
๕. การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หรือทิศทางเพื่อการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ
๖. มีกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ ซึ่งพิจารณาจากแผนอัตรากําลังที่มีครอบคลุมทุก
ตําแหน่งตามภารกิจอํานาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
๗. มีการประสานงานอื่นๆภายนอกอยู่เป็นประจํา เป็นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน
วิเคราะห์จุดอ่อน(Weakness) ภายในชุมชนเขตตําบลนาคํา
๑. ข้อจํากัดด้านงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณเพื่อการพัฒนาที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลไม่
เป็นไปตามเปูาที่คาดการไว้ ทําให้โครงการที่รอการพัฒนายังไม่ได้รับการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้
๒. ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนน้อยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และการเน้น
ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน ทําให้บางครั้งโครงการที่จัดตั้งขึ้นประชาชนมีส่วนร่วมน้อย
และคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนทั้งที่เป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชนช่วยในการบริหารโครงการผลการดําเนิน
โครงการจึงไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรลงไป
๓. การมุ่งเน้นนโยบายให้ความสําคัญกับโครงการด้านส่งเสริมหรือการพัฒนาทุนมนุษย์น้อยกว่าให้
ความสําคัญด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างงบประมาณที่จัดสรรในเทศบัญญัติแต่ละแผนงาน
ทําให้ประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยกระดับการศึกษาเท่าที่ควรจะเป็นตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ส่งผล
ให้บางครั้งตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง
๔. นโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชนยังไม่เต็มที่ เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ประชาชน การปูองกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ทําให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
๕. ประชาชนส่วนมากได้รับการศึกษาในระดับพื้นฐานถือว่าระดับต่ํากว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปัจจุบัน อัตราผู้มีรายได้น้อย ยากจน มีมากกว่า ผู้มีรายได้เป็นไปตามเกณฑ์รายได้มาตรฐาน เนื่องจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมแบบพึ่งพา อาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติ บางปีประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน เพาะปลูกพืชไม่ได้ผลผลิต
หรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
๖. ทรัพยากรธรรมชาติดินและปุาไม้ เริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจากการเพาะปลูกพืชที่ซ้ําซาก ขาดการ
บํารุงดินที่ถูกวิธี ยังนิยมการใส่ปุ๋ยเคมี อาจจะได้ผลในระยะแรกแต่ต่อไปดินจะขาดอินทรียวัตถุ และสารตกค้างจาก
ปุ๋ยเคมีทําให้ดินมีความกระด้างส่วนพื้นที่ปุาไม้เริ่มลดลงเนื่องจากการบุกรุกจับจองแผ้วถางเพื่อเป็นพื้นที่ทางการเกษตร
๗. มีการอพยพโยกย้ายไปขายแรงงงาน หรือรับจ้าง ไปยังถิ่นอื่น มีอัตราค่อนข้างสูง เนื่องจาก
ว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกหรือทํานา ซึ่งมีเพียงปีละ ๑ ครั้ง ทําให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น การทิ้งลูกไว้ให้คน
แก่เลี้ยง เด็กเกิดปมด้อย การอบรมดูแลไม่ได้รับอย่างทั่วถึงและควรจะเป็น ทําให้เด็กติดยาเสพติด เด็กติดเกม
คอมพิวเตอร์ เด็กทะเลาะวิวาทสร้างความเสียหายและเดือดร้อน แก่ร่างกายและทรัพย์สิน ฯลฯ
๘. พื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ และไม่มีระบบชลประทาน แม้ว่าพื้นที่
การเพาะปลูกจะมีจํานวนมากแต่การผลิตยังต้องอาศัยน้ําเพื่อการเกษตรจากน้ําฝน หากฝนแล้งก็ไม่สามารถเพาะปลูกได้
ทั้งนี้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ เพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนจึงยากที่จะฟื้นตัวจากระบบหนี้นอกระบบ
ที่กู้ยืมมาเพื่อการลงทุน
๙. พฤติกรรมและความเชื่อเก่าๆ ทําให้บางครั้งเป็นสาเหตุนํามาซึ่งความเจ็บปุวย เช่น เดิมมีความ
เชื่อว่าการกินอาหารดิบๆ เช่นเนื้อดิบ ปลาดิบ และดื่มเหล้าขาว จะทําให้มีพละกําลังแข็งแรง สามารถทํางานได้มากขึ้น
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แต่นั่นคือสาเหตุของความเจ็บปุวยที่เกิดจากพยาธิที่ปะปนมากับอาหารดิบๆ ดังกล่าว ประชาชน จึงเป็นโรคพยาธิใบไม้
ตับกันจํานวนมาก และเป็นสาเหตุ
หลักของการตายก่อนวัยของประชาชนในเขตนี้ และโรคที่กําลังเป็นกันมากอีกอย่างเช่น เบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูงเนื่องจากการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส(Opportunjty)
ด้านเศรษฐกิจ
๑.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาและในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมีสหกรณ์การเกษตรสําหรับ
ขายข้าวเปลือกรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าว
ด้านเทคโนโลยี
๑.มีการให้บริการอินเตอร์เนต และสัญญาณโทรศัพท์มือถือจากหลายเครือข่าย
ด้านกฎหมาย
๑.พรบ.กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดําเนินการได้ตามภารกิจที่ถ่าย
โอนมาให้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
ด้านการเมือง
๑. ผู้นํามีเครือข่ายนักการเมืองระดับประเทศ ทําให้การผลักดันนโยบายมีประสิทธิภาพ
๒. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความสําคัญของการเลือกตั้ง โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าร้อย
ละ ๗๐
ด้านสังคม
๑. มีกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน
๒. มีการปูองกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และให้
เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
ด้านวัฒนธรรม
๑. มีความเชื่อและประเพณีที่ดีงาม ช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน
๒. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

อันตรายภัยคุกคาม(Threat)
ด้านเศรษฐกิจ
๑. เกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาสินค้าเกษตรได้เองจึงทําให้ไม่ได้เปรียบในเชิงการค้าและ
โดนตลาดกลางเอารัดเอาเปรียบ
๒. ราคาน้ํามันสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเพื่อการลงทุนภาคการเกษตรที่สูงขึ้น
ด้านเทคโนโลยี
๑. เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่มีความทันสมัย มักมีราคาสูงเกินกําลังในการซื้อ
๒. การใช้เทคโนโลยีที่ผิด ทําให้ไม่เกิดประโยชน์และส่งผลเสียต่อผู้ใช้ เช่น เกมออนไลน์
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
ด้านกฎหมาย
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๑.การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ แต่ได้รับการทักท้วงจาก
หน่วยตรวจสอบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้ ที่ล้าสมัย ทําให้
การปฏิบัติหน้าที่บางอย่างที่เป็นประโยชน์ไม่สามารถทําได้
ด้านสังคม
๑.ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการพนัน ปัญหายาเสพติดปัญหาหนี้สินนอกระบบ
วัฒนธรรม
๑. การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของเยาวชนรุ่นใหม่
โลกาภิวัฒน์
การรับเอาหรือเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย

๓.๑.๒ ปัญหา อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปัญหา อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถที่จะสรุปโดยพิจารณาในปัญหา
อุปสรรคที่สาคัญ ดังนี้
ปัญหา อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
-ราษฎรภายในชุมชนเริ่มมีคุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมถอยลง วัฒนธรรมและประเพณีบางกิจกรรม
ถูกมองข้ามทําให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น ยาเสพติด การพนัน การขาดความสามัคคีภายในชุมชน เป็นต้น
ปัญหา อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
- การคมนาคมไม่ได้รับความสะดวกสบาย ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง สภาพการใช้งานไม่ได้รับการ
ปรับปรุงผิวถนนลูกรังบางลงเรื่อย ๆ เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะในฤดูฝน ชุมชนไม่มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน
เนื่องจากไม่มีไฟฟูาสาธารณะบางจุด
- ระบบการส่งน้ําเพื่อทําการเกษตรไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่มีความต้องการ แหล่งเก็บกักน้ําตาม
ธรรมชาติมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ําได้ในฤดูแล้ง
ระบบประปาไม่สะอาด ไม่มีระบบกรองน้ํามาใช้ และ
ระบบเครื่องสูบน้ําและท่อจ่ายน้ํามีอายุการใช้งานมากมีสภาพชํารุดต้องรับภาระค่าซ่อมแซมสูง
ปัญหา อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
- ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้ค่อนข้างต่ําไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อเพิ่มผลผลิตและขาดการประกอบธุรกิจในครัวเรือน ในฤดูแล้งมีการอพยพแรงงานไปหางานทํานอกพื้นที่ ขาดการ
รวมกลุ่มและการรวมตัวและการบริหารจัดการกลุ่มไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควร บางพื้นที่ยังขาดไฟฟูาเพื่อการเกษตร
ส่วนตลาดเพื่อการจําหน่ายผลผลิตเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังไม่กว้างและได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร
ปัญหา อุปสรรคในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- ประชาชนไม่ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม
- ผู้บริหารไม่มีนโยบายที่ชัดเจน
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมสําหรับราษฎรอย่างน้อย
หมู่บ้านละ ๑ กลุ่ม โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร
การดาเนินงานด้านสังคม
มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ หมู่บ้าน การ
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับตําบล และกีฬาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตําบลมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในตําบลตระหนักถึง
พิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานใน
การดําเนินการด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่จัดการอบรม ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
เทศบาลตําบลนาคํา เป็นต้น
มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกฝุายตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก
และเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สําคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ
เช่น กีฬา ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการ
ดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตไร้ฝุน ถนนลูกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก
ปลอดภัยสําหรับผู้สัญจรไปมา
มีการดําเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้ง
ไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน
มีการดําเนินการปรับปรุง/ขยายเขตประปา หมู่บ้านหรือการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ําบริโภค
อุปโภคให้เพียงพอ

การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ํา ขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะ ขุดลอกลําห้วยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลนาคํา เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรกรรม
การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
มีการดําเนินการโครงการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน
กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตําบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลนํา ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคําปลาหลาย และสาธารณสุขอําเภออุบลรัตน์มีการสนับสนุนงบประมาณ
และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดําเนินงาน ศูนย์ ศสมช.ทุกหมู่บ้าน และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้าน
ความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ

การดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้างของเทศบาล คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นําชุมชนทุกกลุ่ม
เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น
มีการจัดประชุมส่วนราชการระดับตําบลสัญจรเป็นประจําทุกเดือน เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ
การจัดกิจกรรม๕ ส เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่
ประชาชนที่รับบริการ
การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่าง
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ทั่วถึง
มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการดําเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตําบลนาคํา
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลนาคา
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลนาคา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี
(มี ๖ ยุทธ)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒
(มี ๑๐ ยุทธ)

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑๐

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒

ยุทธศาสตร์
ที่ ๕

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์
ที่ ๘

ยุทธศาสตร์
ที่ ๙

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕

ยุทธศาสตร์
ที่ ๗

ยุทธศาสตร์
ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖

ยุทธศาสตร์
ที่ ๖

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑

(
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
(มี ๔ ยุทธ)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
(มี ๖ ยุทธ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

(

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
(มี ๘ ยุทธ)
ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท.
(มี ๕ ยุทธ)

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓

ยุทธศาสตร์
ที่ ๔

ยุทธศาสตร์
ที่ ๕

ยุทธศาสตร์
ที่ ๖

ยุทธศาสตร์
ที่ ๗

ยุทธศาสตร์
ที่ ๘

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อปท.
(มี ๕ ยุทธ)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕

(

เป้าประสงค์ที่ ๑
เป้าประสงค์ที่ ๒

กลยุทธที่ ๑

แผนงาน
(มี๑๐แผน)

ผลผลิต/
โครงการ

กลยุทธที่ ๒

เป้าประสงค์ที่ ๒
เป้าประสงค์ที่ ๒

กลยุทธที่ ๓

กลยุทธที่ ๔

เป้าประสงค์ที่ ๓
เป้าประสงค์ที่ ๒

กลยุทธที่ ๕

กลยุทธที่ ๖

เป้าประสงค์ที่ ๔
เป้าประสงค์ที่ ๒

กลยุทธที่๗
๗

กลยุทธที่ ๘

เป้าประสงค์ที่ ๕
เป้าประสงค์ที่ ๒

กลยุทธที่ ๙

แผนงาน
ที่ ๑

แผนงาน
ที่ ๒

แผนงาน
ที่ ๓

แผนงาน
ที่ ๔

แผนงาน
ที่ ๕

แผนงานที่
๖

แผนงาน
ที่ ๗

จานวน
โครงการ

จานวน
โครงการ

จานวน
โครงการ

จานวน
โครงการ

จานวน
โครงการ

จานวน
โครงการ

จานวน
โครงการ

กลยุทธที่ ๑๐

แผนงาน
ที่ ๘

จานวน
โครงการ

เป้าประสงค์ที่ ๖
เป้าประสงค์ที่ ๒

กลยุทธที่ ๑๑

กลยุทธที่ ๑๒

แผนงาน
ที่ ๙

แผนงาน
ที่ ๑๐

จานวน
โครงการ

จานวน
โครงการ

แบบ ยท. ๐๒

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์
(Strategy Map)

“องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์

๑. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ยุทธศาสตร์

๒. ยุทธศาสตร์
เมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่

๑. เพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุข

เป้าประสงค์

๒. พัฒนาศักยภาพของ
คนในชุมชนและเพิ่ม
ความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน

๔. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.ระบบการ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ อย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมทุก

๔. ประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพได้
อย่างหลากหลาย เท่า
ทัน สอดคล้องกับ
แนวโน้มการจ้างงาน

พื้นที่

๑. ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ประชาชน
ได้รับสวัสดิการสังคม
และบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีถ้วนหน้า

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธที่ ๑

แผนงานที่ ๑

กลยุทธที่ ๒

แผนงานที่ ๒
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กลยุทธที่ ๓

แผนงานที่ ๓

๒ศิลปะ ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ดํารงอยู่สืบ
ทอดตลอดไป

กลยุทธที่ ๔

กลยุทธที่ ๕

แผนงานที่ ๔

๓. ด้านการได้รับ
บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว

กลยุทธที่ ๖

แผนงานที่ ๕

๔. ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้

กลยุทธที่ ๗

แผนงานที่ ๖

๕. ประชาชนมี
จิตสํานึกดีในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธที่ ๘

แผนงานที่ ๗

๕. การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล

๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน

๖.บ้านเมืองน่าอยู่
ปราศจากมลภาวะและ
สิ่งปฏิกูล ตลอดจนมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม

กลยุทธที่ ๙

๗.บุคลากรของ
เทศบาลปฏิบัติงานบน
พื้นฐานการมีคุณธรรม
จริยธรรมและหลักธรร
มาภิบาล

กลยุทธที่ ๑๐

แผนงานที่ ๘

๖. การบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาล แบบมีส่วนร่วม

๘.ประชาชนและหน่วยงานทุกภาค
ส่วนมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมใน
การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยจิตอาสา ความมีคุณธรรม
จริยธรรม

กลยุทธที่ ๑๑

แผนงานที่ ๙

กลยุทธที่ ๑๒

แผนงานที่ ๑๐
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ส่วนที่ ๔
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร์

๑

การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

ด้าน

บริหารงานทั่วไป

บริการชุมชนและ
สังคม

๒

ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชน บริหารงานทั่วไป
ให้น่าอยู่
บริการชุมชนและ
สังคม

๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน

บริการชุมชนและ
สังคม

๔

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

บริการชุมชนและ
สังคม
การเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล

บริหารงานทั่วไป

๕

บริการชุมชนและ

แผนงาน

-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
-สํานัก
ปลัด

-กองคลัง

-แผนงานการศึกษา
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

กองการศึกษา

-แผนงานเคหะและ
ชุมชน
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน
-แผนงานการเกษตร

กองช่าง

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
-แผนงานสร้างความ

สํานักปลัด
กองคลัง

-สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองการศึกษา

กองช่าง
สํานักปลัด

สํานักปลัด

หน่วยงาน
สนับสนุน
เทศบาล
ตําบลนาคํา
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สังคม

เข้มแข็งของชุมชน
-เคหะและชุมชน

ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

๕

การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-แผนงานสังคม
สงเคราะห์

สํานักปลัด

-แผนงานการศึกษา
รวม

๕ ยุทธ

๔ ด้าน

กองช่าง

๑๐ แผนงาน

กองการศึกษา
๔ สานัก/
กอง
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บัญชีโครงการพัฒนา

81

แบบ ผ.๐๑
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
งานศูนย์ดารงธรรมตามนโยบาย
ของรัฐบาล
(ส่วนราชการ)

๓.๑เพื่อเพิ่มช่องทางการ
บริการในการรับเรื่องร้องทุกข์
ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้
คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน
๓.๒ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
กับผู้มารับบริการจากศูนย์
ดารงธรรมและอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
๓.๓ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๔เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่
ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น การ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้มารับบริการ
จากศูนย์ดารง
ธรรมมีความพึง
พอใจ

มีช่องทางการ
บริการในการรับ
เรื่องร้องทุกข์
ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้
คาปรึกษา รับ
เรื่องปัญหาความ
ต้องการและ
ข้อเสนอแนะของ
ประชาชน ที่
ชัดเจน
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ได้
อย่างทันท่วงที

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓:ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ความภูมิใจใน
สถาบันชาติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒

โครงการรณรงค์ เผยแพร่
และปกปูองสถาบันสาคัญ
ของชาติ
(แผนชุมชน)

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความรักต่อสถาบันชาติ
และเกิดความสามัคคีใน
ชุมชน

ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ปกปูองสถาบัน
ชาติ ๑ ครั้ง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชน
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักปลัดฯ

๓

โครงการจัดกิจกรรมในวัน
สาคัญของสถาบันชาติ
พระมหากษัตริย์
(ส่วนราชการ)

๑.เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ งานวัน
พ่อแห่งชาติ วันแม่ชาติ
วันปิยะมหาราช
๒.เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาล

-จัดกิจกรรมเพื่อ
ถวายความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
เนื่องในวัน
สาคัญของชาติ
-จัดทาซุ้มในวัน
สาคัญ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

จัดกิจกรรมใน ส่วนราชการ สานักปลัด
วันสาคัญของ และประชาชน
ชาติ
ทัว่ ไปได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี ต่อ
สถาบัน
พระมหากษัต
ริย์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓:ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่
๔

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน เพื่อเป็นการราลึกถึงพระ
วันท้องถิ่นไทย
มหากรุณาธิคุณแห่ง
(ส่วนราชการ)
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเผยแพร่บทบาท
ภารกิจของ อปท.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดกิจกรรม
สาธารณะ
ประโยชน์หรือ
กิจกรรมอื่นๆ
ตามเหมาะสม
ฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดกิจกรรม ๑ ผู้เข้าร่วม
ครั้ง
โครงการราลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ
แห่งพระบาท
พระบาทสมเด็
จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้ง
ประชาชน
เข้าใจบทบาท
และ
ความสาคัญ
ของ อปท.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งานบริหาร
ทั่วไป
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๖ : การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่
๑

โครงการ

โครงการช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยพิบัติและภัย
ธรรมชาติ
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นในกรณีที่เกิดเหตุ
แก่ผู้ประสบภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติได้รับ
การช่วยเหลือ
ตามจานวน
ผู้ประสบภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ผู้ประสบภัย
พิบัติและภัย
ธรรมชาติมี
ความพึงพอใจ

ประชาชน
ผู้ประสบภัย
ต่าง ๆ ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือดูแล
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งานปูองกันฯ
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

๒

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้และการศึกษา
เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

จัดทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

จานวนครู
บุคลากรมี
ทั้งหมดที่เข้าร่วม ประสิทธิภาพใน
โครงการมี
การปฏิบัติงาน
ความรู้เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษา

-จัดหาสื่อการเรียน
การสอนสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ,
จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆที่
เกี่ยวกับภารกิจ
การศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ของ
เด็กใน ศพด.
พื้นที่
มีสื่อการเรียน
ครบทุกคน

กอง
การศึกษา

การดาเนินงาน
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓

โครงการอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

เพื่อเสริมสร้างโภชนาการ
ที่ดีเหมาะสมกับวัยให้แก่
เด็กเล็ก

๔

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

เพื่อเสริมสร้างโภชนาการ
ที่ดีเหมาะสมกับวัยให้แก่
เด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดหาอาหารเสริม
(นม)
สาหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.นาคา จานวน
๑ แห่ง
จัดหาอาหาร
กลางวันสาหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก
ทต.นาคา จานวน
๑ แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๖๒๐,๐๐๐

๖๒๐,๐๐๐

๖๒๐,๐๐๐

๖๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ ๑๐๐
เด็กนักเรียน
ทั้งหมดที่เป็น
กลุ่มเปูาหมาย
มีอาหารเสริม
(นม)
รับประทาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับ
วัย มีสุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง
เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมี
ร้อยละ ๑๐๐ โภชนาการที่ดี
ได้รับอาหาร
เหมาะสมกับ
กลางวันครบ
วัย มีสุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

๕

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลนาคา
พร้อมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
(ส่วนราชการ)

๖

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ - ก่อสร้าง/
ได้มาตรฐานและเหมาะสม ปรับปรุงซ่อมแซม
ต่อการพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
นาคาพร้อม
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
จัดกิจกรรมการ
(ส่วนราชการ)
เยาวชนกล้าแสดงออก
แสดง
และใช้เวลาว่างให้เกิด
การละเล่น มอบ
ประโยชน์
ของขวัญ
ของรางวัลให้แก่
เด็กและ
เยาวชนตาบลนา
คา ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ๑๐๐
ของ
ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
(ผู้ปกครอง
นักเรียน)

ศูนย์เด็กเล็กได้
มาตรฐานและ
เหมาะสมต่อ
พัฒนา
การของเด็ก

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

เด็กร้อยละ
๙๐ มีอารมณ์
และสติปัญญา
ดี

เด็กมีการ
พัฒนาด้าน
ร่างกาย
อารมณ์
สังคม
สติปัญญา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๗

โครงการสานฝันสู่วันสาเร็จ
(ส่วนราชการ)

๘

โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
เครือข่ายนาคา-ศรีสุขสาราญ
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อและฝึกให้
(ส่วนราชการ)
นักเรียนมีน้าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย

๑.เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเด็กในการเรียนรู้
๒.สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่
เด็กเล็กในการก้าวสู่สังคม
ภายนอก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
๑.เป็นการ
ส่งเสริมเด็กด้าน
การศึกษา ให้
เด็กรักการเรียน
๒.เด็กมีขวัญและ
กาลังใจเมื่อจบ
การศึกษา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

จัดกิจกรรมมอบ
วุฒิบัตรแก่เด็กเล็กที่
จบการศึกษาระดับ
อนุบาลของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลนาคา
๑ ครั้ง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
ของเด็กใน ศพด.
พื้นที่ เข้าร่วม
โครงการ

นักเรียน
ผู้ปกครองและครุ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ของ เด็กนักเรียนเล่น
จานวน
กีฬาได้และรู้จักรู้
กลุ่มเปูาหมายที่ แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
เข้าร่วมโครงการ
มีร่างกายที่
แข็งแรงขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๙

โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา
(ส่วนราชการ)

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและการดูแลเด็ก
ปฐมวัย และให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุก
ด้าน

๑๐

โครงการเยี่ยมบ้านสาน
สัมพันธ์

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้านศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

(ส่วนราชการ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ทต.นา
คํา

ผู้ปกครองนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ทต.นาคา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน
ของผู้ดูแลเด็ก
เล็ก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ผู้ปกครองร้อย
ละ ๙๐ มี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น ผู้ปกครองมี
แต่ละปี ที่ออก ทัศนคติที่ดีต่อ
เยี่ยมบ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
นักเรียน
เล็กทต.นาคา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

(ศูนย์พัฒนา
เด็ก)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

๑๑

โครงการวันสาคัญ
คุณธรรม จริยธรรม
ทต.นาคา
(ส่วนราชการ)

๑๒

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนตาบล
นาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และวัน
สาคัญต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญ
กับชุมชนและ
หน่วยงานต้น
สังกัด
เพื่อส่งเสริมเยาวชนมีส่วน เยาวชนในเขต
ร่วมในระบอบ
เทศบาลตาบลนา
ประชาธิปไตย
คามีส่วนร่วมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและชื่น
ชมในศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐
ของเด็ก
นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐
เยาวชนมีส่วน กองการศึกษา
ของเยาวชนที่ ร่วมในระบอบ
เข้าร่วม
ประชาธิปไตย
โครงการ มี
ความเข้าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย

กองการศึกษา
(ศูนย์พัฒนา
เด็ก)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

๑๓

โครงการฝึกอบรมประชาชน
รู้งานสืบสานพระราชดาริ
เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ประชาชนในพื้นที่
พระบาทสมเด็จพระ
เทศบาลตาบล
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย นาคา
เดช ที่ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณต่อพสกนิกร
ชาวไทยมายาวกว่า ๗๐ ปี
และร่วมเป็นหนึ่งในการ
สานต่อพระราชดาริจาก
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริให้มีความ
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ๘๐
ของตัวแทน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้ป
กิบัติหน้าที่สืบ
สานแนวคิด
และ
ความสาเร็จ
ของโครงการ
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สืบต่อไป

ประชาชนใน
พื้นที่ได้มี
โอกาสเรียนรู้
กับเกษตรกรผู้
น้อมนา
แนวทาง
เศรษกิจ
พอเพียง
มาประกอบ
อาชีพและ
ดาเนินชีวิต

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

93
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๖ : การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการช่วยเหลือสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์เด็กผู้
ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก
นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ของ
ศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลนาคา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตาบลนาคา
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสวัสดิการ
ครบทุกคน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๑๐๐
เด็กผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสวัสดิการ
(นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.นาคา

เด็กผู้ด้อยโอกาส
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง
ครบทุกคน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๗: การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑

โครงการประเพณีเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบ - จัดกิจกรรม
– ออกพรรษา
สานศาสนา ประเพณี
ประเพณีแห่เทียน
(แผนชุมชน)
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เข้าพรรษา๑ ครั้ง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒

โครงการจัดกิจกรรมร้อยรัก
ดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ
(ส่วนราชการ)

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบ ประชาชนได้ร่วม
สานศาสนา ประเพณี
กิจกรรมร้อยรัก
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ดวงใจ ห่วงใย
ผู้สูงอายุ ๑ ครั้ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของจานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ร้อยละ ๘๐
ของจานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่เป็น
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าใจถึง
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
การส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีเพิ่ม
มากขึ้น
ประชาชนได้
แสดงออกถึง
การส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีเพิ่ม
มากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๗: การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓

โครงการงานประเพณีประจาปี
โนนสาวเอ้
(แผนชุมชน)

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน จัดกิจกรรมงาน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
ประเพณีประจาปี
ท้องถิ่น
โนนสาวเอ้ ๑ ครั้ง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๔

โครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ
(ประชาคม)

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน จัดกิจกรรมงาน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
ประเพณีประจาปี ๑
ท้องถิ่น
ครัง้ ทั้ง ๑๓ หฒู่บ้าน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่เป็น
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าใจถึง
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่เป็น
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าใจถึง
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ประชาชนได้
แสดงออกถึงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีเพิ่ม
มากขึ้น

กอง
การศึกษา

ประชาชนได้
แสดงออกถึงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีเพิ่ม
มากขึ้น

กอง
การศึกษา

96
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕

โครงกาสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาประจาหมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

เพื่อให้ประชาชนในตาบล
นาคามีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-จัดหาอุปกรณ์
กีฬาสาหรับ
ประชาชน
ทั้ง ๑๓หมู่บ้าน
-จัดกิจกรรม
-เต้นแอโรบิค

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ ๘๐
ของประชากร
มีสุขภาพ
แข็งแรง
สมบูรณ์ และ
ห่างไกลยาเสพ
ติด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชน
กองการศึกษา
สุขภาพ
แข็งแรง
สมบูรณ์ และ
ห่างไกลยาเสพ
ติด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
๖

โครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาอุบล
รัตน์สัมพันธ์
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
การออกกาลังกายและ
เชื่อมความสามัคคีของ
พนักงานอปท.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ๘๐
ของจานวน
ประชาชนมี
ร่างกาย
แข็งแรง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
สมบูรณ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๖ : การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน งบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
ผู้มีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพ
ทั้งหมดได้รับ
เบี้ยยังชีพครบ
ตามเกณฑ์

ผู้ติดเชื้องานพัฒนา
ผู้ปุวยเอดส์
ชุมชนฯ
ได้รับการ
สานักปลัดฯ
ช่วยเหลือ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

๑,๑๕๗,๖๐๐

๑,๑๕๗,๖๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
จานวนผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพทั้งหมด
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบตาม
เกณฑ์

ผู้พิการ ได้รับ งานพัฒนา
การช่วยเหลือ ชุมชน
และมีคุณภาพ สานักปลัด
ชีวิตที่ดีขึ้น

๑

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อเอดส์
ผู้ปวุ ยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส
(ส่วนราชการ)
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ์

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ/
ผู้พิการ
ผู้ดอ้ ยโอกาส มีความ
(ส่วนราชการ)
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ์

๑,๑๕๗,๖๐๐

๑,๑๕๗,๖๐๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๖ : การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน งบกลาง
ที่
๓

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
และสร้างขวัญกาลังใจที่ดี
(ส่วนราชการ)
แก่ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๖,๔๓๗,๕๐๐

๖,๔๓๗,๕๐๐

๖,๔๓๗,๕๐๐

๖,๔๓๗,๕๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ ๑๐๐
จานวนผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพทั้งหมด
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบตาม
เกณฑ์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผู้สูงอายุ ได้รับ งานพัฒนา
การช่วยเหลือ ชุมชน
และมีคุณภาพ สานักปลัด
ชีวิตที่ดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๖ : การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน งบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔

โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือเทศบาลตาบล
นาคา
(ส่วนราชการ)

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริมและฟื้นฟูด้าน
สาธารณสุขในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ส่งเงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ ตาม
กฎระเบียบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ ๑๐๐
ประชาชนที่รับ
บริการพึง
พอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชน
งานพัฒนา
ได้รับ
ชุมชน
สวัสดิการ
สานักปลัดฯ
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เกิด
ความสามัคคี
ภายในชุมชน
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บัญชีสรุป ผ.๐๑ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)
ปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

รวมสี่ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
1.1

แผนงานบริหารทั่วไป

4

295,000

4

295,000

4

295,000

4

295,000

16

1,180,000

1.2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

4

800,000

1.3

แผนงานการศึกษา

13

1,725,000

13

1,725,000

13

1,725,000

13

1,725,000

52

6,900,000

1.4

แผนงานสาธารณสุข

1.5

แผนสังคมสงเคราะห์

1

240,000

1

240,000

1

240,000

1

240,000

4

960,000

1.6

แผนงานเคหะและชุมชน

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.8

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

6

310,000

6

310,000

6

310,000

6

310,000

24

1,240,000

1.9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4

7,770,100

4

7,770,100

4

7,770,100

4

7,770,100

16

31,080,400

29

10,540,100

29

10,540,100

29

10,540,100

29

10,540,100

1.10 แผนงานการเกษตร
1.11 แผนงานการพาณิชย์
1.12 แผนงานงบกลาง
รวม

116

42,160,400
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ฝึกอบรมทบทวน อปพร.
สมาชิก อปพร.ในการ
(ส่วนราชการ)
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมจัดตั้ง/
ทบทวนอปพร. ใน
ตาบลนาคา
๑ ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
กลุ่มเปูาหมาย
มีศักยภาพ
เกี่ยวกับ
บทบาทของ
สมาชิก อป
พร.

สมาชิก อป
พร.มีศักยภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งานปูองกันฯ
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่
๒

๓

โครงการ

โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.แห่งชาติ
(ส่วนราชการ)

โครงการซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหรือ
ซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เพื่อราลึกถึงการจัดตั้งอป จัดกิจกรรมวัน อป
พร.และสร้างขวัญกาลังใจ พร. แห่งชาติ วันที่
ให้สมาชิก อปพร
๒๒ มีนาคมของ
ทุกปี

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ทีมกู้
ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการ

๓๐,๐๐๐

จัดกิจกรรมซ้อม
อุบัติเหตุทางถนน
และแผนปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ ๑
ครั้ง

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐ ของ อปพร.มีขวัญ
ผู้เข้าร่วม
กาลังใจ
โครงการ
ที่ดีในการ
กลุ่มเปูาหมาย มี
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งานปูองกันฯ
สานักปลัด

ศักยภาพ
เกี่ยวกับบทบาท
ของสมาชิก อป
พร.
ร้อยละ ๘๐ ของ ทีมกู้ชีพกู้ภัยมี งานปูองกันฯ
ผู้เข้าร่วม
ศักยภาพใน
สานักปลัด
โครงการ
การปฏิบัติงาน
กลุ่มเปูาหมาย มี
ศักยภาพ
เกี่ยวกับบทบาท
ของกู้ชีพกู้ภัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

๔

โครงการฝึกอบรมทบทวน
เพื่อเพิ่มศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย
(ส่วนราชการ)

๕

โครงการจัดซื้อ/ติดตั้ง
เครื่องหมายจราจรและ
ไฟสัญญาณจราจร
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ จัดกิจกรรมฝึก
อาสาสมัครเตือนภัยในการ ทบทวนทีมกู้ชีพ
ปฏิบัติงาน
กูภ้ ัย ในตาบล
นาคา ๑ ครั้ง

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เพื่อพัฒนาการระบบ
ไฟสัญญานจราจร
จราจร ให้สะดวกปลอดภัย 1.ระบบ(ไฟฟูา)
พร้อมใช้งาน
2.ระบบ(ไฟเข้า+
แบต)

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๑๐๐
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
กลุ่มเปูาหมาย
มีศักยภาพ
เกี่ยวกับ
บทบาทของ
อาสาสมัคร
เตือนภัย
จานวน
อุบัติเหตุ
บริเวณงาน/
เทศกาลต่างๆ
ลดลง

ทีมอาสาสมัคร
ทีมกู้ชีพกู้ภัยมี
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน

งานปูองกันฯ
สานักปลัดฯ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

งานปูองกันฯ
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๖

โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)ของ
เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

๗

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ชุมชนการปูองกันและ
ปูองกันภัยพิบัติแก่ผู้นา
บรรเทาสาธารณภัย
ชุมชน
(ส่วนราชการ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่มีมาตรฐาน
คุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฯและ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ
-จัดจนท.อยู่เวร
ประจาหน่วยกู้ชีพ
เทศบาลตาบลนา
คา
จัดอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การปูองกันภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
ให้กับผู้นาชุมชน
๑ ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ได้รับบริการที่
มี
มาตรฐาน
คุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่า
เทียม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๙๒,๐๐๐

๒๙๒,๐๐๐

๒๙๒,๐๐๐

๒๙๒,๐๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
ประชาชนที่รับ
บริการพึง
พอใจ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ร้อยละที่ลดลง ผู้ประสบภัย
ของจานวน
ได้รับการ
ผู้ประสบภัย ช่วยเหลือ
พิบัติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งาน
ปูองกันและ
บรรเทาฯ
สานักปลัดฯ

งานปูองกันฯ
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่
๘

๙

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
บนท้องถนน ประชาชน
(๗ วันอันตราย)
ปฏิบัตติ ามกฎจราจร
(ส่วนราชการ)

-จัดกิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โดย
ผ่านสื่อต่าง ๆ
-ตั้งจุดตรวจ /จุด
บริการ

๑๐๐,๐๐๐

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่
บนท้องถนน ประชาชน
(๗ วันอันตราย)
ปฏิบัตติ ามกฎจราจร
(ส่วนราชการ)

จัดกิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ตั้ง
จุดให้บริการ
ภายในตาบลนาคา

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ ๘๐ ผู้ ประชาชนมี
สัญจร มีความ ความสะดวก
ปลอดภัยมากขึน้
พึงพอใจ

งานปูองกันฯ
สานักปลัดฯ

ร้อยละ ๘๐ ผู้ ประชาชนมี
สัญจร มีความ ความสะดวก
ปลอดภัยมากขึน้
พึงพอใจ

งานปูองกันฯ
สานักปลัดฯ

ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎ
จราจร

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎ

จราจร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๑

โครงการขยายเขตบริการ
ไฟฟูา สายด้านทิศตะวันตก
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน
นาคา
(เสนอโดย หมู่ที่ ๑)
ลาดับที่ ๑

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ขยายเขตไฟฟูา
สายด้านทิศ
ตะวันตกของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ๘๐
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

108
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
ห้วยผึ้ง
(เสนอโดย หมู่ที่ ๑)
ลาดับที่ ๒

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง

๓

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑
บ้านนาคา สายหลังโรงเรียน
(เสนอโดย หมู่ที่ ๑)
ลาดับที่ ๓

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ก่อสร้างฝายน้าล้น
ฝายน้าล้นห้วยผึ้ง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้า
ประชาชนมีน้า ใช้ตลอดทั้งปี
ใช้ ตลอดปี

กองช่าง

ก่อสร้างถนน
คสล.
สายหลังโรงเรียน
จานวน ๑ สาย

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

109
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๔

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง สายหลังลานมัน
หมู่ที่ ๑ บ้านนาคา
(เสนอโดย หมู่ที่ ๑)
ลาดับที่ ๔

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ ๑
สายหลังลานมัน
จานวน ๑ สาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ของผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

110
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๕

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ถนนทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
(เสนอโดย หมู่ที่ ๒)
ลาดับที่ ๑

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้างถนน
คสล.ภายใน
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

111
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๖

๗

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน คสล เพื่อพัฒนาระบบการ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ สาย คมนาคมขนส่งให้มีความ
บ้านนายอนันต์
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒)
ลาดับที่ ๓
โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพื่อพัฒนาระบบการ
ลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายบ้าน
คมนาคมขนส่งให้มีความ
โนนราศี ถึง ห้วยเตย
สะดวกปลอดภัยในการ
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒)
เดินทางสัญจร
ลาดับที่ ๔

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

ก่อสร้างถนน
คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
เส้นบ้านนาย
อนันต์

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ภายในหมู่ที่ ๒
สายบ้านโนนราศี
ถึง ห้วยเตย
จานวน ๑ สาย

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ของผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

112
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๘

โครงการ

โครงการขยายเขตบริการ
ไฟฟูา สายกุดจอก – โนน
ราศี โคกสูง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะหมู่ที่ ๒
เส้นกุดจอก – โนน
ราศี โคกสูง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓
สายสี่แยกบ้าน สท.
อุดม ถึง บ้านขุนด่าน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

(เสนอโดยหมู่ที่ ๒)
ลาดับที่ ๕
๙

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน สายสี่แยกบ้าน
สท. อุดม ถึง บ้านขุนด่าน หมูที่
๓ บ้านกุดกระหนวน
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓)
ลาดับที่ ๑

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ๘๐
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ร้อยละ ๘๐
ผู้สัญจรมีความ
พึงพอใจ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
สัญจร

กองช่าง

113
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ ๓ บ้านกุดกระหนวน
สายจากถนนลาดยาง ถึง
นานายคาอ้วน
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓)
ลาดับที่ ๒
๑๑ โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓
บ้านกุดกระหนวน ช่วงที่นา
นางฉะอ้อน
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓)
ลาดับที่ ๓
๑๐

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายจาก
ถนนลาดยาง
ถึง นานายคา
อ้วน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ของผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง

ก่อสร้างฝายน้าล้น
เพื่อการเกษตร
จานวน ๑ จุด
ช่วงที่นา
นางฉะอ้อน

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมีน้า
ประชาชนมีน้า ใช้ตลอดทั้งปี
ใช้ ตลอดปี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๑๒

โครงการขยายเขตบริการ
ไฟฟูา หมู่ที่ ๓ สายขยายต่อ
จากโครงการเดิมไปสระ
หนองโน
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓)
ลาดับที่ ๔

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะหมู่ที่ ๓
ขยายต่อจาก
โครงการเดิมไป
สระหนองโน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ๘๐
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
หมูที่ ๔ บ้านหนองไหล
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สายวัดปุาสระแก้ว
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔)
ลาดับที่ ๑
๑๔ โครงการขุดลอกลาห้วย
เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าที่
สาธารณะห้วยเม่า
ตื่นเขินให้สามารถกักเก็บ
น้าได้ปริมาณมาก
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔)
ลาดับที่ ๒
๑๓

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

ก่อสร้างถนน
คสล. สายวัดปุา
สระแก้ว

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ขุดลอกลาห้วย
สาธารณะ
ขุดลอกลาห้วยเม่า
จานวน ๑ แห่ง

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีน้า
ประชาชนมีน้า ใช้ตลอดทั้งปี
ใช้ตลอดทั้งปี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๑๕

โครงการขุดลอกหนองน้า
สาธารณะ ขุดลอกหนองวัด
สระแก้ว
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔)
ลาดับที่ ๓

๑๖

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง สายหน้าบ้าน
นายวิไล แสนคา ทางทิศ
ตะวันตกของหมู่บ้าน หมู่ ๔
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔)
ลาดับที่ ๔

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าที่ ขุดลอกหนองน้า
ตื่นเขินให้สามารถกักเก็บ สาธารณะ
น้าได้ปริมาณมาก
ขุดลอกหนองวัด
สระแก้ว

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีน้า
ประชาชนมีน้า ใช้ตลอดทั้งปี
ใช้ตลอดทั้งปี

กองช่าง

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ของผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังสายหน้าบ้าน
นายวิไล แสนคา
ทางทิศตะวันตก
ของหมู่บ้าน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๑๗ โครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟูา หมู่ที่ ๕
บ้านห้วยคาน้อย
สายหน้าโรงเรียนเก่าถึง
ทางเข้าบ้านกุดกระหนวน
ถึงทางไปบ้านพระพุทธบาท
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕)
ลาดับที่ ๑
๑๘ โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยคา
น้อย สายทิศตะวันตกไป
บ้านพระพุทธบาท
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕)
ลาดับที่ ๒

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะหมู่ที่ ๕
สายหน้าโรงเรียน
เก่าถึงทางเข้าบ้าน
กุดกระหนวน ถึง
ทางไปบ้านพระ
พุทธบาท

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังสายทิศ
ตะวันตกไปบ้าน
พระพุทธบาท

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ๘๐
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ของผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑๙

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง สายทางไปวัด
ปุามหาพรม
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕)
ลาดับที่ ๓

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

๒๐ โครงการขุดลอกหนองน้า

สาธารณะ หนองปลาดุก
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕)
ลาดับที่ ๔

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง
สายทางไปวัดปุา
มหาพรม

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ของผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าที่ ขุดลอกหนองน้า
ตื่นเขินให้สามารถกักเก็บ สาธารณะ
น้าได้ปริมาณมาก
ขุดลอกหนองปลา
ดุก

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีน้า
ประชาชนมีน้า ใช้ตลอดทั้งปี
ใช้ตลอดทั้งปี

กองช่าง

119
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

หมูที่ ๖ บ้านพระพุทธบาท
สายซอยประปา
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖)
ลาดับที่ ๑
๒๒ โครงการก่อสร้างลานกีฬา

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖)
ลาดับที่ ๒

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน
คสล. สายซอย
ประปา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุขณะออกกาลัง
กาย

-ก่อสร้างลานกีฬา
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๖ จานวน ๑
แห่ง
-มีเครื่องออกกาลัง
ที่มีประสิทธิภาพ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ของประชาชน สุขภาพ
ได้ใช้บริการ แข็งแรง
และมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๒๓ โครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟูา หมู่ที่ ๖
บ้านพระพุทธบาท
สายซอยประปา ไปเส้นทาง
พระพุทธบาท ถึง ห้วยคา
น้อย
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖)
ลาดับที่ ๓
๒๔ โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๖
บ้านสัมพันธ์
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖)
ลาดับที่ ๔

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะหมู่ที่ ๖
สายซอยประปา
ไปเส้นทางพระ
พุทธบาท ถึง ห้วย
คาน้อย

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เพื่อใช้เป็นสถานที่
สาธารณะ
ประโยชน์ทากิจกรรม
ร่วมกัน
ภายในชุมชน

ปรับภูมิทัศน์ ทา
รั้วรอบ
เป็นการจัด
ระเบียบชุมชน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ๘๐
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ร้อยละ ๘๐ มีสถานที่
ประชาชนใน สาธารณะ
พื้นที่ได้ใช้ ประโยชน์ทา
บริการมีความ กิจกรรม
พึงพอใจ
ร่วมกันภายใน
ชุมชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

ก่อสร้างถนน
คสล. สายคุ้มดอน
ยาง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าที่ ขุดลอกฝายบ้านที่
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๗ ตื่นเขินให้สามารถกักเก็บ สาธารณะ
บ้านสัมพันธ์
น้าได้ปริมาณมาก
ประโยชน์ หมู่ที่ ๗
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗)
บ้านสัมพันธ์
ลาดับที่ ๒

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

หมูที่ ๗ บ้านสัมพันธ์
สายคุ้มดอนยาง
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗)
ลาดับที่ ๑
๒๖ โครงการขุดลอกฝายบ้านที่

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีน้า
ประชาชนมีน้า ใช้ตลอดทั้งปี
ใช้ตลอดทั้งปี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๒๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อการเกษตร หมู่ ๗
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗)
ลาดับที่ ๓

๒๘

โครงการก่อสร้างสะพาน
คสล./สะพานไม้ หมู่ที่ ๗
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗)
ลาดับที่ ๔

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล
สาหรับการเกษตรตลอดปี เพือ่ การเกษตร
ตลอดปี
จานวน ๑แห่ง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
หมู่ที่ ๑๓ มี
น้าใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี

ประชาชนมีน้า
ไว้ใช้
สาหรับ
การเกษตร
ตลอดปี

กองช่าง

เพื่อใช้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างสะพาน
ข้ามลาห้วย
ข้ามห้วยผึ้ง ปุากก
ฝายกุดแคน

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต

มีสะพานข้าม
ลาห้วย ที่
มั่นคง และ
ปลอดภัย

กองช่าง

123
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๒๙

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายจาก
บ้านเล้า ไปบ้านดง

(เสนอโดย หมู่ที่ ๘)
ลาดับที่ ๑

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการ
เดินทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
(ASPHALTIC
CONCRETE)
จานวน ๑ สาย
จากบ้านเล้า ไป
บ้านดง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ

มีระบบ
คมนาคมที่ดี
ขึ้น
ประชาชน
พึงพอใจ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

124
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓๐

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหมูที่ ๘
สายหน้าบ้าน
นายทองม้วน เค้ามิม
(เสนอโดยหมู่ที่ ๘)
ลาดับที่ ๒

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

๓๑

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านเล้า
สายหน้าบ้าน
นางจันที แก้วมาตย์
(เสนอโดยหมู่ที่ ๘)
ลาดับที่ ๓

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

ก่อสร้างถนน
คสล.
สายหน้าบ้าน
นายทองม้วน
เค้ามิม

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง สายหน้า
บ้านนางจันที
แก้วมาตย์

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ของผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๓๒ โครงการขุดลอกลาห้วย

สาธารณะ ห้วยคุมมุม
(เสนอโดยหมู่ที่ ๘)
ลาดับที่ ๔

๓๓ โครงการก่อสร้างถนนดิน

ลูกรัง สายรอบปุาช้า
หมู่ที่ ๙บ้านหนองขาม
(เสนอโดยหมู่ที่ ๙)
ลาดับที่ ๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าที่ ขุดลอกลาห้วย
ตื่นเขินให้สามารถกักเก็บ สาธารณะ
น้าได้ปริมาณมาก
ห้วยคุมมุม

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีน้า
ประชาชนมีน้า ใช้ตลอดทั้งปี
ใช้ตลอดทั้งปี

กองช่าง

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ของผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังสาย
รอบปุาช้า

126
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

๓๕

ภายในหมู่บ้านหมูที่ ๙
สายหลังวัด
(เสนอโดยหมู่ที่ ๙)
ลาดับที่ ๒
โครงการขยายเขตบริการไฟฟูา
หมู่ที่ ๙
บ้านหนองขาม
(เสนอโดยหมู่ที่ ๙)
ลาดับที่ ๓

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
สายหลังวัด

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
-

ขยายเขตไฟฟูา
บริการหมู่ที่ ๙
-เส้นบูรพาใต้ ๓ ด้าน
ตะวันออก
เส้นบูรพาใต้ ๒
ด้าน ไปบ้านดง
-ใหม่แสนสุข ๓
ด้าน ไปหนองปลิง
-คุ้มศรีเชียงใหม่ – ศรี
เจริญ ๓ ด้าน ไฟฟูา
รอบหนองขาม

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-

๒๕๖๓
๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๘๐
ผู้สัญจรมีความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
สัญจร
ร้อยละ๘๐ ของผู้ ประชาชนมี
สัญจรมีความ ความสะดวกใน
ปลอดภัย ในชีวิต การเดินทาง
และทรัพย์สิน สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๓๖

โครงการ

โครงการขุดลอกหนองน้า
สาธารณะ ขุดลอกหนอง
ขาม
(เสนอโดยหมู่ที่ ๙)
ลาดับที่ ๔

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าที่ ขุดลอกหนองน้า
ตื่นเขินให้สามารถกักเก็บ สาธารณะ
น้าได้ปริมาณมาก
ขุดลอกหนองขาม

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีน้า
ประชาชนมีน้า ใช้ตลอดทั้งปี
ใช้ตลอดทั้งปี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บ้านหมูที่ ๑๐
สายตะวันตกวัดสว่าง
อารมณ์
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๐)
ลาดับที่ ๑

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้างถนน
คสล.
สายตะวันตกวัด
สว่างอารมณ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

หมูที่ ๑๐ บ้านหนองแวง
สายนาพ่อวรจิตร ถึง
นาพ่อเฉลิม
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๐)
ลาดับที่ ๒

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้างถนน
คสล.
สายนาพ่อวรจิตร
ถึง
นาพ่อเฉลิม

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

130
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๓๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการ
หมูที่ ๑๑ บ้านทานตะวัน
คมนาคมขนส่งให้มีความ
บ้านสายจากบ้านทานตะวัน สะดวกปลอดภัยในการ
ไปบ้านพระพุทธบาท (ข้าง เดินทางสัญจร
วัด ทิศใต้ของวัด)
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๑)
ลาดับที่ ๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้างถนน
คสล. บ้านสาย
จากบ้าน
ทานตะวัน ไปบ้าน
พระพุทธบาท
(ข้างวัด – ทิศใต้
ของวัด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

131
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๔๐

โครงการ

โครงการขยายเขตบริการ
ไฟฟูา หมู่ที่ ๑๑
บ้านทานตะวัน
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๑)
ลาดับที่ ๒

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เขตขยายเขต
บริการไฟฟูา
สามแยกทางเข้า
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ๘๐
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

132
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

โครงการขุดลอกฝาย
นิวซีแลนด์ หมู่ที่ ๑๑
บ้านทานตะวัน
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๑)
ลาดับที่ ๓
๔๒ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
สาธารณะภายในหมู่บ้าน
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๑)
ลาดับที่ ๔
๔๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าที่ ขุดลอกฝาย
ตื่นเขินให้สามารถกักเก็บ นิวซีแลนด์
น้าได้ปริมาณมาก

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีน้า
ประชาชนมีน้า ใช้ตลอดทั้งปี
ใช้ตลอดทั้งปี

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนในเขต
ตาบลนาคา
การเล่นกีฬาให้กับ
ประชาชน เพื่อให้มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชามีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์
แข็งแรง

ประชาชนมี
ร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพ
ติด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูที่
๑๒ บ้านนาคาน้อย
สายประตูวัดนาคาทิศเหนือ ถึง
หอประปาจุดที่ ๑
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๒)
ลาดับที่ ๑

๔๔ โครงการขยายเขตบริการไฟฟูา
หมู่ที่ ๑๒
บ้านนาคาน้อย
สายจากบ้านนายสุริยนต์ เค้า
มาก ไปแยกถนนอุบลรัตน์ – เขา
สวนกวาง (เสนอโดยหมู่ที่ ๑๒))
ลาดับที่ ๒

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
สายประตูวัดนาคาทิศ
เหนือ ถึงหอประปา
จุดที่ ๑

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เขตขยายเขตบริการ
ไฟฟูา
สายจากบ้านนาย
สุริยนต์ เค้ามาก ไป
แยกถนนอุบลรัตน์ –
เขาสวนกวาง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ผู้สัญจรมีความ
พึงพอใจ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ร้อยละ๘๐ ของผู้
สัญจรมีความ
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๔๕ โครงการขุดลอกลาห้วยคุม

มุม
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๒)
ลาดับที่ ๓
๔๖

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองขาม สาย
จากบ้านแม่อนงค์ นาหัวนิล ถึง
ที่นาแม่หนุน แก้วทอง
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๒)
ลาดับที่ ๔

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าที่ ขุดลอกลาห้วยคุม
ตื่นเขินให้สามารถกักเก็บ มุม
น้าได้ปริมาณมาก
(แยกฝายนิวซี
แลนต์)

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง สายจาก
บ้านแม่อนงค์ นาหัว
นิล ถึง ที่นาแม่หนุน
แก้วทอง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีน้า
ประชาชนมีน้า ใช้ตลอดทั้งปี
ใช้ตลอดทั้งปี
ร้อยละ ๘๐
ของผู้สัญจรมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๔๗ โครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟูา สายจากบ้านหนอง
แวง ถึงบ้านนาศรีดงเค็ง
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๓)
ลาดับที่ ๑

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เขตขยายเขต
บริการไฟฟูา สาย
จากบ้านหนองแวง
ถึงบ้านนาศรีดง
เค็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ๘๐
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๔๘ โครงการขุดลอกหนองน้า

สาธารณะ หนองขาม
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๓)
ลาดับที่ ๒
๔๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

รอบสระหนองแวง
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๓)
ลาดับที่ ๓

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าที่ ขุดลอกหนองขาม
ตื่นเขินให้สามารถกักเก็บ
น้าได้ปริมาณมาก

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีน้า
ประชาชนมีน้า ใช้ตลอดทั้งปี
ใช้ตลอดทั้งปี

กองช่าง

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน
สร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนและท้องถิ่น

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจานวน
โครงการที่มีการ
อนุรักษ์เกี่ยวกับ
ประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ

กองช่าง

ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ของชุมชน

ประชาชนมีงาน
ทา
มีรายได้แหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นที่
รู้จักชุมชนมี
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕๐

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมูที่ ๑๓ บ้านหนองแวง
ใหม่
สายข้างบ้านนางสมภาร
ไชโย
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑๓)
ลาดับที่ ๔

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้างถนน
คสล.

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี
ผู้สัญจรมี ความสะดวก
ความพึงพอใจ ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒: การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๕๑

โครงการจัดทาผังเมืองรวม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
นาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อพัฒนาระบบการจัดทา จัดทาผังเมืองรวม
ผังเมืองรวมให้มี
ในเขตพื้นที่
ประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบล
นาคา

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนใน
ระดับพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

การจัดทาผัง
เมืองรวม
ภายในตาบล
เป็นไปอย่างมี
ระบบ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการอบรมให้ความรู้ใน
เรื่องยาเสพติดให้โทษต่อ
เยาวชน
(ส่วนราชการ)

เพื่อปูองกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดสามารถ
ควบคุมสถานการร์ปัญหา
ยาเสพติดและลดระดับ
ความรุนแรงของปัญหาให้
ได้อย่างเห็นผลชัดเจน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑.จัดอบรมให้เห็น
ถึงโทษของยาเสพ
ติดให้กับเยาวชน
ในตาบลนาคา
๒.จัดตั้งด่านตรวจ
๓.จัดกิจกรรม
รณรงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละที่ลดลง ประชาชนมี
ของจานวนผู้ คุณภาพชีวิตที่
ติดยาเสพติด ดีขึ้น
จานวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งานปูองกันฯ
สานักปลัด
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บัญชีสรุป ผ.๐๑ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒)
ปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

๒

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

รวมสี่ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
1.1

แผนงานบริหารทั่วไป

1.2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.3

แผนงานการศึกษา

1.4

แผนงานสาธารณสุข

1.5

แผนสังคมสงเคราะห์

1.6

แผนงานเคหะและชุมชน

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.8
1.9

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.10

แผนงานการเกษตร

1.11

แผนงานการพาณิชย์

1.12

แผนงานงบกลาง
รวม

9

992,000

9

992,000

9

992,000

9

992,000

36

3,968,000

51

9,850,000

51

9,850,000

51

9,850,000

51

9,850,000

204

1

30,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

39,400,000
120,000

61

10,872,000

61

10,872,000

61

10,872,000

61

10,872,000

4

244

43,488,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๗: การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
๑

โครงการ

โครงการส่งเสริมแนะนา
สนับสนุนกลุ่มอาชีพทาไม้
กวาด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น

-จัดอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ประชาชน
ประชาชนที่ ตาบลนาคามี
เข้าร่วม
รายได้เพิ่มขึ้น
โครงการ มี และมีคุณภาพ
รายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๗: การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
๒

โครงการ

โครงการส่งเสริมแนะนา
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ทอผ้าฝูาย
(เสนอโดย หมู่ที่ ๑๐)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-จัดอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ ๑ ครั้ง
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ประชาชน
ประชาชนที่ ตาบลนาคามี
เข้าร่วม
รายได้เพิ่มขึ้น
โครงการ มี และมีคุณภาพ
รายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๗: การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
๓

โครงการ

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
แนะนากลุ่มอาชีพ
ทอพรมเช็ดเท้า
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-จัดอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ ๑ ครั้ง
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ประชาชน
ประชาชนที่ ตาบลนาคามี
เข้าร่วม
รายได้เพิ่มขึ้น
โครงการ มี และมีคุณภาพ
รายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๗: การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ลานตาดฟูาวัดบ้านนาคา
เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ ๑๒
(ประชาคม)

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน สร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนและท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จานวน
โครงการที่มี
การอนุรักษ์
เกี่ยวกับ
ประเพณี
วัฒนธรรม
ต่างๆ

ประชาชนมี
งานทา
มีรายได้แหล่ง
ท่องเที่ยวเป็น
ที่รู้จักชุมชนมี
ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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บัญชีสรุป ผ.๐๑ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)
ปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

รวมสี่ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
1.1

แผนงานบริหารทั่วไป

1.2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.3

แผนงานการศึกษา

1.4

แผนงานสาธารณสุข

1.5

แผนสังคมสงเคราะห์

1.6

แผนงานเคหะและชุมชน

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3

90,000

3

90,000

3

90,000

3

90,000

12

360,000

1.8

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

4

80,000

1.9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.10 แผนงานการเกษตร
1.11 แผนงานการพาณิชย์
1.12 แผนงานงบกลาง
รวม

4

110,000

4

110,000

4

110,000

4

110,000

16

440,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๑

โครงการบริหารจัดการขยะ
ของเทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับ -อบรม ๑รุ่น
ความรู้ มีความตระหนัก รุ่นละ ๕๐ คน
การคัดแยกขยะและการ นาขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
๒.เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนลดใช้วัสดุที่ไม่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคและการทิ้งขยะ
มูลฝอย

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
ในหมู่บ้านมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

.ประชาชนมี
ความรู้ ความ
ตระหนักใน
การคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง
และนามาใช้
ประโยชน์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งาน
สุขาภิบาลฯ
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒

โครงการธนาคารขยะ
เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

เพื่อพัฒนาชุมชนให้มี
จิตสานึกในการกาจัดขยะ
และรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในเขต ทต.นาคา

-จัดประชุม
คณะกรรมการ
-ตัดเลือกหมู่บ้าน
ต้นแบบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
ในหมู่บ้านมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ประชาชนใน
ชุมชน สามรถ
คัดแยกขยะได้
ถูกต้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งาน
สุขาภิบาลฯ
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓

โครงการ “เมืองสะอาด คน
ในชาติมีสุข เทศบาลตาบล
นาคา
(ส่วนราชการ)

- เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร้อยในชุมชน
-เพื่อสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้ในชุมชนเสริมสร้าง
วินัยการรักสะอาด
-เพื่อพัฒนาตาบลท้องถิ่น
ให้เป็นเมืองสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อ
การอยู่อาศัย
และการดารงชีพที่ดีของ
ประชากร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จานวนประชาชน
๑๓ หมู่บ้าน
ในพื้นที่ตาบลนาคา

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
ในหมู่บ้านมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้าน มีความ
สะอาด สวยงาม น่า
อยู่ น่ามอง
- ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในการดูแล
รักษาความสะอาดใน
พื้นที่
- ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ทาให้ตาบลนาคาเป็น
เมืองสะอาด มีความ
ปลอดภัยร่มรื่น น่า

อยู่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งาน
สุขาภิบาลฯ
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 แผนงาน การเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
(ส่วนราชการ)

๑.เพื่อสนองพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
๒.เพื่อเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดกิจกรรมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟู
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ๘๐
ของจานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ
มีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
ธรรมชาติ

๑.ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การฟื้นฟู
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒.ประชาชน
เกิดความรัก
และหวงแหน
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งาน
สุขาภิบาลฯ
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 แผนงาน การเกษตร
ที่

โครงการ

๒

โครงการปลูกปุาชุมชน
ในเขตตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่
ประชาชนในการฟื้นฟู
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชดาริ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

กิจกรรมรณรงค์
สร้างจิตสานึก
๑ ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ๘๐ ของ
จานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติ

ประชาชน
ได้รับความ
การ
บารุงรักษาดิน
โดยการใช้ปุ๋ย
พืชสด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งาน
สุขาภิบาลฯ
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 แผนงาน การเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓

โครงการขุดลอกภายในเขต
เทศบาลตาบลนาคา
(ประชาคม)

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าที่ตื่น
เขินให้สามารถกักเก็บน้าได้
ปริมาณมาก

๔

โครงการขุดสระน้าสาธารณะใน
เขตพื้นที่ตาบลนาคา
(ประชาคม)

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าที่ตื่น
เขินให้สามารถเก็บกักน้าได้
ปริมาณมาก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขุดลอกลาห้วย
สาธารณะ เช่นหนอง
หว้า,สระหลวง,ขุด
ลอกฝายบ้าน,ขุดลอก
ห้วยคุมมุม,หนองไผ่ ,
หนองแวง,หนองขาม,
หนองปิงฯลฯ
ขุดสระน้าสาธารณะ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ๘๐
ประชาชนมีน้าใช้
ประชาชนมีน้าใช้ ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมีน้าใช้
ประชาชนมีน้าใช้ ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 แผนงาน การเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร ภายในเขตเทศบาล
ตาบลนาคา
(ประชาคม)

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้
สาหรับการอุปโภค บริโภค
ตลอดปี

๖

โครงการก่อสร้างระบบ
ชลประทานพร้อมระบบท่อ
(แผนชุมชน)

เพื่อพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการอุปโภค
บริโภค ตลอดปี

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมีน้าใช้
เพื่ออุปโภค
บริโภค ตลอดปี

ประชาชนมีน้าไว้
ใช้สาหรับ
การอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีน้า
อุปโภคบริโภค
ตลอดปี

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ร้อยละ๑๐๐
ประชาชนมีน้า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทปี

ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง
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บัญชีสรุป ผ.๐๑ (ยุทธศาสตร์ที่ ๔)
ปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

รวมสี่ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
1.1

แผนงานบริหารทั่วไป

1.2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.3

แผนงานการศึกษา

1.4

แผนงานสาธารณสุข

1.5

แผนสังคมสงเคราะห์

1.6

แผนงานเคหะและชุมชน

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.8

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1.9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.10

แผนงานการเกษตร

1.11

แผนงานการพาณิชย์

1.12

แผนงานงบกลาง
รวม

3

130,000

3

130,000

3

130,000

3

130,000

12

520,000

6

1,640,000

6

1,640,000

6

1,640,000

6

1,640,000

24

6,560,000

9

1,770,000

9

1,770,000

9

1,770,000

9

1,770,000

36

7,080,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่
๑

โครงการ

โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๔ ปี
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นและจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดประชุม
ประชาคม จานวน
๔ครั้ง
-จัดประชุม
คณะกรรมการ ๒
ครั้ง
-จัดทารูปเล่มแผน
-เพิ่มเติม ปรับปรุง
ทบทวนแผน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป ของ
จานวนรายชื่อ
สัดส่วน
ประชาคมมี
ส่วนร่วมในกา
บริหารงาน
ของ เทศบาล

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
ต้องการของ
ชุมชนได้อย่าง
แท้จริง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งาน
วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ที่
๒

โครงการ

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสร้าง
ความโปร่งใสตรวจสอบได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชนมีส่วน
ร่วมใน
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาล
ตาบลนาคา
ปีละ ๒ ครั้ง
คือเดือนเมษายน
และตุลาคมของ
ทุกปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๑๐๐
ของโครงการ
ทั้งหมดที่
เทศบาลได้
ดาเนินงาน
สามารถ
ตรวจสอบได้

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่นเกิด
ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่าง
องค์กรภาครัฐ
กับชุมชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งาน
วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
(ส่วนราชการ)

เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล

ดาเนินการพัฒนา
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

๑๐๐,๐๐๐

๔

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
(ส่วนราชการ)

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
สาหรับประชาชน

จัดฝึกอบรมกฎหมาย
เบื้องต้นที่จาเป็นใน
ชีวิตประจาวันให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ตาบลนาคา
และประชาชนทั่วไปที่
สนใจ

๓๐,๐๐๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒
๑๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๑๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น การจัดเก็บ
ของรายได้จาก
รายได้เพิ่มสูงขึ้น
การจัดเก็บภาษี จากฐานข้อมูลที่
ครบถ้วน

ร้อยละ ๑๐๐
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
กฎหมาย
เบื้องต้นสาหรับ
ประชาชน

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงาน
เทศบาลตาบลนา
คาและ
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย
เบื้องต้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

งานรับ
เรื่องราวร้อง
ทุกข์
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕

โครงการอบรมความรู้ทาง
วินัย ให้กับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

เพื่อส่งเสริมให้เสริมสร้าง
ความรู้ทางด้านวินัย
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลนาคา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดอบรม ให้
ความรู้ทางด้าน
วินัย ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ๑
ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๕๖๓

๓๐,๐๐๐

๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
พนักงาน
เทศบาล
พนักงานจ้าง
มีความรู้
ความเข้าใจ
ด้านวินัย

พนักงาน
เทศบาล
พนักงานจ้าง
มีความรู้
ความเข้าใจ
ด้านวินัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งานรับ
เรื่องราวร้อง
ทุกข์
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่
๖

โครงการ

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การเลือกตั้งระดับต่างๆ
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
เลือกตั้งตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

- จัดกิจกรรม
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง
-จัดการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่น
- ส่งเสริม/
สนับสนุนและให้
ความร่วมมือใน
การเลือกตั้งต่างๆ
ตามที่ กกต. ร้อง
ขอ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจระบบ
ประชาธิปไตย

ประชาชนรู้
หน้าที่พลเมือง
ที่ดี หน้าที่ที่
ต้องไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง รู้
ระบบระชา
ธิปไตย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งานบริหาร
ทั่วไป
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

โครงการ

๗

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการ
บริหารท้องถิ่นรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม
อาเซียน

๘

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับ บุคลากรของ
เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)
(ส่วนราชการ)

เพื่อสร้างจิตสานึก ปลูกฝัง
จัดอบรมจานวน ๑
คุณธรรม จริยธรรมในการ
รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน
ปฏิบัติงานราชการและปูองกัน
การทุจริตคอรัปชั่นของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล

จัดอบรมผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาล
๑ ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๑๐๐
บุคลากรของ
เทศบาลตาบลนา
คามีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติราชการ
ร้อยละ ๑๐๐
จานวน ผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรของ
เทศบาลตาบลนา
คามีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติราชการ

งาน
การเจ้าหน้าที่
สานักปลัดฯ

ผู้บริหาร สมาชิก
ข้าราชการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ทางานมากขึ้น
เพื่อ
ประสิทธิภาพ
สูงสุดในการ
ให้บริการ
ประชาชน

งาน
การเจ้าหน้าที่
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่
๙

โครงการ
โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานราชการ และ
การให้บริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดฝึกอบรมศึกษาดู
งานให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานเทศบาล
ตาบลนาคา

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
บุคคลากรมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นจาก
ประสบการณ์ที่
ได้ไปศึกษาดูงาน
และนามาปรับใช้
ในการปฏิบัติ
ราชการใน
องค์กรตนเอง ให้
เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
ราชการ
และการ
ให้บริการ
ประชาชน
เกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
งาน
การเจ้าหน้าที่
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่
๑๐

โครงการ

โครงการจ้างเหมาบริการ
ตามภารกิจของเทศบาล
ตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อเป็นค่าจ้างการปฏิบัติ จ้างบุคคลเพื่อ
ราชการของเทศบาลตาบล ดาเนินปฏิบัติงาน
นาคา
ภารกิจของ
เทศบาลตาบลนา
คา

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑,๑๙๖,๔๐๐

๑,๑๙๖,๔๐๐

๑,๑๙๖,๔๐๐

๑,๑๙๖,๔๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนที่มา
รับบริการ มี
ความพึงพอใจ
และประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
-งานบริหาร
ทั่วไป
-งานแผนสถิติ
และวิชาการ
-งานบริหารงาน
คลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่
๑๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของ
สานักปลัดฯ
(ส่วนราชการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานราชการ
และการบริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่
จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ
อาทิเช่น สมุด
ปากกา ดินสอ
,คอมพิวเตอร์
ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะ
เก้าอี้
เครื่องปรับอากาศ
ฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
ผู้มารับบริการ
มีความพึง
พอใจ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ต่อการ
ให้บริการ และ
เทศบาลมี
เครื่อใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

163
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่
๑๒

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของ
กองคลัง
(ส่วนราชการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานราชการ
และการบริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่
จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ
อาทิเช่น สมุด
ปากกา ดินสอ
,คอมพิวเตอร์
ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะ
เก้าอี้
เครื่องปรับอากาศ
ฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
ผู้มารับบริการ
มีความพึง
พอใจ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ต่อการ
ให้บริการ และ
เทศบาลมี
เครื่อใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่
๑

โครงการ

โครงการจ้างเหมาบริการ
ตามภารกิจของเทศบาล
ตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาเพื่อ
ดาเนินปฏิบัติงาน
ภารกิจของ
เทศบาลตาบล
นาคา
(งานปูองกันฯ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕๔๐,๐๐๐

๕๔๐,๐๐๐

๕๔๐,๐๐๐

๕๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนที่มา
รับบริการ มี
ความพึงพอใจ
และประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
งานปูองกันฯ
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานราชการ และ
การบริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติ
ราชการอาทิเช่น ,
คอมพิวเตอร์
ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะ
เก้าอี้
เครื่องปรับอากาศ
ฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การปฏิบัติ
หน้าที่มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
และประชาชน
ผู้มารับบริการ
มีความพึง
พอใจ

เทศบาลมี
เครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

งานปูองกันฯ
สานักปลัด

166
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน การศึกษา
ที่
๑

โครงการ

โครงการจ้างเหมาบริการ
ตามภารกิจของเทศบาล
ตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาเพื่อ
ดาเนินปฏิบัติงาน
ภารกิจ ของกอง
การศึกษา
เทศบาลตาบล
นาคา

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๔๗๘,๘๐๐

๔๗๘,๘๐๐

๔๗๘,๘๐๐

๔๗๘,๘๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนที่มา
รับบริการ มี
ความพึงพอใจ
และประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของกอง
การศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานราชการ และ
การบริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติ
ราชการอาทิเช่น
,คอมพิวเตอร์
ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะ
เก้าอี้
เครื่องปรับอากาศ
ฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
ผู้มารับบริการ
มีความพึง
พอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองการศึกษา
เทศบาลมี
เครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน
ในการบริการ
ประชาชนด้วย
ความสะดวก
รวดเร็ว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่
๑

โครงการ

โครงการจ้างเหมาบริการ
ตามภารกิจของเทศบาล
ตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาเพื่อ
ดาเนินปฏิบัติงาน
ภารกิจของ
เทศบาลตาบลนา
คา งานสวัสดิการ
ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๑๓,๖๐๐

๒๑๓,๖๐๐

๒๑๓,๖๐๐

๒๑๓,๖๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๑๐๐
ของประชาชน
ที่มารับบริการ มี
ความพึงพอใจ
และประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๑

โครงการซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินของ ซ่อมแซมทรัพย์สิน
เทศบาลตาบลนาคา
ของ ทต.นาคา ที่
เป็นครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิงก่อสร้าง
ฯลฯ ให้คงอยู่ใน
สภาพดี
และสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง อยู่
ในสภาพดี
และสามารถ
ใช้งานได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ต่อการ
ให้บริการของ
เทศบาลตาบล
นาคา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๒

โครงการ

โครงการปรับปรุงอาคาร
สานักงานในพื้นที่บริเวณ
เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-ปรับปรุงอาคาร
สานักงาน
-ปรับปรุงห้องน้า
ห้องส้วมของ
เทศบาลตาบลนา
คา รวมไปถึง
ห้องน้าห้องส้วมที่
ใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนผู้มา
รับบริการมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ต่อการ
ให้บริการของ
เทศบาลตาบล
นาคา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๓

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน เพื่อรองรับการบริการ
บริเวณพื้นทีส่ านักงาน
ประชาชนให้มี
เทศบาลตาบลนาคา
ประสิทธิภาพสูงสุด
(ส่วนราชการ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลนา
คา

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนผู้มา
รับบริการมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ต่อการ
ให้บริการของ
เทศบาลตาบล
นาคา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๔

โครงการ

โครงการซ่อมแซมอาคาร
สานักงานในพื้นที่บริเวณ
เทศบาลตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-ซ่อมแซมอาคาร
สานักงาน
-ซ่อมแซมห้องน้า
ห้องส้วมของ
เทศบาลตาบลนา
คา รวมไปถึง
ห้องน้าห้องส้วมที่
ใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนผู้มา
รับบริการมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ต่อการ
ให้บริการของ
เทศบาลตาบล
นาคา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

173
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕

โครงการก่อสร้างอาคาร
สานักงานพร้อมสิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ ภายในบริเวณเทศบาล
ตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานราชการ
และการบริการประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้างอาคาร
พร้อมสิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ
-โรงจอดรถของผู้
มารับริการกับทาง
เทศบาล
- ห้องน้า
-ฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ๘๐
ของผู้มาติดต่อ
ราชการ พึง
พอใจ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ต่อการ
ให้บริการของ
เทศบาลตาบล
นาคา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๖

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของ
กองช่าง
(ส่วนราชการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานราชการ
และการบริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติ
ราชการอาทิเช่น
สมุดปากกา ดิน
สอ,คอมพิวเตอร์
ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะ
เก้าอี้
เครื่องปรับอากาศ
ฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การปฏิบัติ
หน้าที่มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
และประชาชน
ผู้มารับบริการ
มีความพึง
พอใจ

เทศบาลมี
เครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๑

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๗

โครงการ

โครงการจ้างเหมาบริการ
ตามภารกิจของเทศบาล
ตาบลนาคา
(ส่วนราชการ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อเป็นค่าจ้างการปฏิบัติ จ้างบุคคลเพื่อ
ราชการของเทศบาลตาบล ดาเนินปฏิบัติงาน
นาคา
ภารกิจของ
เทศบาลตาบลนา
คา

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๔๘๖,๐๐๐

๔๘๖,๐๐๐

๔๘๖,๐๐๐

๔๘๖,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๑๐๐
ของประชาชน
ที่มารับบริการ มี
ความพึงพอใจ
และประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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บัญชีสรุป ผ.๐๑ (ยุทธศาสตร์ที่ ๕)
ปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

รวมสี่ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๕ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
1.1

แผนงานบริหารทั่วไป

12

3,386,400

12

3,386,400

12

3,386,400

12

3,386,400

48

13,545,600

1.2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2

590,000

2

590,000

2

590,000

2

590,000

8

2,360,000

1.3

แผนงานการศึกษา

2

678,800

2

678,800

2

678,800

2

678,800

8

2,715,200

1.4

แผนงานสาธารณสุข

1.5

แผนสังคมสงเคราะห์

1

213,600

1

213,600

1

213,600

1

213,600

4

854,400

1.6

แผนงานเคหะและชุมชน

7

12,086,000

7

12,086,000

7

12,086,000

7

12,086,000

28

48,344,000

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.8

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1.9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.10 แผนงานการเกษตร
1.11 แผนงานการพาณิชย์
1.12 แผนงานงบกลาง
รวม

24

16,954,800

24

16,954,800

24

16,954,800

24

16,954,800

96

67,819,200

177

แบบ ผ.๐๒
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

178
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงานการศึกษา
ที่
๑

โครงการ

โครงการอาหารเสริม(นม)
สาหรับเด็กนักเรียนสังกัด
สพฐ.เขต ๔ ขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้าง
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัย
ให้แก่เด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดหาอาหาร
เสริม(นม)
สาหรับ เด็ก
นักเรียนใน
สังกัด สพฐ.
เขต ๔
ขอนแก่น
ในเขตตาบล
นาคา จานวน
๓ แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๑๐๐
เด็กนักเรียน
ทั้งหมดที่เป็น
กลุ่มเปูาหมาย
มีอาหารเสริม
(นม)
รับประทาน

เด็กนักเรียน
มีโภชนาการ
ที่ดี
เหมาะสม
กับวัย มี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา
ทต.นาคา

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียนใน
เขตตําบลนา
คําทั้ง ๓
โรงเรียน

179
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงานการศึกษา
ที่
๒

โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ
ขอนแก่น เขต ๔

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้าง
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัย
ให้แก่เด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดหาอาหาร
กลางวัน
สาหรับ
เด็กนักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัดสพฐ.
เขต ๔
ขอนแก่น
จานวน ๓
แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑,๗๒๐,๐๐๐

๑,๗๒๐,๐๐๐

๑,๗๒๐,๐๐๐

๑,๗๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๑๐๐
เด็กนักเรียน
ทั้งหมดที่เป็น
กลุ่เปูาหมายมี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน

เด็กนักเรียน
มีโภชนาการ
ที่ดี
เหมาะสม
กับวัย มี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา
ทต.นาคา

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียนใน
เขตตําบลนา
คําทั้ง ๓
โรงเรียน

180
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๓

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนเครือข่ายนาคา –
ศรีสุขสาราญ

ส่งเสริมการเล่น
กีฬาและออก
กาลังกายให้รัก
เรียนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

อุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียน
เครือข่ายนา
คา – ศรีสุข
สาราญ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของจานวน
กลุ่มเปูาหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ มี
ร่างกายที่
แข็งแรงขึ้น

เด็กนักเรียน
ได้รับความรู้
ทักษะด้าน
กีฬา สามัคคี
มีวินัย น้าใจ
นักกีฬาและ
มีสุขภาพ
แข็งแรง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

กอง
การศึกษา
ทต.นาคา

อุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียน
เครือข่ายนา
คา – ศรีสุข
สาราญ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงานการศึกษา
ที่
๔

โครงการ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสุขภาพและระเบียบ ๑.เพื่อให้นักเรียน
วินัยของนักเรียน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
๒.เพื่อให้นักเรียน
มีระเบียบวินัย
๓.มีควม
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โรงเรียนในเขต
ตําบลนาคําทั้ง
๓ โรงเรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
นักเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง มี
ระเบียบวินัย
มีความ
รับผิดชอบ

นักเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง มี
ระเบียบวินัย
มีความ
รับผิดชอบ
ยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
กองการศึกษา โรงเรียนใน
ทต.นาคา เขตตําบลนา
คําทั้ง ๓
โรงเรียน

182
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงานการศึกษา
ที่
๕

โครงการ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๒.เพื่อปลูก
จิตสานึกให้นร.คิด
ดี ทาดี
๓.เพื่อส่งเสริมให้
นร.เห็นคุณค่า
ค่านิยมหลัก ๑๒
ประการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

นักเรียนทั้ง ๓
โรงเรียน ใน
เขตพื้นที่ตาบล
นาคา

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๔๒,๐๐๐

๔๒,๐๐๐

๔๒,๐๐๐

๔๒,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของนักเรียน
ทั้งหมดฃมี
คุณธรรม
จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ
เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย
ตามหลัก
ค่านิยม ๑๒
ประการ

นร.มี
คุณธรรม
จริยธรรม มี
จิต
สาธารณะ
เห็นคุณค่า
ของความ
เป็นไทย
ตามหลัก
ค่านิยม ๑๒
ประการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
กองการศึกษา โรงเรียนใน
ทต.นาคา เขตตําบลนา
คําทั้ง ๓
โรงเรียน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงานสาธารณสุข
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อ
เพื่อให้ประชาชน
ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
ได้รบั บริการที่มี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาตรฐาน
คุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่า
เทียม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุนที่ทา
การปกครอง
อาเภออุบล
รัตน์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
๑๐๐
ของกลุ่ม
เปูาหมายที่
เข้าร่วม
โครงการมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

ประชาชน
งานสุขาภิบาล อาเภอ
ได้รับบริการ
ทต.นาคา อุบลรัตน์
ที่มี
มาตรฐาน
คุณภาพ
อย่างทั่วถึง
และเท่า
เทียม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพและขยายผล
การดาเนินงานศูนย์เฉลิม
พระเกียรติช่วยเหลือผู้ปุวย
เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV.
อาเภออุบลรัตน์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐

เพื่อให้ผู้ปุวยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ
HIV. ได้รับบริการ
ที่มีมาตรฐาน
คุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่า
เทียม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุนที่ทา
การปกครอง
อาเภออุบล
รัตน์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
๘๐
ของกลุ่ม
เปูาหมายที่
เข้าร่วม
โครงการมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ผู้ติดเชื้อ /
ผู้ปุวยเอดส์
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

งาน
สุขาภิบาลฯ
สานักปลัดฯ

อาเภอ
อุบลรัตน์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงานสาธารณสุข
ที่

๓

โครงการ

โครงการสนับสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาด จังหวัด
ขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ ๘๐
ของ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

ราษฎรที่
งานสุขาภิบาล เหล่ากาชาด
ด้อยโอกาส
สานักปลัด
จังหวัด
ได้รับการ
ขอนแก่น
ช่วยเหลือใน
ทุกๆด้าน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

๑

โครงการสนับสนุน
จัดงานรัฐพิธี

วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการจัด
งาน รัฐพิธี ให้สมพระ
เกียรติและให้ทุกส่วน
ราชการได้ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
อุบลรัตน์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจ
ถึงความสาคัญ
ของการจัดงาน
รัฐพิธี

ประชาชนมี
ความภูมิใจใน
สถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริ
ย์แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ทต.นาคา

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
อาเภอ
อุบลรัตน์

187
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

๒

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดงานประเพณีบุญ เพื่อส่งเสริมการ
บั้งไฟ
อนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-อุดหนุนการ
จักงาน
ประเพณีบุญ
บั้งไฟแต่ละ
หมู่บ้าน
ทั้ง ๑๓
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๖๕,๐๐๐

๒๕๖๒

๖๕,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๖๕,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของจานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
การส่งเสริม
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

กอง
การศึกษา
ทต.นาคา

อุดหนุน
คณะกรรม
การหมู่บ้าน

188
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

๓

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดงานเทศกาลไหม เพื่อส่งเสริมการ
ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน อนุรักษ์สืบสาน
กาชาด จังหวัดขอนแก่น
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
จังหวัดขอนแก่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุนที่ทา
การปกครอง
อาเภออุบล
รัตน์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของจานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
การส่งเสริม
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

กอง
การศึกษา
ทต.นาคา

อําเภออุบล
รัตน์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

๔

โครงการประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม
ตาบล
นาคา๑ ครั้ง

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐
ของจานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
การส่งเสริม
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
เพิ่มมากขึ้น

กอง
การศึกษา
ทต.นาคา

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม
ตาบล

๕

โครงการส่งเสริมจัดงาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
อาเภออุบลรัตน์ ปี ๒๕๖๐

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

อุดหนุนที่ทา
การปกครอง
อาเภอ
อุบลรัตน์

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
การส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีเพิ่ม
มากขึ้น

กอง
การศึกษา
ทต.นาคา

อาเภอ
อุบลรัตน์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

๖

โครงการ

โครงการประเพณีบุญถ้า
พระคาเม็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อส่งเสริมการ
อุดหนุน
อนุรักษ์
คณะกรรมการ
สืบสานศาสนา
หมูบ่ ้าน
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของจานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
การส่งเสริม
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

กอง
การศึกษา
ทต.นาคา

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

๗

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้
ตาบลนาคาต้านยาเสพติด ประชาชนเล่น
กีฬาและออก
กาลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา
เยาวชนตาบล
นาคา
๑ ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของจานวน
ประชาชนมี
ร่างกาย
แข็งแรง

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

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

กอง
การศึกษา
ทต.นาคา

อุดหนุน
ศูนย์กีฬา
เยาวชน
ตําบลนาคํา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑ โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา เพื่อปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของ
โครงการ)

ยาเสพติดอาเภออุบลรัตน์

สามารถควบคุมสถานการร์ปัญหายาเสพติด
และลดระดับความรุนแรงของปัญหาให้ได้
อย่างเห็นผลชัดเจน

-อุดหนุนที่
ทาการ
ปกครอง
อาเภออุบล
รัตน์

๒ โครงการอบรมเครือข่ายปูองกัน

เพื่อปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
สามารถควบคุมสถานการร์ปัญหายาเสพติด
และลดระดับความรุนแรงของปัญหาให้ได้
อย่างเห็นผลชัดเจน

-อุดหนุน
สถานี
ตารวจภูธร
อุบลรัตน์

การแพร่ระบาดยาเสพติดใน
ชุมชนประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับเงิน
อุดหนุน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละที่
ลดลง
ของจานวน
ผู้ติดยาเสพ
ติด

ประชาชนมี
สานักปลัด อาเภอ
คุณภาพชีวิตที่ดี ทต.นาคา อุบลรัตน์
ขึ้น
จานวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง

๒๓,๙๐๐

ประชาชนมี
สานักปลัด อาเภอ
คุณภาพชีวิตที่ดี ทต.นาคา อุบลรัตน์
ขึ้น
จานวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง

๒๓,๙๐๐ ๒๓,๙๐๐ ร้อยละที่
ลดลง
ของจานวน
ผู้ติดยาเสพ
ติด

193
ยุทธศาสตร์จังหรายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒

แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

วัดขอนแก่น ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
๓

โครงการ

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อุดหนุนที่ทากา
ในการดาเนินงาน
ปกครองจังหวัด
ปูองกันและแก้ไขปัญหา ขอนแก่น
ยาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละที่
ลดลง
ของจานวนผู้
ติดยาเสพติด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมี สานักปลัด
คุณภาพชีวิต ทต.นาคา
ที่ดีขึ้น
จานวนผู้ติด
ยาเสพติด
ลดลง

หน่วยงาน
ทีข่ อรับเงิน
อุดหนุน

ที่ทากา
ปกครอง
จังหวัด
ขอนแก่น

194
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา

แบบ ผ. ๐๒

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานที่กลางสาหรับเป็น
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นอาเภออุบล
รัตน์

เพื่อพัฒนาระบบ
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างให้
โปร่งใสสะดวก
ตรวจสอบได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุน
งบประมาณให้
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อาเภออุบลรัตน์
เป็นผู้บริหาร
จัดการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดซื้อจัดจ้าง
มีความ
โปร่งใส
สะดวก
ตรวจสอบได้

ระบบ
ข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
มีความ
โปร่งใส
สะดวก
ตรวจสอบได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับเงิน
อุดหนุน

กองคลัง
ทต.นาคา

อปท.
ในเขตอาเภอ
อุบลรัตน์
ปีละ ๑
อปท.

195

แบบ ผ.๐๓
สาหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

196
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตาบลนาคา อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ. ๐๓

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 แผนงาน การเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการซ่อมสร้างสร้างถนน
ผิวจราจรลาดยาง Cape
Seal ทางหลวงชนบท สาย
ขก ๕๐๓๓

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้างถนนผิว
จราจรลาดยาง
๑ สาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓,๘๐๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐ ระบบ
ของผู้สัญจร มี คมนาคม
ความพึงพอใจ ที่ดีขึ้น
ประชาชนพึง
พอใจ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

197

แบบ ผ.๐๕
สาหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
(ไม่ม)ี

198

แบบ ผ.๐๖
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
(ไม่ม)ี

199

แบบ ผ.๐๗
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

200
แบบ ผ. 0๗
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

รวมสี่ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

แผนงานบริหารทั่วไป

4

295,000

4

295,000

4

295,000

4

295,000

16

1,180,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

4

800,000

แผนงานการศึกษา

18

4,462,000

18

4,462,000

18

แผนงานสาธารณสุข

3

60,000

3

60,000

3

60,000

แผนสังคมสงเคราะห์

1

240,000

1

240,000

1

13

495,000

13

495,000

13

4

7,770,100

4

7,770,100

4

4,462,000

18

4,462,000

72

17,848,000

3

60,000

12

240,000

240,000

1

240,000

4

960,000

495,000

13

495,000

52

1,980,000

7,770,100

16

31,080,400

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
รวม

44

13,522,100

44

13,522,100

7,770,100
44

13,522,100

4
44

13,522,100

176

54,088,400

201
แบบ ผ. 0๗
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์
๒

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

รวมสี่ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
รวม

9

992,000

9

992,000

9

992,000

9

992,000

36

3,968,000

52

13,650,000

52

13,650,000

52

13,650,000

52

13,650,000

208

54,600,000

4

113,900

4

113,900

4

113,900

4

113,900

16

455,600

65

14,755,900

65

14,755,900

65

14,755,900

65

14,755,900

260

59,023,600

202
แบบ ผ. ๐๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานการศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข
1.5 แผนสังคมสงเคราะห์
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.10 แผนงานการเกษตร
1.11 แผนงานการพาณิชย์
1.12 แผนงานงบกลาง
รวม

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

รวมสี่ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

3

90,000

3

90,000

3

90,000

3

90,000

12

360,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

4

80,000

4

110,000

4

110,000

4

110,000

4

110,000

16

440,000

203
แบบ ผ. ๐๗
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

รวมสี่ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.10 แผนงานการเกษตร

3

130,000

3

130,000

3

130,000

3

6

1,640,000

6

1,640,000

6

1,640,000

6

130,000

12

520,000

24

6,560,000

1.7

1.11
1.12

1,640,000

แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
รวม

9

1,770,000

9

1,770,000

9

1,770,000

9

1,770,000

36

7,080,000

204
แบบ ผ. ๐๗
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

รวมสี่ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงกา
ร

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๕ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
1 แผนงานบริหารทั่วไป
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

13

3,421,400

13

3,421,400

13

2

590,000

2

590,000

2

3 แผนงานการศึกษา

2

678,800

2

678,800

2

590,000
678,800

4
5
6
7

แผนงานสาธารณสุข
แผนสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1
7

213,600
12,086,000

1
7

213,600
12,086,000

1
7

213,600
12,086,000

8
9
10
11
12

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง

รวม
รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์

25

16,989,800

25

147

47,147,800

147

16,989,800
47,147,800

3,421,400

25
147

16,989,800
47,147,800

13

3,421,400

52

2

590,000

8

2

678,800

8

2,360,000
2,715,200

1
7

213,600
12,086,000

4
28

854,400
48,344,000

25

16,989,800

100

147

47,147,800

588

13,685,600

67,959,200
188,591,200
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บัญชีครุภัณฑ์
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงา หมว
น
ด

๑ แผนงาน
บริหาร
ทั่วไป

ประเภท

ครุ ครุ
ภัณฑ์ ภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๔

๒๕๖๔

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

200,000

200,000

200,000

200,000

สํานักปลัด

200,000

200,000

200,000

200,000

กองคลัง

100,000

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

กองคลัง

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

50,000

50,000

50,000

50,000

สํานักปลัด

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซื้อครุภัณฑ์คโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

50,000

50,000

50,000

ครุภัณฑ์อื่นๆ

จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการปฏิบัติราชการ

10,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สํานักปลัด
50,000

รวม
710,000

10,000

10,000

710,000

710,000

10,000

710,000

สํานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
ที่

แผนงาน

หมวด

๒

ผนงาน
การ
รักษา
ความ
สงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการ

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์สํา
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การปฏิบัติราชการ
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
วิทยุ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการ

รวม

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
งานปูองกัน

50,000

50,000

50,000

50,000

งานปูองกัน

20,000

20,000

20,000

20,000
งานปูองกัน

20,000

20,000

20,000

20,000

90,000

70,000

90,000

90,000
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงาน

๓ แผนงาน
การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน
ครุภัณฑ์
การศึกษา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์กีฬา
ครุภัณฑ์อื่นๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๔

๒๕๖๔

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

100,000

100,000

100,000

100,000

กองการศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

100,000

100,000

100,000

100,000

กองการศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

50,000

50,000

50,000

50,000

กองการศึกษา

10,000

10,000

10,000

10,000

กองการศึกษา

รวม

460,000

460,000

460,000

460,000

วัตถุประสงค์
จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

กองการศึกษา
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๔ แผนงานเคหะ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน
และชุมชน
ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

๒๕๖๒

๒๕๖๔

๒๕๖๔

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

100,000

กองช่าง

50,000

50,000

50,000

50,000

กองช่าง

10,000

10,000

10,000

10,000

กองช่าง

รวม

460,000

460,000

460,000

460,000

รวมทั้งสิ้น

๑,๗๒๐,๐๐๐

๑,๗๒๐,๐๐๐

๑,๗๒๐,๐๐๐

๑,๗๒๐,๐๐๐

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการ

ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อเพิ่ม
ครุภัณฑ์อื่นๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๑

วัตถุประสงค์

ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการ
จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

กองช่าง
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ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙
และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดําเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง
แผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗
ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดําเนินการ ประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพั ฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลัก เกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได้ยากและ
บางเรื่องอาจทําไม่ได้

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
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๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
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การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)
เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายใช้ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน
(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
(๒) ) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๖) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม ๕ คะแนน
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐
คะแนน)
๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๒.๓ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน
๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
(๒) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
(๓) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณให้
ถูกต้อง ๕ คะแนน
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
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(๕) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
(๑๑) มีการกาหนดตัวชี้วัด ( kpl) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ๕ คะแนน
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐
คะแนน)
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐
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๔. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
และช่วงอายุและจานวนประชากร
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า)
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากร
ธรรมชาติ ฯลฯ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
(๘) การสารวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดาเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

คะแนนเต็ม
๒๐
(๓)

คะแนนที่ได้

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)

(๒)
(๒)
คะแนนเต็ม
(๒)
(๓)

๑๕
(๒)

(๑)

(๒)
(๒)

คะแนนที่ได้
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ประเด็นการ
พิจารณา

ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว
(๒)
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
(๒)
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงานได้แก่ s-strength (จุดแข็ง) WWeakness
(จุดอ่อน) o-opportunity
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
(๒)
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา
(๘) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่
(๑)
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เช่นสรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
และประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(๙) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานใน
(๑)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
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๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วน ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อโยงหลักประชารัฐ
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
๔.๐
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๓.๓ ยุทธศาสตร์
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
จังหวัด
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
๓.๔ วิสัยทัศน์
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖๕
(๑๐)

(๑๐)

(๑๐)

(๕)

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
(๕)
ต้องการทาตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุ
๓.๕ กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นความชัดเจนในสิ่งที่
จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๓.๖ เปูาประสงค์ของ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
(๕)
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา

(๕)
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๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(positioning)

๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ

ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่
การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิโครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand
๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการเป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่
การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

(๕)

(๕)

(๕)

รวมคะแนน
๑๐๐
๕. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

๒.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
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๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

๖๐
(๕)
(๕)
(๕)

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (kpI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

๖. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
พิจารณา
๑.การสรุป
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กร
สถานการณ์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ swot
พิจารณา
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์

คะแนน
เต็ม
๑๐

คะแนน
ที่ได้
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ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
๒. การ
ประเมินผลการ
นาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนาไปใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ
ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายไว้หรือไม่
จานวนที่ดาเนินการจริงที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่
สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ ( Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
๓.การประเมินผล
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การนาแผนพัฒนา คือการนาเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ในเชิงคุณภาพ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ( Effectiveeness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative)

๑๐

๑๐
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๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ Swot
Analysis/Demand
(Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend หรือหลักการบูร
ณาการ ( Integation) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ( Local Sufficiency
Economy Plan : LSEP)
๕.โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๕.๑ ความชัดเจน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
ของชื่อโครงการ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต

๑๐

๕.๒ กาหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ

(๕)

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( Clear opjetive) โครงการต้อง
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เปูาหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
(ผลผลิตของ
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไหร่
โครงการ) มีความ กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย
ชัดเจนนาไปสู่การ พื้นที่ดาเนินงานและระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ตั้งงบประมาณได้ ว่าโครงการนี้จาทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
ถูกต้อง
เมื่อไร ใครกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมี
หลายกลุ่มให้บอกชัดเจนลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก
ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง

๖๐
(๕)

(๕)
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๕.๔ โครงการมี
โครงการมีความสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การ
ความสอดคล้องกับ สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและ
แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
ปี

(๕)

๕.๕ เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓)
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเปูาหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้าทางสังคม
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕)
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

(๕)

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
Thailand ๔.๐

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based
Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและการพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น
ด้านการเกษตร

(๕)

และเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
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๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไม่สามารถแกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน
๕.๘ โครงการ
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
แก้ไขปัญหาความ ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการ
ยากจนหรือการ ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เสริมสร้างให้
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ให้ท้องถิ่นมีความ
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
มั่นคง มั่งคั่ง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียง
ยั่งยืน ภายใต้หลัก ท้องถิ่น
ประชารัฐ
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕
ความสอดคล้องกับ ประการ ในการจัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด
เปูาหมาย
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency) (๓)
ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)

(๕)

๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ

(๕)

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
๕.๑๑ มีการกาหนด มีการกาหนดดัชนีตัวชี้วัดผลงาน ( Key Perfomance
ตัวชี้วัด ( KPL) และ Indication : KPI) ที่สามารถวัดได้ ( measurable) ใช้บอก
สอดคล้องกับ
ประสิทธิผล ( Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์และผล
(Efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนด
ที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

(๕)

(๕)

(๕)
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๕.๑๒ ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสาเร็จได้
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

(๕)

รวมคะแนน

๑๐๐
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ประกาศเทศบาลตาบลนาคา
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

……………..........................……………….
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทาแผนดังกล่าวให้เสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อประกาศและบังคับใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ให้
ไว้ ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลนาคา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
เทศบาลตาบลนาคา จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ )
นายกเทศมนตรีตาบลนาคา
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คาสั่งเทศบาลตาบลนาคา
ที่ ๔๒๖/๒๕๕๙
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลนาคา
------------------------------------------------เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๘ จึงขอยกเลิกคําสั่งเทศบาลตําบลนาคํา เลขที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลว.๑๙ มกราคม
๒๕๕๙ เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลตําบลนาคําได้มีคําสั่งรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อมาดํารงตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล นายวิสิฐ จันทะรี และตามคําสั่งเดิมได้แต่งตั้ง นายสําเนียง แสงกลาง ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ไป
แล้วนั้น แต่เนื่องจากนายสําเนียง แสงกลางได้เสียชีวิตลง มีผลทําให้กรรมการดังกล่าวว่างลง
ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้ง นาย
อาคม หินคํา เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคําแทนตําแหน่งที่ว่างและให้มีอํานาจหน้าที่
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ และขอ
แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา ประกอบด้วย
(๑) นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา ประธานกรรมการ
(๒) นายแหวน ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาลตําบลนาคํา กรรมการ
(๓) นายนิพนธ์ แสนแก้ว รองนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา กรรมการ
(๔) นายสมหมาย มหาหิงส์ รองนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา กรรมการ
(๕) นายอาทิตย์ แสงกลาง เลขานายกเทศมนตรีตําบลนาคํา กรรมการ
(๖) นายสัมฤทธิ์ ท้าวทา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลนาคํา กรรมการ
(๗) นายประดิษฐ์ คลังกลาง ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
(๘) นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
(๙) นายอุดม
เจริญศรี ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
(๑๐) นายทองม้วน ลุนพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑๓ กรรมการ
(๑๑) นายอาคม หินคํา ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๙ กรรมการ
(๑๒) นายสมาน นามดอกไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๓ กรรมการ
(๑๓) ผอ.โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
(๑๔) ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาคํา ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจกรรมการ
(๑๕) เกษตรอําเภออุบลรัตน์ ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
(๑๖) นายมนูญ หินคํา ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๐ กรรมการ
(๑๗) นายวิเชียร กินรีแซ ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๙ กรรมการ
(๑๘) นายสุทัศน์ กัลยาบัณฑิต ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๓ กรรมการ
(๑๙) นายวิสิฐ จันทะรี ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา
กรรมการ/เลขานุการ
(๒๐) นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน หัวหน้าฝุายอํานวยการ รักษาการ หน.สป ผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๑) จ่าเอกทรงศักดิ์ หลานวงษ์ เจ้าพนักงานปูองกัน รักษาการ หัวหน้าฝุายปกครอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๒) นางสาวอภิญญา ศรีแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา ตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕)และ(๖) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ
๒ ปี และอาจได้รับการเลือกอีกได้
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ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา โดยพิจารณาจาก
(๑.๑) อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลนาคํา โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่นการปูองและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
(๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดโดยให้เน้นดําเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
(๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
(๑.๖) แผนชุมชน
ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนาให้คํานึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น
และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) ร่วมจัดทําแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทําร่างแผนพัฒนา
ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคํานึงถึงสถานะทางการคลังของ
ท้องถิ่นและความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจัดทําร่างแผนพัฒนา
ในการจัดทําร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นําปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเองได้
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าที่
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงาน
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานข้อ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้
ดําเนินการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา
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คาสั่งเทศบาลตาบลนาคา
ที่ ๕๖๑/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลนาคา
**********************
ตามที่เทศบาลตําบลนาคํา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา ตามคําสั่งที่ ๔๒๖/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๘ ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลตําบลนาคํา เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลนาคํา จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ๑๐ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑.นายธวัชชัย บึงมุม
ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลตําบลนาคํา
๒.นางณิศรา ทองโคตร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
๓.นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร ตําแหน่ง นายช่างโยธา
ใ ห ค้ ณ ะ อ น กุ ร ร ม ก า ร พ ฒั น า เ ท ศ บ า ล ต าํ บ ล น า ค าํ ม หี น า้ ท ชี่ ว่ ย ป ฏ บิ ตั งิ า น ต า ม ท คี่ ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ห น็ ส ม ค ว ร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)
(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา
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คาสั่งเทศบาลตาบลนาคา
ที่ ๔๒๗ /๒๕๕๙
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนาคา
------------------------------------------------เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ จึงขอยกเลิกคําสั่งเทศบาลตําบลนาคํา เลขที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลว.๑๙
มกราคม ๒๕๕๙ เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลตําบลนาคําได้มีคําสั่งรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อมาดํารง
ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา นายวิสิฐ จันทะรี และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา ประกอบด้วย
(๑) นายวิสิฐ จันทะรี ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา ประธานกรรมการ
(๒) นายธวัชชัย บึงมุม รองปลัดฯ/รก.ผอ.กองการศึกษา กรรมการ
(๓)นางณิศรา
ทองโคตร ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการ
(๔) นายยุทธนา ไทยประเสริฐ ผอ.กองช่าง กรรมการ
(๕) นายสาคร แก้วดี ตัวแทน ประชาคม หมู่ที่ ๑๐ กรรมการ
(๖) นายประจวบ ศรีพรรณ์ ตัวแทนประชาคม
หมู่ที่ ๓ กรรมการ
(๗) นายคําพอง สุรขันธ์
ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๑ กรรมการ
(๘) นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน หัวหน้าฝุายอํานวยการ รักษาการ หน.สป กรรมการ/
เลขานุการ
(๙) จ่าเอกทรงศักดิ์ หลานวงษ์ เจ้าพนักงานปูองกัน รักษาการหัวหน้าฝุายปกครอง ผช.
เลขานุการ
(๑๐) นางสาวอภิญญา ศรีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผช.เลขานุการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา ตามข้อ ๕- ๗ มีวาระ
อยู่ในตําแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการเลือกอีกได้ และให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนาคํา มีอํานาจหน้าที่จัดทําร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลนาคํากําหนด จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน และจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายรายละเอียดของงาน
ตามข้อ ๑๙ (๑)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ )
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา

