




 

 

       คำนำ 
    

กระบวนการและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลนาม่อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ 17 ได้กำหนดข้ันตอนดำเนินการ
โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เทศบาลตำบลนาม่องจึงยกเว้นการจดัทำประชาคมในกรณีการจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ในเขตจังหวัดสกลนคร  จนกว่า
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ        

เทศบาลตำบลนาม่อง  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลนาม่อง  
ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ตามแบบข้อมูลเสนอปัญหา/ความต้องการ  และประเด็นหลักการพัฒนาจากสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
ตำบล  มาทบทวนและปรับใช้ในการนำมาพิจารณาจัดทำให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จ ังหวัด  ยุทธศาสตร์กล ุ ่มจ ังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งฃชาติ  ยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ      
มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำข้ึนสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประกอบด้วยโครงการที่เทศบาลตำบลนามอ่ง
ดำเนินการเอง  โครงการที่เทศบาลตำบลนาม่องอุดหนุนหน่วยงานอื่นดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่
กำหนด  และครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ  และกิจกรรมสาธารณะ  
เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
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ส่วนท่ี ๑ 

สภาพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐาน 

1 ด้านกายภาพ 
1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

เทศบาลตำบลนาม่อง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาม่อง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 สำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 100/2 หมู่ที่ 19 บ้านนาขาม ถนนสาย โพนงาน – กุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลตำบลนาม่องตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขาห่างจาก

จังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกประมาณ 36 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 170 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
106,250 ไร่ 

ทิศเหนือ  จรดตำบลนาใน  อำเภอพรรณนานิคม 
ทิศใต ้  จรดตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน 
ทิศตะวันออก จรดตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร 
ทิศตะวันตก  จรดตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ   
 ลักษณะทางภูมอิากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ  
 - ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 องศาเซลเซียส  
 - ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส  
 - ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจกิายน ถึง กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส 
 1.4 ลักษณะของดิน 

  ดินเป็นทรัพยากรตามธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตดินให้ปัจจัยในการดำรงชีวิตเป็น
แหล่งผลิตอาหารเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานที่อยู่คุณภาพดินจึงมีความสัมพันธ์ต่อความ
อุดมสมบูรณ์ในแต่ละภูมิภาค ดินในตำบลนาม่อง ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ 
 1. ดินเหนียวและดินเหนียวปนทรายลักษณะดินเกิดจากตะกอนลำน้ำต่างๆ ที่ถูกพัดพามาทับถมกันซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวและพืชสวน เช่น มะนาว ชมพู่ มะม่วง กล้วยและพืชผักสวนครัว พบ
บริเวณที่พื้นที่ตำบลนาม่อง 
 2. ดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วนปนทรายลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ระบายน้ำได้ดี จึงใช้ปลูก
พืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ถ่ัวเขียวและพืชสวนครัวต่าง   
2. ดา้นการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ มีจำนวน  ๑๙  หมู่บ้าน 

 หมู่ที่ ๑  บ้านนาม่อง    
 หมู่ที่ ๒  บ้านหนองค้า    
 หมู่ที่ ๓  บ้านนาขาม    
 หมู่ที่ ๔  บ้านหนองสะไน    
 หมู่ที่ ๕  บ้านโพนงาม    
 หมู่ที่ ๖  บ้านเชิงดอย    
 หมู่ที่ ๗  บ้านดงนิมิต    
 หมู่ที่ ๘  บ้านกุดน้ำใส    
 หมู่ที่ ๙  บ้านนาขาม    

       หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนทรายคำ 
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 หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะไน 
 หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองค้าพัฒนา 
 หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพนงาม 
 หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสะไน 
 หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาขาม 
 หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองค้า 
 หมู่ที่ ๑๗ บ้านโพนงาม 
 หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสะไน 
 หมู่ที่ ๑๙ บ้านนาขาม 

2.2 การเลือกต้ัง 
เทศบาลตำบลตำบลนาม่องแบ่งเขตเลอืกตั้งออกเป็น 2 เขต เขต 1 ประกอบด้วย  
หมู่ที่ 4,5,6,8,10,11,13,14,17,18 เขต 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,7,9,12,15,16 

3.ประชากร 
       3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านนาม่อง 327 534 515 1049 
๒ บ้านหนองค้า 223 341 352 693 
๓ บ้านนาขาม 145 187 197 384 
๔ บ้านหนองสะไน 184 258 250 508 
๕ บ้านโพนงาม 272 384 400 784 
๖ บ้านเชิงดอย 97 153 147 300 
๗ บ้านดงนิมิต 209 332 336 668 
๘ บ้านกุดน้ำใส 215 358 344 702 
๙ บ้านนาขาม 299 457 437 894 

๑๐ บ้านโนนทรายคำ 260 404 373 777 
๑๑ บ้านหนองสะไน 259 335 359 694 
๑๒ บ้านหนองค้าพัฒนา 231 362 352 714 
๑๓ บ้านโพนงาม 236 344 385 729 
๑๔ บ้านหนองสะไน 226 335 347 682 
๑๕ บ้านนาขาม 153 259 260 519 
๑๖ บ้านหนองค้า 142 271 236 507 
๑๗ บ้านโพนงาม 132 199 197 396 
๑๘ บ้านหนองสะไน 161 240 243 483 
๑๙ บ้านนาขาม 285 423 373 796 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

หมู่บ้าน 
ช่วงอายุ ช่วงอายุ ช่วงอายุ  

รวม 
 

รวมทั้งสิ้น ต่ำกว่า 18 มากกว่า 18 - 60 มากว่า 60 ข้ึนไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. บ้านนาม่อง 103 91 377 352 55 72 535 515 1,050 
2. บ้านหนองค้า 58 61 236 241 45 50 339 352 691 
3. บ้านนาขาม 35 38 123 117 29 42 187 197 384 
4. บ้านหนองสะไน 50 50 170 161 39 39 259 250 5090 
5. บ้านโพนงาม 78 72 230 243 75 85 383 400 783 
6. บ้านเชิงดอย 35 35 97 86 22 26 154 147 301 
7. บ้านดงนิมิต 57 60 223 213 52 63 332 336 668 
8. บ้านกุดน้ำใส 89 66 223 226 46 52 358 344 702 
9. บ้านนาขาม 95 79 307 279 53 79 455 437 892 
10.บ้านโนนทรายคำ 95 75 262 250 47 48 404 373 777 
11.บ้านหนองสะไน 64 52 228 229 42 78 334 359 693 
12.บ้านหนองค้า
พัฒนา 

64 71 253 232 45 51 362 354 716 

13.บ้านโพนงาม 59 73 234 242 51 70 344 385 729 
14.บ้านหนองสะไน 71 68 217 224 46 56 334 348 682 
15.บ้านนาขาม 52 33 166 177 41 51 259 261 520 
16.บ้านหนองค้า 59 45 183 161 29 30 271 236 507 
17.บ้านโพนงาม 32 36 138 128 29 33 199 197 396 
18.บ้านหนองสะไน 52 46 153 160 36 38 241 244 485 
19.บ้านนาขาม 103 81 277 249 43 43 423 373 796 

รวม 1,251 1,132 4,097 3,970 825 1,006 6,173 6,108 16,862 
 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน      5    แห่ง 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  7  แห่ง 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน  1 แห่ง 
 -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน  1 แห่ง 

 
 
 



- 5 - 
 

4.2 สาธารณสุข 
เทศบาลตำบลนาม่องมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2  แห่ง  ดังนี ้
1  โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตำบลบ้านดงนมิิต 
2  โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม 
4.3 อาชญากรรม 

 เทศบาลตำบลนาม่องในรอบหลายปีทีผ่่านมายงัมีอาชญากรรมในพื้นที่ 
 4.4 ยาเสพติด 
 เทศบาลตำบลนาม่อง ยังพบมผีู้ใช้สารเสพติดในประเภท ยาบ้า กัญชา อยู่ในเขตชุมชนคิดเป็นร้อยละ 

1 ต่อจำนวนประชากร 
   4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 เทศบาลตำบลนาม่องให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วย
ตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเองได้  การให้การสงเคราะห์นี้รวมความถึงการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการ
ป้องกันและขจัดปัญหา การฟื้นฟู และปรับสภาพของบุคคลครอบครัว กลุ่ม และชุมชนทั้งในด้านการแก้ไข
ปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมดไป  ปัญหาสังคมที่สำคัญซึ ่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานสังคม
สงเคราะห์แห่งชาติ ระบุไว้มี  ๙ ปัญหาด้วยกัน ได้แก่ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานสตรี  ปัญหาคนพิการ  ปัญหาการขาด
แคลนบริการและสวัสดิการในสังคมชนบทปัญหาครอบครัว  ปัญหาศีลธรรม วัฒนธรรมและปัญหาสุขภาพจิต 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 - เส้นทางเช่ือมระหว่างหมูบ่้าน เป็นสภาพถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ และถนน
ลูกรังบางส่วน 
 - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังบางส่วน 
 5.2 การไฟฟ้า 
 ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีอทิธิพลมากในชีวิตประจำวันของเราต้ังแต่เกดิจนกระทั่งเสยีชีวิต เราสามารถ
นำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านแสงสว่าง ด้านความร้อน ด้านพลังงาน ด้านเสียง เป็นต้น และ
การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง และในส่วนมากทุกๆ ชุมชนในเขตตำบลจะมีไฟฟ้าใช้กันทุก
ครัวเรือน 
 ๕.๓ การประปา 
 ระบบประปาที่เทศบาลตำบลนาม่อง ได้ดำเนินการจัดสร้างไปแล้ว จะสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างระบบประปาอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบรหิาร
จัดการที่ดี มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบ ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำงาน
ของระบบผลิตเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ต้องมีการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา เข้าใจถึงวิธีการคิดค่าน้ำที่
เหมาะสม เพราะต้องคิดจากรายจ่ายที่จ่ายไปในการผลิตน้ำ จำนวนผู ้ใช้น้ำ แล้วจึงคิดราคาน้ำประปาที่
เหมาะสม ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือเทศบาลตำบลนาม่องจะต้องจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนให้กับระบบ
ประปา เพื่อเป็นเงินทุนเบื้องต้นในการบริหารจัดการ โดย เทศบาลตำบลนาม่องต้องจัดเตรียมไว้เพื่อบริหาร 
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กิจการประปาเพื่อเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าสารเคมี , ค่าจ้างผู้เก็บน้ำประปา
หรือค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 
 ๕.๔ โทรศัพท์ 
  เทศบาลตำบลนาม่อง มีเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 14 เสา 
 ๑. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท AIS ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1,3,6,8,12,13 
 ๒. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท TRUE ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3,4,7,8,9,12,13,16 
 3. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท DTAC ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2,7,13  
 ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  เทศบาลตำบลนาม่องยังใช้บริการทางด้านไปรษณีย์กับอำเภอกุดบากในการส่งเอกสารและวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 
        ประชากรส่วนมากมีอาชีพทางด้านการเกษตร   เช่น   

-  ปลูกข้าว ส่วนมากจะทำนาปี  ข้าวที่ปลกูส่วนมากเปน็ข้าวเหนียว 
-  ปลูกมันสำปะหลัง  อ้อย เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ต่ำลงทกุปี 
-  ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
-  การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็ด และไก่ เป็นต้น 

 ๖.๒ การประมง 
  ประชาชนในเขตตำบลนาม่องส่วนมากจะทำการจับสัตว์น้ำตามลำห้วย 
 ๖.๓ การปศุสัตว์ 
  การผลิตที่สำคัญของตำบลนาม่อง ได้แก่ การเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูก  
ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด ถ่ัว และฟักทอง ซึ่งเป็นการปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็
จะจำหน่ายเป็นผลพลอยได้ มีเพียงส่วนน้อยที่จะเพาะปลูกเพื่อการค้าขาย ส่วนสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ 
สุกร เป็ด ไก่ และปลา เป็นต้น 
 ๖.๔ การบริการ 
   ในด้านการบริการในเขตเทศบาลตำบลนาม่องมีการให้บริการในด้านหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลนาม่อง 
 ๖.๕ การท่องเท่ียว 
  ในด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลนาม่องมีสถานที่ท่องเที่ยวคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อม
ครามบ้านเชิงดอย 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
 เทศบาลตำบลนาม่องมีอุตสาหกรรมขนาดเลก็ 
-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จำนวน  5 แห่ง 

 -  โรงสีข้าว   จำนวน  24 แห่ง 
 -  โรงน้ำแข็ง   จำนวน  1 แห่ง 

๖.๗ การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ  
 กลุ่มอาชีพ จำนวน  26 กลุ่ม 
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๖.๘ แรงงาน 
 ในด้านแรงงานประชาชนยังใช้แรงงานในครัวเรอืนในการประกอบอาชีพต่างๆ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ การนบัถือศาสนา 

 ประชาชนในเขตตำบลนาม่องนบัถือศาสนาพทุธ เป็นส่วนใหญ่     
 -  วัด       จำนวน          10 แห่ง 
 -  สำนักสงฆ์    จำนวน  5 แห่ง 
 -  ที่พักสงฆ์    จำนวน  3 แห่ง 

7.๒ ประเพณีและงานประจำป ี
 ตำบลนาม่องมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม  ที่สำคัญและจัดข้ึนในโอกาสต่างๆ ดังนี้  

- งานบุญเดือนสาม (บุญกองข้าว) 
- ประเพณีสรงน้ำ 
- ประเพณีเข้าพรรษา 
- ประเพณีบุญข้าวประดับดิน 
- ประเพณีบุญข้าวสาก 
- ประเพณีบุญออกพรรษา 
- ประเพณีวันลอยกระทง 
- ประเพณีบุญกฐิน                                       
- งานทำบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ 
- หมอเยาพื้นบ้าน (รำผีหมอ) 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 พื้นที่เทศบาลตำบลนามอ่งมีภูมปิัญญาท้องถ่ิน ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน คือ หมอดู หมอเป่า หมอสมุนไพร  
หมอจอดกระดูก หมอสูตรสู่ขวัญ หมอเป่าสายเลอืด หมอใหพ้ร และมีภาษาทีส่ำคัญๆ คือภาษาย้อและกะเลิง  
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคือมีความสามัคคีของคนในชุมชนดีมาก  

7.๔ OTOP สินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 เทศบาลตำบลนาม่องมีสินค้าพื้นเมืองที่ถือเป็นสินค้า OTOP ของตำบลคือ จากกลุม่อีแฮไทยกะเลงิ
การทำเครื่องประดับจากผ้าคราม ปักผ้าทอมือ ผ้าพนคอ วิสาหกิจชุมชนครบวงจร (IAC) แปรรูปผลิตภัณฑจ์าก
สมุนไพรยาดม/ยาหอม แปรรูปผลิตภัณฑเ์ห็ด เห็ด3 รส ข้าวเกรียบเห็ดอบแห้ง แหนมเห็ด และแกงเห็ดสามรส
กึ่งสำเรจ็รปู แปรรูปเห็ด วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11 และกลุม่จกัรสาน เป็นต้น  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 8.๑ น้ำ 
 ประชาชนในเขตตำบลนาม่องใช้น้ำผิวดิน (Surface Water) น้ำผิวดินเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ      
วัฏจักรของน้ำเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมามีการสะสมตัวกันอยู่บริเวณพื้นผิวดิน ซึ่งฝนที่ตกลงมาในระยะแรกน้ำ
มักจะซึมลงไปในดินก่อนจนกระทัง่ดินอิ่มตัวแล้วจึงมีน้ำแช่ขังอยู่ตามลุ่มน้ำหรือแหลง่น้ำขนาดเล็ก ลักษณะการ



ไหลของน้ำผิวดินบนโลกแบ่งเป็นลักษณะการไหลแบบแผ่ซ่าน (Sheet Flow) โดยไหลไปตามความลาดเอยีง
ของพื้นผิว และมีระดับความลึกไม่มาก ประเภทที่สอง คือ การไหลตามร่อง (Channel Flow) หรือเป็น 
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ลักษณะการไหลของน้ำไปตามลำธาร ซึ่งเป็นน้ำผิวดินที่ได้ศึกษามาแล้ว น้ำผิวดินนับเป็นแหล่งน้ำที่มีประโยชน์
มากต่อมนุษย์ ในด้านการดำรงชีวิต แหล่งน้ำผิวดิน ออกจากจะเป็นส่วนของน้ำฝนที่ตกลงสู่ผิวดินแล้วยังหมาย 
รวมถึงส่วนของน้ำที่ไหลล้นออกจากใต้ดินเข้ามาสมทบด้วย ปริมาณของน้ำผิวดินจะมากหรือน้อยกข็ึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมายังพื้นที่นั้นๆ ด้วย  
 8.๒ ปา่ไม ้
 สภาพป่าในตำบลนาม่องประกอบด้วยชนิดป่าที่สำคัญ 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่า
ดิบแล้ง ป่าเต็งรัง พันธ์ุไม้ทีส่ำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง กว้าว พยุง ส้าน ช้างน้าว กระโดน มะพอก 
ฯลฯ พืชพื้นล่างประกอบด้วย หญ้าเพ็ก ตะโกหิน ปอหู ปรง พวงประดิษฐ์ รางจืด เป็นต้น 
 8.๓ ภูเขา 
 ตำบลนาม่องมลีักษณะโครงสร้างทางธรณีเป็นหินทราย 

8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในเขตตำบลนามอ่ง คือ ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ำ 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 256๑ – 25๘๐)   
 วิสัยทัศน ์

 “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 สาระสำคัญ 
 1.1.1 ความมั่นคง 

  1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั ้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั ้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี ่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู ่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
  3) สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
  4) ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

  5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ  

 1.1.๒ ความมั่งคั่ง 
 1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื ่องจนเข้าสู ่กล ุ ่มประเทศรายได้สูง  
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  

 2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

 3) ความสมบูรณ์ในทุนที ่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื ่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 1.1.๓ ความยั่งยืน 

         1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
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        2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

        3) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน                     
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

        4) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านความมั่นคง 
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจาย
อำนาจ และสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติ
สุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

4) บริหารจัดการความมั ่นคงชายแดนและชายฝั ่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ ้นส ่วน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 
เร่งรัดจัดทำหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ  

5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ                   
ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย  และเสริมสร ้างความมั ่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                        
และไซเบอร์  

6) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างกำลังและ
ยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  

7) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ำ  

8) ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น กำหนดการบริหาร
จัดการที ่ครบวงจรและยั ่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ ื ้อต่อการดำเนินงาน และให้ความสำคัญ                  
กับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

   - รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยดำเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความ
เชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุก
ระดับ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  

   - ส่งเสริมการค้าและการลงทนุ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรป์ระเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

   - พัฒนาประเทศสู่ความเปน็ชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอำนวยความสะดวกทางด้านโครงสร้าง
และระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 
  2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
   ภาคเกษตร  

- เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  
- ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ  
- พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  

   ภาคอุตสาหกรรม  
- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
ภาคบริการ 
- สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
- ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  
- ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  

   พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
- พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ

รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสนองต่อผู้บริโภคทุก
ระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของ
ตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่ วโลกสนับสนุนผู ้ประกอบการเดิมให้สามารถ
ปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ 
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- พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื ่อส ่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน                     
ของประเทศ  

- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู ่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที ่เข ้มแข็ง               
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้าง       
ขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล  

- ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   

และกลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
   การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ                  
และความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วม
และช่องทางการตลาดร่วมกัน  

- พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง                           
มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

- พื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่                   
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
ที ่มีอนาคต มีระบบรางเชื ่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั ่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถ่ินที่มีขีดความสามารถสูง 
   การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ำ รวมทั้ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่ว
ประเทศ และเช่ือมโยงกับประเทศเพือ่นบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบำรงุอากาศ
ยานและการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

- ด้านความมั ่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั ่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื ้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที ่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี                  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเช่ือมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน  

- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT 
ที่ เป ็นอินเทอร์เน็ตความเร ็วสูงให้ท ันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ                  
และเช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรม
การบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  
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- ด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3                     
โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที ่มุ ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ                      
เพิ่มจำนวนบุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
   การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

- สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ    
ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลือ่มลำ้อย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน  

- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา                 
การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ  

- ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั ่นคงด้านพลังงาน           
ด้านอาหาร ด้านสิ ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบ ัต ิในร ูปแบบต่าง ๆ รวมทั ้งการป้องกันภัย                                     
ในทุกรูปแบบ  

- ส ่งเสร ิมบทบาทการเป็นผ ู ้ประสานประโยชน์ในการเชื ่อมโยงและถ่วงดุลระหว่าง                     
กลุ่มอำนาจต่างๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดำรงความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของ
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอำนาจต่างๆ 

- เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดัน                  
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื ่น ๆ และให้ความช่วยเหลือ                   
ทั้งในด้านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและ
การพัฒนาทุนมนุษย์ 

- สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน ( Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทาง
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

- สร้างองค์ความรู ้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู ้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ        
และผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งดำเนิน การเชิงรุก                     
ในการสร้างความเข้าใจ ความเชื ่อมั ่น และภาพลักษณ์ที ่ด ีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอื ่น ๆ                           
ของประเทศไทย 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา         

เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน      
(3) วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ  

2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงโดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และการ
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบ
การผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการ
เรียนรู้  

3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ   
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกาย          
และจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  

4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
จ ิตสำนึกสาธารณะ ควบคู ่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร ้างความอบอุ่น                         
และมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1) การสร้างความมั ่นคงและการลดความเหลื ่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง         
ความมั ่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั ่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะ                 
ขั ้นพื ้นฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ ่มผู ้มีรายได้น้อยและกลุ ่มด้ อยโอกาส ความเป็นธรรม                           
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

  2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกัน
สุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพ  
  3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
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4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยการฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธำรงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นฐานรากที่
เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

5) พัฒนาการสื ่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส ่งเสริมจรรยาบรรณ                  
ของสื ่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื ่อ มีการกำหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชน                             
ให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

- ปกป้องรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกทำลาย
ป่าอย่างเข้มงวด  

- ส่งเสริมการปลูกปา่เศรษฐกิจ บริหารจดัการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้
คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์  

- วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
- เสร ิมสร ้างความเข ้มแข ็งและความร ่วมม ือในภูม ิภาคอาเซ ียนด ้านการจ ั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 

- เน้นการปรับระบบการบรหิารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเกบ็น้ำต้นทุนและ
แหล่งชะลอน้ำที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำและเพิม่ประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการผันน้ำ 
และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนการ
ปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ 

- พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
- กำหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
- สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน           

อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง  
  3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาพื้นที ่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุ                       
ให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพื้นที่  

- สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อ
การพัฒนา 
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- เพิ่มศักยภาพเมืองด้านสิ ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ ่มประสิทธิภาพ          

การจัดการของเสีย  
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน  
- พัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน 
  4) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก  
- เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการทำแผนบริหารความต่อเนื่อง

ของธุรกิจ  
  5) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

- จ ัดให้ม ีภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ที ่ก่อให้เก ิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      
และค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  

- ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื ่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเล ือก                      
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

- ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง 
องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอำนาจให้กับท้องถ่ินและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

- ปฎิรูประบบภาษีทั ้งระบบ เพื ่อเพิ ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื ่องมือในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำ  

- ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่
เป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทำงบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

- ม ุ ่งเน้นการจัดทำงบประมาณโดยยึดพื ้นที ่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นต ัวตั้ง                          
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณได้มากข้ึน 
  2) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

- ทบทวนบทบาทภารก ิจของหน่วยงานภาคร ัฐให ้ม ีความเหมาะสม ถ ่ายโอนงาน                           
ให้ภาคส่วนอื่น เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
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- พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา                  
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  
  3) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

- พัฒนารูปแบบและวิธีการทำงานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึด
พื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจดัสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลือ่นแผนพฒันา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม 
  4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

- วางแผนกำลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  
- สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มี

การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
- เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย 

  5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน                    

และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้า
มาดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ  
  6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

- พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ  
- พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทำ web-portal จัดทำ

ฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
- ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การบริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ โทรศัพท์มือถือ 

  7) การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย 
- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

การประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มี
หน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและ
ประชาชนได้ 
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1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การ
กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ” ของประเทศ 

 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
  เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติที่ สศช. ได้จัดทำ
ขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง  และ     
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 เป้าหมาย 
 1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
  1.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  1.3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  2.1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  2.2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  2.3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 
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 3) การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  3.1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  4.2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  4.3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
 5) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5.1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  5.2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  5.3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

 แนวทางการพัฒนา 

 1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  1.1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
  1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันา
กำลังคนและแรงงานให้มีทกัษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดและรองรบัการเปดิเสรี
ของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมี
การเรียนรู้ข้ันพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลติมีความยืดหยุน่
ในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลติและระหว่างพื้นที่การผลติ เพื่อให้แรงงานสามารถเคลือ่นย้ายไปสู่สาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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  1.3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการ
กีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มี  
แบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อ
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  1.4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลติช้ินส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 
  1.5) การปรับโครงสร้างการผลิต  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่ สูญเสียขีดความสามารถใน
การแข่งขันลงสู่ระดับที ่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั ่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งส่งเสรมิการรวมกลุม่ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่ง
น้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่ง
ขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที ่ยวและส่งเสริมการท่องเที ่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื ่อยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่
มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ 
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  พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื ่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื ่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน 
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการ
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ 
เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์และสนับสนุน
การลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุน
ที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

 2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อ
สร้าง ผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้
ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรือ้รังต่างๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
  2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  โดย  
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจดัการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู ่ผู ้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา      
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ
ประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ
การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
  2.3) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง 
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บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อสง่เสรมิสขุภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนำ
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
  2.4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดำรงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรงุ
สภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสขุภาพและสวัสดิการสงัคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผล
ไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ 
 3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
  3.1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที ่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
  3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชน
แออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ ำเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเปา้หมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมี
แนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
  3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดิน ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ    
พ.ศ. ... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
ปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
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 4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  4.1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอ้ม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที ่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 
  4.2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเรง่รัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การ
ลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
ห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
  4.3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคำนึงถึง
ขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วน นำระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
กำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง  
  5.2) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนยีม
เพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
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  5.3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) 
ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมลู
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
  5.5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื ่อลดความเสี ่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกใหก้ับทกุภาคส่วน ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
 6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6.1) การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
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  6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
  6.3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       6.4) การสรา้งระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน ที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครือ่งมือให้กบัคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ  ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสงัคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแหง่ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่ค่ังยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบรหิารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
            และธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพฒันาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา 

1.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖5) 
       แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ซึ่งเป็นแผนที่จะกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของแต่ละ
ภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้มีการกำหนดเป้าหมาย “การพัฒนาอีสานสู่มิติ
ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง” ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญ ๖ ด้าน ดังนี้  
  ๑) บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน : พัฒนา
แหล่งน้ำ เพิ่มปริมาณการกักเก็บ ผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ และบริหารจัดการน้ำแบบ
บูรณาการ  
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  ๒) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนรายได้น้อย พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ ทักษะ
อาชีพ พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอำนวยความยุติธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ำ  

๓) สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าว
หอมมะลิ ส่งเสริมการปรับเปลี ่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่  พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สนับสนุนธุรกิจ SMEs 
Startup พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด 
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย  

๔) พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน  

๕) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค : เร่ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางใน
เมืองที่มีศักยภาพ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
        ๖) พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่าน
ศุลกากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 1.๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้มีการปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้มากที่สุด ซึ่งในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ได้มีการทบทวนประเด็นการ
พัฒนา ๔ ประเด็นพัฒนา ดังต่อไปนี้  

1. การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน  
๓. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่  
๔. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
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 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : การส่งเสริมพฒันาการผลิตการสร้างมลูค่าเพิม่ทางการเกษตร 
                         และครัวอาหารปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ :   1) ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด มีการเติบโตสงูข้ึน 

2) มีการพฒันาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพิม่ขึ้น 
3) ผลผลิตการเกษตรได้รบัการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าใหส้อดคล้องกบัตลาด 

แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมการพฒันาการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 
กลยุทธ์จาก TOWS  :  1) พฒันาแบรนดส์ินค้าเกษตร สินค้าท้องถ่ินของพื้นที่ [S7/O7/O8/O10] 
           2) พัฒนาประสทิธิภาพการผลิต และสร้างมลูค่าเพิม่ทางการเกษตร [W1/W2/O7] 
           3) ส่งเสริมการปลกูและการแปรรปูพืชพลังงานในพื้นที ่[W1/W2/O5] 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)  
เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน  

วัตถุประสงค์ : ๑) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ยอมรับมากขึ้น 
         ๒) การท่องเที่ยวของกลุม่จงัหวัดเตบิโตข้ึน                                          
แนวทางการพัฒนา :  ๑) พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว เส้นทางคมนาคม และสิ่งอำนวยความ  

สะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
๒) พฒันาเรื่องราวและเส้นทางท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้าน  
๓) พฒันาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบรกิารแกผู่้ประกอบการ  
และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
๔) พฒันาสินค้าทีร่ะลึก และ OTOP ที่มีคุณภาพเช่ือมโยงกบัการท่องเที่ยว  
๕) ประชาสมัพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยว ๓ ธรรม ของกลุ่มจังหวัด  

กลยุทธ์จาก TOWS :  ๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน [S1/O2/O3]  
๒) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรองรับการท่องเที่ยว [S1/T2] 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ : การพฒันาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสตกิสใ์ห้กบั 
    ภาคธุรกจิในพืน้ที ่ 
 วัตถุประสงค์ :  1) ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพิ่มสูงข้ึน 

2) ผู้ประกอบการ และแรงงานได้รับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า การลงทุน 
 3) สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนได้รบัการปรบัปรงุ/พฒันา 
 4) สินค้าและบริการไดร้ับการเพิ่มมลูค่าโดยใช้นวัตกรรม 
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แนวทางการพัฒนา  :   1) เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า การลงทุนแกผู่้ประกอบการและแรงงานใน

พื้นที ่
2) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการค้าการลงทุน 
3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในการค้าการลงทุน 
4) จัดกิจกรรมใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ปจัจบุัน เช่น การจัดกจิกรรมแบบ New- 

  Normal เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นต้น 

กลยุทธ์จาก TOWS  :   1) สง่เสรมิระบบรวมและการกระจายสินค้าเกษตรและบริการจากศักยภาพด้าน 
โลจสิติกส์และเช่ือมโยงตลาดตามระเบียงเศรษฐกจิภายในประเทศและเส้นทางเช่ือมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านและจีน 
2) ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพือ่ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และสง่เสริมการตลาด 
3) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานกลุ่มวิสาหกจิ และ SME รวมถึงนักธุรกจิรุ่นใหม่ที่
สอดคล้องกบัโอกาสด้านธุรกจิ 
4) พัฒนาเส้นทางและความสะดวกระบบการคมนาคมขนสง่เช่ือมโยงระหว่างเมืองหลัก
เมืองรอง 
5) ยกระดับมาตรฐานด้านการอำนวยความสะดวกและระบบประสทิธิภาพด่านการค้า
ชายแดน 
6) พัฒนาเส้นทางทางคมนาคมผ่านเทือกเขาภูพานให้มีความสะดวกและความปลอดภัย
เพิ่มสูงข้ึน 
7 พัฒนาระบบการคมนาคมขนสง่ และโลจสิติกส์เช่ือมโยงเมืองหลักและเมืองรอง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ : การพฒันาสงัคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง  
 วัตถุประสงค์ : 1) ลดความเหลื่อมล้ำในสงัคมของกลุม่จงัหวัด 

2) ประชาชนมีการเข้าถึง และมีการศึกษาที่ดีข้ึน 
3) ประชาชนในกลุม่จงัหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
4) ประชาชนมีการดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนา :             1) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่  
2) ส่งเสริมเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้มั่นคง  
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3) ส่งเสริมเครือข่ายด้านสังคมในการดูแลกลุม่ผูป้ระสบปัญหาทางสงัคมใหม้ัน่คง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

กลยุทธ์จาก TOWS  :  ๑) สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาพื้นที่เมืองและชุมชนสู่
การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๒) ส ่ ง เสร ิมความส ัมพ ันธ ์ด ้ านการพ ัฒนาก ับ เพ ื ่ อนบ ้านผ ่านกล ไก
สถาบันการศึกษา 
3) ลดปัญหาความเลื่อมล้ำทางด้านสังคมตามแนวทางการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนที่น่าอยูเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งใหห้มูบ่้านชุมชน 
5) พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุปสรรคในพืน้ที่ 
6) เสริมสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ความเข้าใจให้แก่หมู่บ้านชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

1.๓.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
 3.3.1 เปา้หมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
     “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสูอ่นุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 
 3.3.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
       เป้าหมายรวม  
  “ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน ” 
 ตัวชี้วัดรวม 
  ๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  
  ๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีทีผ่่านมา 

 3.3.3 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 

  
 
 
 

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี ประเด็นการพัฒนา 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๓ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
๔ การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดลุและยัง่ยืน 
๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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 3.3.4 วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความมั่นคง
และยั่งยืน                         
 2) เพื่อพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นมหานครแห่งพฤกษเวช 
 3) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด  
       4) เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) ของ
จังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย  
      5) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    6) เพื ่อให ้การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ ่งแวดล้อมอย ่างบ ูรณาการ                   
มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 7) เพื่อใหก้ารบรหิารงานของจงัหวัดสกลนครเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง
สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด 
1.3.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

1.3.๔.๑ วิสัยทัศน์ 
  “สกลนครน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

  พันธกิจ 
 ๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า 
 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 ๓) ส่งเสริมและเสรมิสร้างการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและความสงบเรียบรอ้ย 
 ๔) ส่งเสริมและเสรมิสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
 ๕) ส่งเสริมและสนบัสนุนการทอ่งเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
 ๖) ส่งเสริมและเสรมิสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 ๗) พัฒนาท้องถ่ินร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 

  ๘) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 1.3.๔.๒ ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน           

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอยา่ง
สมดุลและยั่งยืน  
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 1.3.๔.๓ เป้าประสงค์ 
  ๑) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง 
  ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๓) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
  ๔) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
  ๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพรป่ระเพณี และ อนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง 
  ๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนรุักษ์และฟื้นฟูอย่างยัง่ยืน  ครอบคลมุทุกพื้นที่ 
  ๗) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  ๘) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
 วิสัยทัศน์ 
 “สกลนครน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับ  AEC  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า 
๒. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
๓. ส่งเสรมิและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและความสงบเรียบรอ้ย 
๔. ส่งเสรมิและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
๕. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
๖. ส่งเสรมิและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
๗. พัฒนาท้องถ่ินร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
๘. เสรมิสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
 ๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง 
 ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
 ๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
 ๕. ส่งเสรมิการท่องเที่ยว เผยแพรป่ระเพณี และ อนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง 
 ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนรุักษ์และฟื้นฟูอย่างยัง่ยืน ครอบคลุมทกุพื้นที ่
 ๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
 ๘. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 
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 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ 20 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเกษตรกรและองค์กรใหม้ีความเข้มแข็ง 
     กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งดา้นการตลาดสินค้า   
                   เกษตรและเช่ือมโยงเครือข่าย 
     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว   
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
       สู่เศรษฐกจิ สร้างสรรค์ 
     กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมและสนบัสนุนด้านการทอ่งเที่ยว 
     กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม 
     ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
     กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาจัดระบบการศึกษาใหท้ั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
     กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน   
  กลยุทธ์ที่ ๑ สง่เสริมสนบัสนุนสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก การจัดการ  
        การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ยืน 
     กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ ๓  การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐาน 
     กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอ้ย 
     กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการเมืองการปกครองในระบอบ 
        ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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     กลยุทธ์ที่ ๕ กำหนดหลกัสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 
       อันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 
     กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาม่อง 

2.1 วิสัยทัศน ์

“ตำบลนาม่องน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นวัตกรรมนำเศรษฐกิจ  ดำรงชีวิตพอเพียง” 

 2.2 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาการท่องเที่ยว  และอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาทรพัยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

2.3 เปา้ประสงค ์

1. การคมนาคมขนสง่มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง  
และครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน 

2. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รบัการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ มีแหลง่ความรู้ทีท่ันสมัย
และรูจ้ักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารสุขโดยทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพ 
4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสงัคมอยา่งทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
5. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดำรงอยู่สบืทอดตลอดไป 
6. มีแหลง่ท่องเที่ยวทีส่วยงามและเป็นที่ดงึดูดใจของนกัท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่

มากขึ้น 
7. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม ่
9. ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายไดเ้พียงพอต่อการดำรงชีพ 
10. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพิม่ขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด  
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
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12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมผีังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง 
13. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 
14. ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
15. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูลตลอดจนภูมิทัศน์ทีส่วยงาม 
16. บุคลากรปฏิบัตงิานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรร  และหลักธรรมาภิบาล 
17. การบริหารด้านการเงิน การคลัง และการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ 
18. ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเกิดการมีส่วน

ร่วมในการบรหิารและพฒันาท้องถ่ินจากทกุภาคส่วน 
19. สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
20. ช่องทางการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
21. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
22. ประชาชนรูร้ักสามัคคี  และประเทศชาติมั่นคง 
๒.๔ ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร 
๒. จำนวนแหลง่ท่องเที่ยวได้รบัการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
๓. ร้อยละของจำนวนประชาชนให้ความสนใจวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 
๔. ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
๕. ร้อยละของจำนวนประชากรมสีุขภาพแข็งแรง 
๖. ร้อยละของจำนวนประชากรมีคุณภาพดีข้ึน 
๗. ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลอืดออกลดลงจากปีทีผ่่านมา 
๘. จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามโครงการที่กำหนด 
๙. ร้อยละจำนวนพื้นทีป่่าของตำบลนามอ่งเพิ่มข้ึน 

 ๑๐. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล 
๑๑. ร้อยละของการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติได้มาตรฐาน 
๑๒. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ทีส่่งเสริมการปอ้งกันและปราบปรามเกี่ยวกบัทจุริตประพฤติมิชอบใน 

หน่วยงานภาครัฐ เพิ่มข้ึน 
 ๑๓. ร้อยละของปญัหาด้านยาเสพติดได้รบัการแก่ไข 
 ๑๔. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรกัษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๑๕. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ 
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๒.๕ ค่าเปา้หมาย 

๑. ประชาชนได้รับการสนบัสนุนด้านการพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง   

๒. ประชาชนได้รับการพฒันาด้านการพฒันาการท่องเที่ยว  และอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย 
 ๓. ประชาชนได้รับการพฒันาทรพัยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   
๔. ตำบลนาม่องได้รับการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดลุและ 

ยั่งยืน   
๕. ตำบลนาม่องมีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง   
๒.๖ กลยุทธ ์
1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนด้านการเกษตรกร 
2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพียง 
3. สนับสนุนกลุม่เกษตรกรและกลุม่อาชีพในชุมชน  
4. ประชาสมัพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 
6. สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
7. ประชาสมัพันธ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
8. เสรมิสร้างการเรียนรู้และทักษะของกลุม่วัยเรียน 
9. เสรมิสร้างการออกกำลังกาย 
10. ส่งเสริมด้านสวัสดิการ 
11. ส่งเสริมการทำความสะอาดของชุมชน 
12. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมในกลุ่มต่างๆ 
13. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ 
14. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการเทศบาลตำบลนาม่องสู่องค์การสมรรถนะสูง 
15. ส่งเสริมการนำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร 
16. พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
17. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๓. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนในการพึ่งตนเอง 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาม่อง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสามารถอธิบายได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ดังนี ้

 2.8.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  1) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  ๒) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด จงัหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ ๑ 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

  ๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ใน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย 

  ๔) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแกป้ัญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

  ๕) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  ๖) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
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2.8.2 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการท่องเท่ียว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  

๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

             ๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ใน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อน
บ้าน 
                    ๔) มีความเชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุทธศาสตร์ที ่ 4 
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

              ๕) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์
ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

      ๖) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

2.8.3 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

             ๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ใน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
                    ๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการขับเคลื่อน
สำคัญด้านที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ                 
   ๕) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างคาวมเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 

      ๖) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยทุธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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2.8.4  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

1) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ
อย่างสมดลุและยั่งยืน 

๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 4การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ใน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
                    ๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
ความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแล้อม 
                  ๕) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์
ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

      ๖) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที ่5 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.8.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ 
มั่นคง 

1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๒) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ใน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
                    ๔) มีความเชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุทธศาสตร์ที่  2  
แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  
                  ๕) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์
ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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      ๖) มีความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านความมั ่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลมคีวามเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล   

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ของเทศบาลตำบลนาม่องได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจ ัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลตำบลที่ชัดเจน 
คลอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และ 
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่
ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน 

W1 บุคลากรเทศบาลยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการ
บริหารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
เทศบาลตำบลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่
ตำบลตอบสนองได้น้อย S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทำ

แผน การทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการอ่ืน 

S3 มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการ
บริหารงานตามลำดับชั้น 

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหน้ีสินอันเก่ียวเน่ืองกับการ
ประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตประจำวันในอัตรา
สูง S4 ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้

กรอบของกฎหมาย 

S5 มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง
ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในตำบล W4 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากทำให้การ

ปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
S6 สภาเทศบาลตำบลสามารถออกเทศบัญญัติได้

เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย 
W5 บุคลากรมีน้อย ทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง 

เกิดการทำงานไม่มีความต่อเน่ือง และประสบการณ์
ในการทำงานน้อย S7 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจ

และกำลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

W6 ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

W7 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทำ
ให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน และ
ความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W9 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ 

S11 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W10 ประชาชนในพื้นที่ยังไม่เข้าใจบทบาทการทำงานของ
เทศบาล 

W11 งบประมาณค่อนข้างน้อย ทำให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 

S12 สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์
เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W12 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S13 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการ
ทำงานในระบบของเครือข่าย 

W13 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

S14 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเน่ือง 

W14 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางศาสนา  

S15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม W15 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

S16 ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

W16 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร 
ต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติซ่ึงบางครั้งไม่
เพียงพอ 

S17 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ 

T1 อำนาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ บาง
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 

O2 แนวโน้มของรายได ้ท ี ่ ได ้ร ับจ ัดสรรมากขึ้ น 
ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองของเทศบาลตำบล 

T2 การให้ความอิสระเทศบาลตำบลจากส่วนกลางยังไม่
เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลจาก 
ส่วนภูมิภาค 

O3 กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานของเทศบาลตำบล 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหน้ีสิน ขาดทุน คุณภาพ
ต่ำ ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ำ 

O4 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากขึ้น T5 น้ำมันมีราคาแพงอย่างต่อเน่ือง 

O5 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เน่ืองจากแหล่ง
งานรองรับไม่เพียงพอ 

O6 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้
เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
และประชาชนในตำบล 

T7 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาของ บุตร – 
หลาน ให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

O7 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน 
ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซ่ึงมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเน่ืองจากพื้นที่ของตำบลมีลักษณะ
แหล่งต้นน้ำ  ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดน้ำเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 

O8 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้ง
พื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีใน
เรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่ม่ันคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการ
จัดสรรงบประมาณของเทศบาลตำบล 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O9 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอำเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทำให้มีงาน/หน้าที่
เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

O10 นำข้อมูลจากการจัดทำเวทีประชาคม  
จัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง 
ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพื้นที่ และไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ 

O11 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

T13 ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน 

O12 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นทำ
ให้การบริหารจัดการมีความต่อเน่ือง 
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๓.๒ การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

  ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่องยังคงเป็น
ปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที ่ ซึ ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานก็คือ ด้าน
งบประมาณ ดังนั้น เทศบาลตำบลนาม่อง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบรหิารงบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจำกัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหาที่สำคัญ  และ
จำเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผัง
เมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต  ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่กำลังประสบ
ปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สำหรับเทศบาลตำบลนาม่อง ต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหา  หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมาก
นัก 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

  1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในตำบลมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ทำให้เกิด
ละอองฝุ่นหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความ
เดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 
  2. ทางระบายน้ำ ลำคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ลำเหมืองส่งน้ำมีวัชพืชปกคลุม ท่อ
ระบายน้ำยังถูกน้ำกัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ำเล็กทำให้การระบายน้ำในช่วง
ฤดูน้ำหลากไม่ทันทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 
  3. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน  
  4. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำตามธรรมชาติในฤดูฝนทำนาปี บางครั้งเกิด
ปัญหาภัยแล้งทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อน้ำในพื้นที่นาของตนเองทำให้
เพิ่มต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อน้ำ  เป็นต้น บางพื้นที่พบปัญหาสภาพดินกักเก็บน้ำไม่ได้ ไม่สามารถทำนาได้ 
หน้าแล้งบริเวณลำคลองจะแห้งขอด 
  5. การโทรคมนาคมและการสื ่อสาร ระบบการสื ่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วนการ
โทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่เทศบาลตำบลนาม่อง เป็นต้น 
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การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง หรือโครงการ/
กิจกรรมทีเ่กินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วย
งายที่เกี่ยวข้อง 

 ความต้องการของประชาชน 

  1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  ๒. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
  ๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุก 
พื้นที่   
  ๔. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ำ 
  ๕.จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ และจัดหาเครื่องกรองน้ำสะอาด ในการอุปโภค-บริโภค  
  ๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
  ๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน- 
  ๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
  ๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
  ๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
  ๑๒. จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
  ๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ข. ด้านเศรษฐกิจ 

  ปัญหา 

  ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลตำบลนาม่องยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการทำนา ใน
ภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลตำบลนาม่อง ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่
เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้
เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆ สร้างรายได้
ให้ประชาชนมากข้ึน 
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    ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาของเทศบาลตำบลนาม่อง ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้านสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาเรื่องน้ำ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดู
เก็บเกี่ยว ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจำกัด เพื่อบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์
เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถ่ินเทศบาลตำบลนาม่อง ให้ขยายตัวมากข้ึนใน
อนาคต 

  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง มีอาชีพหลัก คือ การทำนา รองลงมาเป็นอาชีพ
รับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจ
รวมกลุ่มผู้มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน 

  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

      ภาคการเกษตร เป็นสิ ่งสำคัญยิ ่งที ่จะต้องดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลนาม่อง เล็งเห็น
ความสำคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาค
การเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 

  ความต้องการของประชาชน 

  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาม่องต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ต้องการ
ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ลดความช้ืน ก่อนที่จะจำหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้า 
เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลติ เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซือ้พันธ์ุข้าวในการทำนา
ในฤดูต่อไป  

  ค. ด้านสังคม 

  ปัญหา 

               สังคมโดยรวมภายในเทศบาลตำบลนาม่อง ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยัง
อาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถ่ินมากข้ึน แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้
สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
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สำหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อเทศบาลตำบลนาม่อง  ดังนี้ 
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5. ขาดสถานที่สำหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันในอนาคต 
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
  1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงทำให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

  2. ในเขตพื้นที่ของในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การเกดิโรค
ไข้เลือดออกในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  
  ๓. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านรักบา้นเกิด 
รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปี อยู่นอกพื้นที่ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไป
ทำงานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ทำการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สำคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า 
“กระดูกสันหลังของชาติ” 
  ๔. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่
ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไมม่ีข้อมูลที่
เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข กำหนดมาตรการที่ชัดเจน 
  5. จากปญัหาในข้อที่ ๔ มีเหตุมาจาก ในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ไม่มีพื้นที่ในการเล่นกีฬาหรือ
นันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการอย่างแท้จริง หรือขาดพื้นที่ใน
การใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ ปญัหาน้ีต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยา
เสพติด กจ็ะมปีัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย 
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  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
  เทศบาลตำบลนาม่องจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากรมา
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลนาม่อง คอยดูแล
สอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังเทศบาลตำบลนาม่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ใน
เด็กและเยาวชน สิ่งสำคัญการปลกูฝงัจิตสำนึกทีด่ี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น 
การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในถ่ินที่อยู่ บ้าน
เกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทาง
ธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและเทศบาลตำบลนาม่อง ได้
ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดำเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและนันทนาการเทศบาลตำบลนาม่อง ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อำเภอ และ
ระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลนาม่อง จัดส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่างๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่าง
เป็นสิ่งจำเป็นที่เทศบาลตำบลนาม่องต้องดำเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 

  ความต้องการของประชาชน 

  ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนไดร้ับการ
ปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถ่ินอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่าง
ภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นที่
สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ง. ด้านการเมือง - การบริหาร 

  ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานในท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทำลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมาย
ในอนาคต ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 
  1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
  2. ปัญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาม่องมีความเช่ืองช้า 
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  3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
อย่างจริงจัง 
  4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลนาม่องไม่
เพียงพอต่อการบริหารงาน 
  5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
  จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
ของท้องถ่ินเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถ่ิน 

  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 

  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่
จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ 
ในเรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการทำนา คือ 
๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ทำให้ไม่
ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประส งค์ ส่วนในด้านของการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตำบลนาม่อง บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏบิัตงิาน 
ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจำกัดของทรพัยากร ไม่ว่าจะเป็นเงนิ 
คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการทำงาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
ตำบลนาม่องมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจำกัด  รายได้ของเทศบาลตำบลนาม่องมีน้อย ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการดำเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ รายได้ของเทศบาลตำบลนาม่องส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรร
ให้  รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลนาม่อง เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจ
ภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง  

  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

  เทศบาลตำบลนาม่อง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจ
ในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาม่อง จัดอบรมแกนนำในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจดัต้ังกลุม่ตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านในด้านต่างๆ ส่วนในเรื่อง
บุคลากรของเทศบาลตำบลนาม่อง จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทำงานโดยการส่งอบรมอย่างตอ่เนื่องเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มี
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามเทศบัญญัติบัญญัติ 
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การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บ
ให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา อีกทั้งออกเทศบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและ
เพียงพอต่อการดำเนินการ 

  ความต้องการของประชาชน 

  1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมใน 
ด้านการเมือง การบริหารของเทศบาลตำบลนาม่องและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเทศบาลตำบลนาม่องจัด
ข้ึน 
  2. ผู ้บริหาร บุคลากร ของเทศบาลตำบลนาม่อง ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
  3. เทศบาลตำบลน่าองสามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วนเป็นธรรม เพื่อมีรายได้ให้
เพียงพอต่อการบริหารงานและดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพหรอื
ลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 

  จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ถือว่าไม่แตกต่างจากสภาพ
ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่แหล่งน้ำถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ภายในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง ถือเป็นปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อ
พักผ่อน เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเพื่อเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลตำบล
นาม่อง ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ
การขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทำให้ปัญหาด้านต่าง ๆ  ไม่รุนแรง ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหา
ขยะของครัวเรือน ดังนั้น  ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น  ปัญหาขยะตามริมถนนและปัญหาสารเคมี ของเขต
เทศบาลตำบลนาม่อง ในอนาคต 

  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแล
ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทำลายศัตรูพืช จนทำให้ระบบ
นิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ 
ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
  เทศบาลตำบลนาม่อง จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง เพื่อสร้างที่เผา
ขยะ ลดปัญหาขยะ และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ     
ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำให้ประชาชน
หวงแหน 

   ความต้องการของประชาชน 

  ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ  สร้าง
จิตสำนึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖6 – พ.ศ.2570) 

เทศบาลตำบลนาม่อง 
 

 
ยุทธ์ศาสตร ์

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

 ๑.๑ แผนงานสังคม
สงเคราะห์   

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

6,200,000 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

6,200,000 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

6,200,000 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

6,200,000 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

6,200,000 

 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 

31,000,000 

รวม 4 6,200,000 4 6,200,000 4 6,200,000 4 6,200,000 4 6,200,000 20 31,000,000 

๒) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
และอนุรกัษ์วัฒนธรรม
ไทย 
๒.๑ แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ    

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

460,000 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

460,000 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

460,000 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

460,000 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

460,000 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 

2,300,000 

รวม 8 460,000 8 460,000 8 460,000 8 460,000 8 460,000 40 2,300,000 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธ์ศาสตร ์

 
 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน   
๓.๑ แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 
๓.๓ แผนงาน
สาธารณสุข 
๓.๔ แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

9 
10 

 
 

8 
 
 

 
 
 
 
 
 

270,000 
 
 

5,684,280 
1,190,000 

 
 

490,000 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 

9 
10 

 
 

8 

 
 
 
 
 
 

270,000 
 
 

6,046,000 
1,190,000 

 
 

490,000 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

9 
10 

 
 

8 

 
 
 
 
 
 

270,000 
 
 

5,808,000 
1,190,000 

 
 

490,000 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

9 
10 

 
 

8 

 
 
 
 
 
 

270,000 
 
 

5,880,000 
1,190,000 

 
 

490,000 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

9 
10 

 
 

8 

 
 
 
 
 
 

270,000 
 
 

5,940,000 
1,190,000 

 
 

490,000 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 

45 
50 

 
 

40 

 
 
 
 
 
 

1,350,000 
 
 

29,358,280 
5,950,000 

 
 

2,450,000 

รวม 28 7,634,280 28 7,996,000 28 7,758,000 28 7,830,000 28 7,890,000 140 39,108,280 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ยุทธ์ศาสตร ์

 
 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่างสมดลุ
และยั่งยืน 
๔.๑ แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,370,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,470,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,670,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,670,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,370,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,550,000 

รวม 17 1,370,000 18 1,470,000 18 1,670,000 18 1,670,000 17 1,370,000 88 7,550,000 

๕) ยุทธศาสตร์การ
บรหิารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 
๕.๑ แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

1,550,000 

 
 
 
 
 
 

15 
 

 
 
 
 
 
 

1,550,000 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

1,550,000 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

1,550,000 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

1,550,000 

 
 
 
 
 
 

75 

 
 
 
 
 
 

7,750,000 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ยุทธ์ศาสตร ์

 
 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕.๒ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
5.3 แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์
๕.4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
5.5 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

16 
 
 

1 
 
 

7 
 
 

72 
 

1,660,000 
 
 

50,000 
 
 

9,750,000 
 
 

165,682,000 

16 
 
 

1 
 
 

9 
 
 

86 

1,660,000 
 
 

50,000 
 
 

6,500,000 
 
 

176,872,000 

16 
 
 

1 
 
 

34 
 
 

96 

1,660,000 
 
 

50,000 
 
 

46,650,000 
 
 

202,532,000 

16 
 
 

1 
 
 

30 
 
 

64 

1,660,000 
 
 

50,000 
 
 

42,550,000 
 
 

81,310,000 

16 
 
 

1 
 
 

28 
 
 

52 

1,660,000 
 
 

50,000 
 
 

45,800,000 
 
 

70,870,000 
 

80 
 
 

5 
 
 

108 
 
 

370 

8,300,000 
 
 

250,000 
 
 

151,250,000 
 
 

697,266,000 

รวม 111 178,692,000 127 186,632,000 162 252,442,000 126 127,120,000 112 119,930,000 638 864,816,000 

รวมท้ังสิ้น 168 194,356,280 185 202,758,000 220 268,530,000 184 143,280,000 169 135,850,000 926 944,774,280 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลตำบลนาม่อง 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

1.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสะไน     
หมู่ที่ 11 
 

เพ่ือให้กลุ่มอาชีพ
สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ชุมชนเข้มแข็งและ
มีเจตคติทีด่ีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
 

อุดหนุนงบประมาณ 
จำนวน 50,000 
บาท ให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจส่งเสริม
อาชีพบ้านหนองสะ
ไน หมู่ที่ 11 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 
 
 

50,000 

 

 

 

 

สมาชิกใน
กลุ่มมี
รายได้
เพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 
60 
 

สมาชิกในกลุ่ม
เข้มแข็ง มีการ
พัฒนาอาชีพและ
มีรายได้เพ่ิมขึ้น  

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธุรกิจ
เกษตรครบวงจร (IAC)  
 

เพ่ือให้กลุ่มอาชีพ
สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ชุมชนเข้มแข็งและ
มี  เจตคตทิี่ดตี่อการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
 

อุดหนุนงบประมาณ 
จำนวน 100,000 
บาท ให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนธุรกิจ
เกษตรครบวงจร 
(IAC)  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 
 

 
 
 

100,000 
 
 
 
 

สมาชิกใน
กลุ่มมี
รายได้
เพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 
60 
 

สมาชิกในกลุ่ม
เข้มแข็ง มีการ
พัฒนาอาชีพและ
มีรายได้เพ่ิมขึ้น  

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอูน
จานพัฒนา 
 

เพ่ือให้กลุ่มอาชีพ
สามารถบริหาร
จัดการกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ชุมชนเข้มแข็งและ
มีเจตคติทีด่ีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
 

อุดหนุนงบประมาณ 
จำนวน 50,000 
บาท ให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนอูน
จานพัฒนา 
 

50,000 

 

 
 

50,000 

 

 

 
 

50,000 

 

 

 
 

50,000 

 
 
 
 

50,000 

 

 

 
 

สมาชิกในกลุ่ม
มีรายได้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60 
 

สมาชิกในกลุ่ม
เข้มแข็ง มีการ
พัฒนาอาชีพ
และมีรายได้
เพ่ิมขึ้น  

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 เพ่ิมศักยภาพการผลิต การแปร
รูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 
และสมุนไพร โดยใช้เทคโนโลยี
พลังงานทางเลือก (AEDP) 
(ระบบโซล่าเซลล์ระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทติย์ เตาชีวมวล 
ระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย)์ 

เพ่ือส่งเสริม  
สนับสนุนชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการผลิต
การใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการลดต้นทุน
การผลิต และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  
ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร ของ
ชุมชน/ครัวเรือน 

ก่อสร้างโรงเรือนโดย
ใช้เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน และพลังงาน
ทางเลือก (AEDP) 
(ระบบโซล่าเซลล์  
ระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทติย์  
เตาชีวะมวล  ระบบ
สูบน้ำพลังาน
แสงอาทิตย)์ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ผู้ผลิต กลุ่มแปรรูป  
ที่เก่ียวข้องกับ
การเกษตร ในเขต
พ้ืนที่ตำบลนาม่อง 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่ม
ผู้ผลิต กลุ่ม
แปรรูป ที่
เก่ียวข้องกับ
การเกษตร มี
ค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการ
ผลิตลดลง 
25% 
ครัวเรือน
สามารถลด
การใช้พลังงาน
ลงได้ 5% 
หรือ มี
พลังงาน
ทดแทน
เพ่ิมขึ้น 5% 

ต้นทุนดา้น
พลังงานใน
กระบวนการ
ผลิตลดลง 
25% พ้ืนที่ 
อปท. มีอัตรา
การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในครัว
เรือนิลดลง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 4  โครงการ - - 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 - - - 

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

เทศบาลตำบลนาม่อง 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2. การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2. การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ - เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
- เพ่ือส่งเสริมความรัก 
สามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชน 
- เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว 

เด็ก เยาวชน  
ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง  19 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วมมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

เผยแพร่การสืบ
สานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
เกิดความร่วมมือ
อันดีระหว่าง
ชุมชน 
เพ่ิมรายได้ให้
ประชาชนในด้าน
การท่องเที่ยว 

กองการศึกษา 

2 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น 

เพ่ืออนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

เด็ก เยาวชน  
ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง  19 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วมมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ได้อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 



- 60 - 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ประเพณีวันเข้าพรรษา เพ่ืออนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีการถวาย
เทียนให้คงอยู่สืบไป 

เด็ก เยาวชน  
ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง  19 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วมมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ได้อนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีการ
ถวายเทียนให้คง
อยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

4 อบรมธรรมะกลางพรรษา เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่
ข้าราชการ ประชาชน 
เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 

เด็ก เยาวชน  
ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง  19 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วมมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ข้าราชการ 
ประชาชน เข้า
ร่วมปฏิบัติธรรม 
สามารถนำ
หลักธรรมมาใช้
ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม 

กองการศึกษา 

5 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออก  

เด็กเล็ก นักเรียน   
ในเขตตำบลนาม่อง   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
90 ของ
เด็กที่เข้า
ร่วม
กิจกรรม
กล้า
แสดงออก   

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมให้กล้า
แสดงออก 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 แข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีพัฒนาการ 
ทั้งร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
สมบูรณ์เหมาะสม 
ตามวัยเพ่ือส่งเสริมให้
เด็กกล้าแสดงออก 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด ทต.นาม่
อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 
90 ของ
เด็กมี
พัฒนาการ 
ทั้งร่างกาย 
อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา 
สมบูรณ์
เหมาะสม 

เด็กมีพัฒนาการ
ทั้งสี่ด้านสมบูรณ์
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล
นาม่อง  
 

เพ่ือสนับสนุนการ
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์  สืบ
สาน ประเพณี  ฮีตสิบ
สอง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น 

สภาวัฒนธรรมตำบล
นาม่อง 
 

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

ได้ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
สืบสาน ประเพณี  
ฮีตสิบสอง ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 อุดหนุนงบประมาณจัดงาน รวม
ใจไทกะเลิงและชนเผ่าอำเภอกุด
บาก 

เพ่ืออนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ วิถี
ชีวิต วฒันธรรมดั้งเดิม
ของไทกะเลิงและทุก
ชนเผ่า ในอำเภอกุด
บากให้มีความเข้มแข็ง
และดำรงอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอำเภอ 
กุดบาก   

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ร้อยละ 
80
ประชาชน
อำเภอกุด
บาก มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
และฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม
ดั้งเดิมของ
ไทกะเลิง
และทุกชน
เผ่า 

- ส่งเสริมเผยแพร่
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 
- เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจอัน
ดีระหว่างชุมชน 
- เพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น 
  

กองการศึกษา 

รวม 8  โครงการ - - 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เทศบาลตำบลนาม่อง 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชน
ด้วยการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ทำงานในช่วงปิดภาค 
การศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียน/
นักศึกษาใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์โดย 
การปฏิบัติงานในช่วง
ปิดภาคเรียนสร้าง
รายได้ให้กับนักเรียน/
นักศึกษา ในช่วงปิด
ภาคเรียน 

จ้างนักเรียน/
นักศึกษาในช่วงปิด
ภาคเรียน  
 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ร้อยละ 
90 ของ
นักเรียน/
นักศึกษาที่
ร่วม
โครงการฯ 
สร้าง
รายได้
ให้กับ
ครอบครัว 

นักเรียน/
นักศึกษามี
ประสบการณ์ใน 
การทำงานและม ี
รายได้ช่วยเหลือ 
ครอบครัวในช่วง
ปิดภาคเรียน 

สำนักปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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3.2 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
สุขภาพที่ดีมี
พัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัย 
- เพ่ือให้เด็กได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน 
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าจัดการเรียนการ
สอน 
 (รายหัว) 
- ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด ทต.นาม่อง 

2,080,280 2,100,000 2,120,000 2,150,000 2,200,000 ร้อยละ 
100 ของ
เด็กกได้รับ
การ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

- เด็กมีสุขภาพที่
ดีมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย 
- เด็กได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 
 

กองการศึกษา 

2 ส่งเสริมทักษะพัฒนาการเด็ก เพ่ือให้เด็กฝึกทักษะ
ด้านการคิด การเขียน 
การอ่าน  
เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออก 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด ทต.นาม่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของเด็กมี
ทักษะและ
พัฒนาการ
ที่ด ี

เด็กกล้า
แสดงออกเด็กมี
ทักษะด้านการ
คิด การเขียน 
การอ่าน 
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล
นาม่อง 

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ความซ่ือสัตย์  และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
- เพ่ือสร้างจิตสำนึก
ให้เด็กตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด ทต.นาม่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของมีความ
ซ่ือสัตย์  
และ
เสียสละ
เพ่ือ
ส่วนรวม 
มีจิตสำนึก
และต่อต้าน
การทุจริต 

- เด็กมีความ
ซ่ือสัตย์  และ
เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 
- มีจิตสำนึกและ
ต่อต้านการทุจริต 
 

กองการศึกษา 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาพ
อนามัยด ี

เพ่ือตรวจคัดกรอง
สุขภาพเด็ก 
เพ่ีอให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเก่ียวกับ
โรคติดต่อและสุขภาพ
เด็กเพ่ือจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันโรค 

ศพด.วัดบ้านนาม่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
สุขภาพ

อนามัยที่ดี  

ผู้ปกครองมี
ความรู้เก่ียวกับ
โรคติดต่อและ
สุขภาพเด็ก 
เด็กได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพศูนย์มี
วัสดุอุปกรณ์
ป้องกันโรค 

กองการศึกษา 

5 หนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส  ใส่ใจ
สุขภาพ 

เพ่ือตรวจคัดกรอง
สุขภาพเด็ก 
เพ่ีอให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเก่ียวกับ
โรคติดต่อและสุขภาพ
เด็ก 
เพ่ือจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันโรค 

ศพด.วัดบ้านหนองค้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
สุขภาพ

อนามัยที่ดี  

ผู้ปกครองมี
ความรู้เก่ียวกับ
โรคติดต่อและ
สุขภาพเด็ก 
เด็กได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพ 
ศูนย์มีวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกัน
โรค 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ใส่ใจ
สุขภาพ 

เพ่ือตรวจคัดกรอง
สุขภาพเด็ก 
เพ่ีอให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเก่ียวกับ
โรคติดต่อและสุขภาพ
เด็ก 
เพ่ือจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันโรค 

ศพด.บ้านหนองสะไน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี  

ผู้ปกครองมี
ความรู้เก่ียวกับ
โรคติดต่อและ
สุขภาพเด็ก 
เด็กได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพ 
ศูนย์มีวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกัน
โรค 

กองการศึกษา 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใส่ใจ
สุขอนามัยที่ด ี

เพ่ือตรวจคัดกรอง
สุขภาพเด็ก 
เพ่ีอให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเก่ียวกับ
โรคติดต่อและสุขภาพ
เด็ก 
เพ่ือจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันโรค 

ศพด.วัดโพธิสมพร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี 
100% 

ผู้ปกครองมี
ความรู้เก่ียวกับ
โรคติดต่อและ
สุขภาพเด็ก 
เด็กได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพ 
ศูนย์มีวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกัน
โรค 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
น้ำหนักส่วนสูง ตาม
เกณฑ์ ทีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย
และมีสุชนิสัยที่ด ี

เด็ก ผู้ปกครอง  
ศพด.วัดแจ้งบ้านนา
ขาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
น้ำหนัก
ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ 
ทักษะการ
เคลื่อนไหว
ตามวัยและ
มีสุชนิสัยที่
ดี 

เด็กมีน้ำหนัก
ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์ มีทักษะ
การเคลื่อนไหว
ตามวัยและมี
สุชนิสัยที่ด ี

กองการศึกษา 

9 อุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
ชั้น ป.1 – ป.6 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทัว่ถึง 

โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
ตำบลนาม่อง  
จำนวน  7  แห่ง   
 

3,444,000 
 

3,786,000 3,528,000 3,570,000 3,580,000 เด็ก
นักเรียน
ได้รับ
อาหาร
กลางวัน
ครบ 
100% 

เด็กนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ชั้น ป1  
- ป.6 ได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
อย่างทั่วถงึ 

กองการศึกษา 

รวม 9  โครงการ - - 5,684,280 6,046,000 5,808,000 5,880,000 5,940,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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3.3 แผนงานสาธารณสุข   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาม่อง 

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อในเขตตำบล
นาม่อง 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์ /
จัดหาวัสดุตามความ
จำเป็นตลอดปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการเกิด
ของโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ
ในเขตตำบล 
นาม่องลดลง 
ร้อยละ 80 

อัตราการเกิด
ของโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อใน
เขตตำบล 
นาม่องลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

2 เฝ้าระวังและควบคุมโรคเอดส์
และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์
ในกลุ่มเสี่ยง 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการเฝ้า
ระวังและควบคุมโรค
เอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ใน
กลุ่มเสี่ยง 

- จัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง 
จำนวน 80 คน 
- จัดหาวัสดทุี่
เก่ียวข้องในการ
ป้องกันการติดเช้ือ
เอดส์ 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงมีความรู้
ความเข้าใจใน
เร่ืองโรคเอดส์ 

กองสาธารณสุขฯ 

3 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน
ประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบล
นาม่อง 

เพ่ือให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชนตลอด 24
ชั่วโมง 

จัดจ้างบุคคลเพ่ือให้
บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชนตลอด 24 
ชั่วโมงจำนวน 2 คน 

240,000 
 

240,000 
 

240,000 
 

240,000 
 

240,000 
 

ประชาชน 
ร้อยละ 80 มี
ความพงพอใจ
ในบริการ 

ประชาชนได้รับ
บริการกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ตลอด 24 
ชั่วโมง 

กองสาธารณสุขฯ 

4 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัขในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาม่อง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70 
ของสุนัขใน
พ้ืนที่ตำบล
นาม่องได้รับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

ตำบลนาม่อง
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.02 



- 69 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 
 

เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน
ตำบลนาม่อง 

จัดกิจกรรมรณรงค์ /
จัดหาวัสดุ จำนวน 2 
ครั้ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในตำบล 
นาม่องไม่เป็น
โรค
ไข้เลือดออก 

ป้องกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ 

6 อบรมผู้ประกอบการอาหารและ
ผู้ประกอบการตลาดสด 
ในเขตพ้ืนที่ตำบลนาม่อง 

เพ่ือให้ความรู้ด้านการ
รักษาสุขอนามัย  การ
การสุขาภิบาลอาหาร 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้
ผู้ประกอบการ
อาหาร จำนวน 50 
คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ของ
ผู้ประกอบการ
อาหารและ
ผู้ประกอบการ
ตลาดสด 
ในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาม่อง 
ได้รับการ
อบรม 

ผู้ประกอบการมี
ความรู้เรื่องรักษา
สุขอนามัย  การ
สุขาภิบาลอาหาร 

กองสาธารณสุขฯ 

7 อบรมฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาล
ตำบลนาม่อง 

เพ่ือทบทวนความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานและ
ยกระดับการ
ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

จัดกิจกรรมอบรม
ทบทวนความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 
20 คน 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100
ของ
ผู้ปฏิบัติงานกู้
ชีพ กู้ภัย 
ได้รับการ
อบรม 

ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ 
กู้ภัย ได้รับการ
พัฒนาความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 70 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 สนับสนุนการดำเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาล 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในเขต
พ้ืนที่ตำบลนาม่อง 

หน่วยบริการ
สาธารณสุข/องค์กร
ภาคประชาชน/กลุ่ม
ชมรมด้านสุขภาพใน
เขตพ้ืนที่ตำบล 
นาม่อง 

470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 หน่วยบริการ
สาธารรสุข
องค์กรภาค
ประชาชน 
19 หมู่บ้าน 
กลุ่มชมรม
ด้านสุขภาพ 
10 แห่ง 
 

ชุมชนเทศบาล
ตำบลนาม่องมี
สุขภาวะที่ดแีละ
ยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ/
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตำบล    
นาม่อง 

9 ฝึกอบรมให้ความรู้การพ่น
หมอกควัน และการดูแล
บำรุงรักษาเครื่องเบ้ืองต้น 

เพ่ือให้แกนนำ อสม./
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการพ่นหมอกควัน 
และการดูแล
บำรุงรักษาเครื่อง
เบ้ืองต้น 

จัดกิจกรรมอบรม 
จำนวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 
80 มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
การพ่นหมอก
ควัน และการ
ดูแล
บำรุงรักษา
เครื่อง
เบ้ืองต้น 

แกนนำ อสม./
เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการพ่น
หมอกควัน และ
การดูแล
บำรุงรักษาเครื่อง
เบ้ืองต้น 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 71 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 อบรมผู้ประกอบกิจการและ
ผู้สัมผัสอาหาร 

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัส
อาหารมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
ประกอบอาชีพอย่าง
ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สถานประกอบกิจการ
ด้านอาหารให้ได้ตาม
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักการสุขาภิบาล
อาหาร สร้างความมั่นใจ
ในการรับประทานอาหาร
ในสถานประกอบกิจการ
ด้านอาหารที่ได้รับการ
รับรองจากเทศบาล
ตำบลนาม่อง 
3. เพ่ือให้ประชาชน/
ผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่
เทศบาลตำบลนาม่อง ได้
รับประทานอาหารที่
สะอาดปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร 

- ผูป้ระกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร
จำนวน 40 คน 
- อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านและ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
จำนวน 20 คน 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ของผู้
ประกอบ
กิจการและผู้
สัมผัสอาหาร
ในเขต
เทศบาลตำบล
นาม่อง ได้รับ
การอบรมให้
ความรู้ในเร่ือง
การจัดการ
สุขาภิบาล
อาหาร 

1. ผู้ประกอบ
กิจการและผู้
สัมผัสอาหาร มี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถประกอบ
อาชีพอย่าง
ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะตาม
หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร                        
2. สถาน
ประกอบกิจการ
ด้านอาหารให้ได้
ตามมาตรฐาน 
ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร                      
3. ประชาชน/
ผู้บริโภคในเขต
พ้ืนที่เทศบาล
ตำบล   นาม่อง 
ได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด
ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะตาม
หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 10  โครงการ - - 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 - - - 

แบบ ผ.02 



- 72 - 
3.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห์   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ
ดำเนินชีวิตได้อยา่งมี
ความสุขและเกิดการ
รวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายทางสงัคม
ของผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมอบรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้ผู้สูงอายุได้มีการ
พบปะและทำกิจกรรม
ร่วมกัน  
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 
 

 
 
 
 

100,000 
 

 
 
 

ร้อยละ 90 
ของผู้ที่เข้า
ร่วม
โครงการมี
คุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจในการ
พัฒนาตนเอง
พร้อมทั้งมี
ความสุขในการ
ดำเนินชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดำเนิน
ชีวิตในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข  

จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 90 
ของผู้พิการ
ที่เข้าร่วม
โครงการมี
คุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นสาน
รักสานสัมพันธ์ครอบครัว
เข้มแข็ง 

เพ่ือส่งเสริมความรัก
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว  

จัดกิจกรรมอบรมด้าน
การเสริมสร้างความ
รักความอบอุ่นและลด
ความรุนแรงภายใน
ครอบครัว   
 
 
   
 

30,000 30,000 30,000 30,000 
 

 
 
 
 

30,000 
 

 
 
 

ร้อยละ 80 
ครัวเรือนที่
เข้าร่วม
โครงการ
ครอบครัวมี
ความ
เข้มแข็งและ
มี
สัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่าง
สมาชิกใน
ครอบครัว 

เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีภายใน
ครอบครัวและ
ครอบครัวอบอุ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

แบบ ผ.02 



- 73 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 พัฒนาศักยภาพสตรี เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
พัฒนากลุ่มสตรีให้มี
ความรู้ความสามารถ 
และเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาบทบาท
สตรี และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 

จัดกิจกรรมอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
สตรี และศึกษาดูงาน  

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
ร้อยละ 80  
ได้รับความรู้
และ
ประสบการณ์
เพ่ิมขึ้น  
 

สตรีได้รับการ
พัฒนาได้รับ
ความรู้ 
ประสบการณ์
เพ่ิมขึ้นและเป็นที่
ยอมรับในสังคม 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 ส่งเสริมการป้องกันและลด
ความรุนแรงในครอบครัว  

เพ่ือส่งเสริมความรัก
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว และลด
การใช้ความรุนแรงแก่
เด็ก สตร ี

จัดกิจกรรมอบรม
ด้านการส่งเสริมการ
ป้องกัน ลดความ
รุนแรง ในครอบครัว 
และ ให้ความ
คุ้มครอง แก่เด็ก สตรี    
 
 
   
 

30,000 30,000 30,000 30,000 
 

 
 
 
 

30,000 
 

 
 
 

ร้อยละ 85 
ของครัวเรือน
ที่เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เรื่อง
สิทธิกฎหมาย
เก่ียวกับการ
คุ้มครองสตรี 
เด็กเยาวชน 
และการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ความรุนแรง
ในครอบครัว 

เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีภายใน
ครอบครัวและ
ครอบครัวอบอุ่น 
เด็กและสตรี
ได้รับความ
คุ้มครอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 74 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 สนับสนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ครอบครัวยากจนผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบความเดือดร้อนใน
ชุมชน 

เพ่ือสงเคราะห์
ช่วยเหลือครอบครัว
ยากจนผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบความ
เดือดร้อนในชุมชน 

สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 
เครื่องอุปโภคบริโภค 
วัสดุซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย หรือทุน
ประกอบอาชีพ 
สำหรับครอบครัว
ยากจนผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบความ
เดือดร้อนในชุมชน 
   
 

50,000 50,000 50,000 50,000 
 

 
 
 
 

50,000 
 

 
 
 

ร้อยละ 100 
ของผู้ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ
สามารถใช้
ชีวิตอย่าง
ปกติสุข 
 

ครอบครัวยากจน
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบความ
เดือดร้อนใน
ชุมชนได้รับการ
สงเคราะห์
ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 ธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัย  ผู้พิการ  
ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ผู้ป่วยติด
บ้าน  ติดเตยีง ผูท้ี่ไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ 

สนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์  
เวชภัณฑ์ยา ถุงยังชีพ 
และวัสดุอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ที่มีภาวะพ่ึงพิง ผู้ป่วย
ติดบ้าน ตดิเตียง ที่ไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 
 

 
 
 
 

50,000 
 

 
 
 

ร้อยละ 100 
ของผู้ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ
สามารถใช้
ชีวิตอย่าง
ปกติสุข 
 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ผู้ป่วยติดบ้าน  
ติดเตียง ผู้ที่ไม่
สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
ได้ ได้รับการ
สงเคราะห์
ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 75 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 Covid H0me Care ดูแลผู้ป่วย
โควิด อยู่บ้าน 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่อยู่
ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
เปราะบาง  ผู้ที่ต้อง
กักตัว 14 วัน และ
ผู้ป่วยโรค covid 19 
ที่จำเป็นต้องกักตัวที่
บ้านระหว่างรอเตียง 

สนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์  เวชภัณฑ์
ยา ถุงยงัชีพ ในการ
ดูแลตนเอง และวัสดุ
อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
ให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
เส่ียง กลุ่มเปราะบาง  
ผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน 
และผู้ป่วยโรค covid 
19 ที่จำเป็นต้องกัก
ตัวที่บ้านระหว่างรอ
เตียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 
 

 
 
 
 

50,000 
 

 
 
 

ร้อยละ 100 
ของผู้ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ
สามารถใช้
ชีวิตอย่าง
ปลอดภัย
ตาม
มาตรฐาน
กรมการ
แพทย์
กำหนด 

ผู้ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ
สามารถดูแล
ตนเองที่บ้านได้
อย่างปลอดภัย 
อีกทั้งยังเป็นการ
แบ่งเบาภาระแก่
บุคลากรทาง
การแพทย์  

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 8  โครงการ - - 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดลุและยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอย่างสมดลุและยัง่ยืน 

4.1 แผนงานสาธารณสุข    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนาเพ่ือยกระดับตลาดสด
น่าซ้ือ 

เพ่ือพัฒนาตลาดสด
ของเทศบาลให้เป็น
ตลาดที่ได้มาตรฐาน 

ตลาดสดนา่ซ้ือในเขต
ตำบลนาม่อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 
90 มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
ได้มาตรฐาน 

กองสาธารณสุขฯ 

2 ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้สร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 80  
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘0 ของผู้
เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนรู้คุณค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นทำให้เกิด
การอนุรักษ์มากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 

เพ่ือสำรวจ เก็บ
รวบรวม อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช ในเขต
ตำบล 

สำรวจ เก็บรวบรวม 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
พันธุกรรมพืช ในเขต
พ้ืนที่ตำบลนาม่อง 19 
หมู่บ้าน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60ของ
หมู่บ้านมีการ
สำรวจ เก็บ
รวบรวม อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ 
พันธุกรรมพืช 

พันธุกรรมพืช ใน
เขตตำบล นาม่อง
ได้รับการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อมรมอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

- เพ่ือเป็นแบบอย่างที่
ดีในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูล 
ฝอย ป้องกันและ
รักษาสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ 
- เพ่ือเฝ้าระวัง 
สอดส่อง ดูแลและ
รายงานสถานการณ์
การบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยใน
พ้ืนที่ 
- เพ่ือเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานด้าน
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างและปลูกจิ
สำนึกด้านการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในพ้ืนที่ 
- เพ่ือเป็นเครือข่าย 
อถล.ดำเนินการ
เก่ียวกับการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย ป้องกัน
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

จำนวนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกต่อ
ครัวเรือนในพ้ืนที่
ตำบลนาม่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกมี
ความรู้
ความสามารถ 

- อถล. สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูล 
ฝอย ป้องกันและรักษา
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที ่
- อถล. สามารถเฝ้าระวัง 
สอดส่อง ดูแลและรายงาน
สถานการณ์การบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยในพ้ืนที่ได้ 
- อถล. เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานด้านข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือเสริมสร้างและปลูกจิ
สำนึกด้านการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยในพ้ืนที่ wfh 
- สามสมารถจัดตัง้องค์กร
หรือเครือข่าย อถล.
ดำเนินการเก่ียวกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
ป้องกันและรักษา
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได ้

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ส่งเสริมการรักษาความสะอาด
ในชุมชน  

เพ่ือสร้างกระแสและ
ปลุกจิตสำนึกการ
รักษาความสะอาดใน
ชุมชน 

-จัดกิจกรรมรณรงค์
รักษาความสะอาด
ใหญ่   
(Big Cleaning Day)  
1 ครั้ง/ปี 
-จัดหาวัสดุที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ที่หรือทาง
สาธารณะมีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองสาธารณสุขฯ 

6 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดใน
ที่หรือทางสาธารณะภายในเขต
ตำบลนาม่อง 

เพ่ือรักษาความ
สะอาดในที่หรือทาง
สาธารณะเพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพ่ือปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาดในที่หรือ
ทางสาธารณะในเขต
ตำบลนาม่อง จำนวน 
10 คน 

720,000 
 

720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ที่หรือทาง
สาธารณะมีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองสาธารณสุขฯ 

7 ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 
 

เพ่ือให้ตลาดสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

จัดกิจกรรมล้างตลาด
ตามหลักสุขาภิบาล 
ประจำเดือน 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ตลาดในชุมชนมี
ความสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุขฯ 

8 อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ
น้ำเสียในครัวเรือนและสถาน
ประกอบการ 

เพ่ือให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียให้แก่
ประชาชนและสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาล 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้การการจัดการ
น้ำเสียในครัวเรือนและ
สถานประกอบการ 
จำนวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้าน
ได้รับการ
อบรมให้
ความรู ้

ประชาชนและ
สถาน
ประกอบการใน
เขตเทศบาลมี
ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสีย
และมีการจัดการ
น้ำทิ้งก่อนปล่อย
ลงสู่สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน
ต้นแบบการจัดการขยะ 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชน 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านต้นแบบการ
จัดการขยะธนาคาร
ขยะ  
จำนวน 9 แห่ง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ชุมชน/หมู่บ้าน
เกิดความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

10 รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
และโฟม 

เพ่ือปลูกจิตสำนึกใน
การลดปริมาณขยะใน
พ้ืนที่ 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ใหญ่ จำนวน 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดใช้การ
ถุงพลาสติก
และโฟม 
ร้อยละ 60 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 1 
ครั้ง  ต่อปี 

กองสาธารณสุขฯ 

11 จ้างเหมาบริการจัดทำตะแกรง
คัดแยกขยะพร้อมตดิตั้ง  

เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนมีการคัด
แยกขยะที่ถูกต้อง 

ติดตัง้ตะแกรงคัดแยก 
หมู่บ้าน/ที่สาธารณะ/
ศพด. 
ในเขต ทต.นาม่อง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 หมู่บ้าน/ที่
สาธารณะ/
ศพด. 
มีการคัดแยก
ขยะที่ถูกต้อง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  

ประชาชนมีการ
คัดแยกขยะที่
ถูกต้อง 

กองสาธารณสุขฯ 

12 จ้างเหมาบริการติดตั้งจุดสาธติ
การจัดการขยะอินทรีย ์
 
 
 
 

เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนมีการ
จัดการขยะอินทรีย์ที่
ถูกต้อง 

ติดตัง้จุดสาธติการ
จัดการขยะอินทรีย์ 
หมู่บ้าน/ที่สาธารณะ/
ศพด. 
ในเขต ทต.นาม่อง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่บ้าน/ที่
สาธารณะ/
ศพด. มีการ
จัดการขยะ
อินทรีย์ที่
ถูกต้องไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ประชาชนมีการ
จัดการขยะ
อินทรีย์ขยะที่
ถูกต้อง 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ชุมชนปลอดขยะ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะ 
เกิดชุมชนต้นแบบการ
บริหารจัดการขยะ 

จัดกิจกรรมประกวด
ชุมชนที่มีการบริหาร
จัดการขยะที่ด ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 
หมู่บ้าน เข้า
ร่วมประกวด
ชุมชนปลอด
ขยะ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
จัดการขยะ และ
ชุมชนที่มีการ
บริหารจัดการ
ขยะที่ด ีได้รับ
การยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

14 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะต้นทาง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
จัดการขยะที่ถูกต้อง 

จัดกิจกรรมอบรม 
จำนวน 100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000. ผู้เข้ารับการ
อบรม ร้อย
ละ 50 มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดการขยะที่
ถูกต้อง 
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
จัดการขยะที่
ถูกต้อง ลด
ปริมาณขยะใน
พ้ืนที่ 

กองสาธารณสุขฯ 

15 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาถนนสายหลัก
ภายในหมู่บ้านให้ มี
ทัศนียภาพที่น่ามอง 
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง โดยความ
ร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 

จัดกิจกรรมรณรงค์
รักษาความสะอาด 
พัฒนา ปรับปรุง
ทัศนียภาพ  จำนวนปี
ละ 1 สายทาง 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 
500 เมตร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของถนนสาย
หลักภายใน
หมู่บ้านมี
ทัศนียภาพที่
น่ามอง และ
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือ 

ถนนสายหลัก
ภายในหมู่บ้าน มี
ทัศนียภาพที่น่า
มอง และมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง โดย
ความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ห้องน้ำท้องถิ่น สะอาดและ
ปลอดภัย 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการส้วม
สาธารณะ ที่เพียงพอ 
สะอาดและปลอดภัย 

พัฒนา ห้องน้ำ
สาธารณะสำหรับ
บริการประชาชน ให้
สะอาด เพียงพอ 
ปลอดภัย จำนวน 1 
แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ห้องน้ำ
สาธารณะ 
ร้อยละ 50 
ได้รับการ
ดูแลความ
สะอาดอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประชาชนได้รับ
บริการส้วม
สาธารณะที่
เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย 

กองสาธารณสุขฯ 

17 ส่งเสริมการรักษาความสะอาด
ในชุมชน  

เพ่ือสร้างกระแสและ
ปลุกจิตสำนึกการ
รักษาความสะอาดใน
ชุมชน 

-จัดกิจกรรมรณรงค์
รักษาความสะอาด
ใหญ่   
(Big Cleaning Day)  
1 ครั้ง/ปี 
-จัดหาวัสดุที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ที่หรือทาง
สาธารณะมีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองสาธารณสุขฯ 

18 จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียตลาด
สดเทศบาล 

เพ่ือให้ตลาดสด
เทศบาลมีระบบบำบัด
น้ำเสียที่ได้มาตรฐาน
ก่อนปล่อยสู่ร่อง
ระบายน้ำสาธารณะ 

จัดทำระบบบำบัดน้ำ
เสีย จำนวน 1 แห่ง 

- 100,000 300,000 300,000 - ร้อยละ 100 
ของน้ำทิ้ง
จากตลาดสด
เทศบาล
ได้รับการ
บำบัดก่อน
ปล่อยลงสู่
ร่องระบาย
น้ำสาธารณะ 

ตลาดสดเทศบาล
เป็นตลาดที่มี
สุขลักษณะที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง/ 
กองสาธารณสุขฯ 

รวม 18  โครงการ - - 1,370,000 1,470,000 1,670,000 1,670,000 1,370,000 - - - 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 

เทศบาลตำบลนาม่อง 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5. การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5. ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

5.1 แผนงาน  บรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป  

1. เพื ่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้นใน
ชีว ิตประจำวัน การ
ค ุ ้มครองส ิทธ ิตาม
กฎหมาย เพื่อเข้าถึง
การช ่วยเหล ือทาง
กฎหมาย 
2. สร ้างภ ูม ิค ุ ้ ม กัน
ทางกฎหมายให้แ ก่
บ ุ ค ล า ก ร แ ล ะ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือ
ป้องก ันการกระทำ
ผิดกฎหมาย 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป จำนวน 60 คน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรมร้อยละ 
90 มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมายเบ้ืองต้น
ในชีวิตประจำวัน 
การคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย เพ่ือ
เข้าถึงการ
ช่วยเหลือทาง
กฎหมายเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ผู้เข้าอบรม       
มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมายเบ้ืองต้น
ในชีวิตประจำวัน 
การคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย 
เพ่ือเข้าถึงการ
ช่วยเหลือทาง
กฎหมายเพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



 
- 83 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 

เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่สุจริตโปร่งใส  

เพ่ือดำรงตนตามหลัก
ปร ัชญาเศรษฐ กิ จ
พอเพียงและนำหลัก
ปร ัชญาเศรษฐ กิ จ
พอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบ ัต ิงานที ่ส ุจริต
และโปร่งใส 

กลุ่มบุคลากรภาครัฐ 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 

 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ
จำนวนบุคคลากร
ภาครัฐและ
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
สามารถดำรงตน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต
โปร่งใส 

เพ่ือบุคคลากร
ภาครัฐพนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้างดำรง
ตนตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
ปฏิบัติงานด้วย
ความสุจริต 
โปร่งใส 
 

สำนักปลัด/หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

3 
 

เสริมพลังและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

เพื ่อเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
และบ ู รณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาม่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ
จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการมี
การบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุน
และสร้างค่านิยมใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

เกิดเครือข่ายและ
เกิดความร่วมมือ
กันทุกภาคส่วนใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 
 

สำนักปลัด/หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

4 
 

ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

เพ ื ่ อส ร ้ า งความรู้
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ กั บ
เครือข่าย 

เครือข่ายทุกภาคส่วน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายการ
ป้องกันการทุจริตฯ
ทุกภาคส่วนร้อยละ 
100 

เครือข่ายป้องกัน
การทุจริตฯทุก
ภาคส่วนมีความรู้
ความเข้าในใน
หน้าที่ตนมากขึ้น 

สำนักปลัด/หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร
เทศบาลตำบลนาม่องทีด่ำรง
ตนด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต มี
คุณธรรม 

๑.เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่บุคคลที่มี
ความซ่ือสัตย์สุจริตมี
คุณธรรม จริยธรรม 
2.เพ่ือสร้างขวัญ
กำลังใจ ตลอดจน
ปลุกจิตสำนึกและ
กระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนได้มีแบบอย่างที่
ดี อันเป็นกุศโลบาย
หนึ่งในการปลูก
จิตสำนึกให้สังคม
ตระหนักถึงคุณค่า
แห่งความดีมากยิ่ง
ขี้น 
3.เพ่ือสร้างสังคมที่
สงบสุขและทุกคนใน
สังคมประพฤติปฏิบัติ
ตนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 

๑.บุคคลากรเทศบาล
ตำบลนาม่อง 
2.ผู้ทำคุณประโยชน์และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
บุคคลากรเทศบาล
ตำบลนาม่องมี
ความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน 

บุคคลากรของ
เทศบาลตำบล
นาม่องมีค่านิยม
ยกย่อง เชิดชู
เกียรติ และเห็น
คุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนด้วยความ
ซ่ือสตัย์สุจริตมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

สำนักปลัด/หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่
ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ 

๑.เพ่ือสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่ผู้ทำ
คุณประโยชน์และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาลตำบล
นาม่อง 
2.เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนหน่วยงาน 
องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนในเขต
เทศบาลตำบลนาม่
อง ตระหนักถึงความ
เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนร่วม
และการมีจิต
สาธารณะ 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ผลงาน
ของผู ้ที ่ได้ร ับรางวัล
ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 

๑.ประชาชน หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตำบลนาม่อง 
2.ผู้ทำคุณประโยชน์และ
มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมของเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
หน่วยงานองค์กร
ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในเขต
เทศบาลตำบล    
นาม่องมีความ
เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์สวน 
รวมและการมีจิต
สาธารณะ 

ประชาชน
หน่วยงาน องค์กร
ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในเขต
เทศบาลตำบล
นาม่อง ตระหนัก
ถึงการเสียสละ
เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมและการ
มีจิตสาธารณะ 

สำนักปลัด/หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก
เครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต “ร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมต้านทุจริต” 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
ประชาชนทั่วไป
ตระหนักถึงการ
เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม
และการมีจิต
สาธารณะ 

กลุ่มเด็กนักเรียนเยาวชน
และประชาชนทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตสำนึกด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

๑.ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
2.เด็กและ
เยาวชน
ประชาชนทั่วไป
ตระหนักถึงการ
เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์
ส่วนรวมและการ
มีจิตสาธารณะ 

สำนักปลัด/หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

8 ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่คณะผู้บริหารสมาชิกฯ 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือปลูกจิตสำนึก
ให้มีคุณธรรม
จริยธรรมต่อต้านการ
ทุจริต 
2.เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
จิตใจมีจิตสาธารณะ
ร่วมกันสร้างสังคม
อย่างเป็นธรรมและ
สมานฉันท ์

คณะผุ้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ
จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมมีจิตสำนึก
คุณธรรมจริยธรรม
เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

๑.ผู้เข้าอบรมได้มี
จิตสำนึกมี
คุณธรรม
จริยธรรมต่อต้าน
การทุจริต 
2.ได้รับการ
พัฒนาจิตใจมีจิต
สาธารณะร่วมกัน
สร้างสังคมอย่าง
เป็นธรรมและ
สมานฉันท ์

สำนักปลัด/หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลนาม่อง 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลนาม่องได้
แสดงความคิดเห็น  
ร่วมคิด  รว่มทำ รว่ม
แก้ไขปัญหาและ
แสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมด้าน
ความคดิ  ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ในเขตเทศบาลตำบล 
นาม่อง จำนวน 19 หมู่ 

50,000 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชากรตำบล
นาม่องมีส่วนร่วม
ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการประชุม
ประชาคมเพ่ือ
จัดทำแผน และ
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่าง
จริงจัง 

สำนักปลัด 

10 จัดกิจกรรมนำมวลชนเฝ้ารับ
และส่งเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรม
วงศานุวงศ ์

เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
รับส่งเสด็จ หรือส่ง
รับเสด็จ ฯ 

การจัดทำซุ้มรับเสด็จฯ
อย่างสมพระเกียรติ การ
ประดับธงและธงทิว  
ค่าจัดเตรียมมวลชนใน
การเฝ้าและส่งเสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีความรู้สึก
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

การรับเสด็จ ฯ 
หรือส่งรับเสด็จ ฯ 
เป็นอย่างสมพระ
เกียรติ 

สำนักปลัด 

11 จัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธี เพ่ือจัดงานรัฐพิธีจัด
นิทรรศการ 
จัดกิจกรรมวันสำคัญ
ต่าง ฯ 

จัดงานรัฐพิธีจัด
นิทรรศการ จัดกิจกรรม
วันสำคัญต่าง  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีความรู้สึก
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

การจัดงานรัฐพิธี
จัดนิทรรศการ 
จัดกิจกรรมวัน
สำคัญ 
ต่าง ๆ เป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาติและการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

เพ่ือเป็นการให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบล 
นาม่อง 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีความรู้สึก
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนมี
ความรู้สึกสำนึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

13 จิตอาสา “ทำความดีดว้ย
หัวใจ” 
 

เป็นการรวมพลัง
ความสามัคคีของจิต
อาสา “เราทำดีดว้ย
หัวใจ” และทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและมี
ความสุขในการ
พัฒนาพ้ืนที่ร่วมกัน
ตามแนวพระราชดริ
ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวโดยการจัด
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

จิตอาสาตำบล 
นาม่อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ 
จิตอาสาตำบล 
นาม่องมีความ
สามัคคีเทอดทูล
พระมหากษัตริย์ 

1 น้อมสำนึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร ที่มีจิต
อาสาตำบล 
นาม่อง 
2.รวมพลังประชา
รัฐปกป้องเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ให้มีความมั่นคง
ในการเป็นศูนย์
รวมจิตใจความรัก
ความสามัคคีของ
คนในชาต ิ

สำนักปลัด 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

 

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและ
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนให้แก่
บุคลากรสังสัด
เทศบาลตำบล    
นาม่อง ผู้นำชุมชน
และกลุ่มองค์กร
ชุมชน กลุ่มอาชีพใน
เขตตำบลนาม่อง 
- เพ่ือนำความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรม
และการศึกษาดูงาน
จากประสบการณ์
ตรงมาพัฒนาการ
ทำงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถขยายผลสู่
ชุมชนได้ 

จัดฝึกอบรมความรู้ความ
เข้าใจและศึกษาดูงาน
ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก
สภา บุคลากรของ
เทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่ม
องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ 
และกลุ่มต่างๆ ภายใน
เขตเทศบาลตำบลนาม่อง  

500,000 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 95 ของผู้
เข้ารับฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานมี
ประสิทธิภาพและ
สามรถนำความรู้
ขยายผลสู่ชุมชนได ้

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถนำความรู้
ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานไป
พัฒนาการทำงาน
และขยายผลสู่
ชุมชนได้ 

สำนักปลัด 

15 จัดทำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง เพ่ือจัดเก็บภาษีตาม 
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก 
พ.ศ. 2562 

เพ่ือพัฒนาจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

 

จัดทำแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สินให้คล
อบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของ
เทศบาลตำบลนาม่อง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้คลอบคลุม 
ร้อยละ 100 ขอ
พ้ืนที่ทั้งหมดในเขต
เทศบาลตำบล    
นาม่อง 

สามารถจัดเก็บ
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

กองคลัง 

รวม 15  โครงการ - - 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสำคัญ  

เพ่ือความปลอดภัย
ของพ่ีน้องประชาชน 

ช่วงปีใหม่และสงกรานต ์ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 
 
 

 
2 ชุมนุมสวนสนามเน่ืองในวัน 

อปพร. 
เพ่ือให้สมาชิก อปพ. 
รู้รักสามัคคีและมี
จิตสำนึกช่วยเหลือ
สังคม 

สมาชิก อปพร.  
ศูนย์ อปพร.  
เทศบาลตำบลนาม่อง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90ของ
สมาชิก อปพร.  
รู้รักสามัคคีและมี
จิตสำนึกช่วยเหลือ
สังคมมากยิ่งขึ้น 

สมาชิก อปพร.  
รู้รักสามัคคีและมี
จิตสำนึก
ช่วยเหลือสังคม
มากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 
 

3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยตาม
อำนาจหน้าที่ 

ประชาชนผู้ประสบภัย 
ในเขตเทศบาลตำบล 
นาม่อง จำนวน 19 
หมู่บ้าน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ชอง
ประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
ได้รับการช่วยเหลือ
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สำนักปลัด 

4 ซักซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

อปพร.และเจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้องในเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90  
ของสมาชิก  
อปพร.ของเทศบาล
ตำบลนาม่อง 
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

อปพร.ของ
เทศบาลตำบล
นาม่อง 
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด 

5 ฝึกอบรมป้องกันไฟป่า เพ่ือให้พนักงาน และ
อาสาสมัครป้องกัน
และควบคุมไฟป่ามี
ความรู้ความเข้าใจใน

จำนวน 50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ
พนักงานและ 
อาสาสมัครป้องกัน
มีความรู้

ป่าไม่มีความอุดม
สมบูรณ์  

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



การป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 

ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือให้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) มี
ทักษะความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณ
ภัยที่ถูกต้องและ
สามารถปฏิบัติได้ถูก
วิธ ี

จำนวน 50 คน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 ของผู้
ฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  
(อปพร.) 
มีทักษะความรู้ใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณภัยที่
ถูกต้องและ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูก
วิธ ี

สำนักปลัด 

7 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   

-เพ่ือให้สมาชิก อป
พร. มีโอกาสทบทวน
ความรู้เพ่ิมเติม และ
เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ  
-เพ่ือให้มีการรวมตัว  
และดำเนินกิจกรรม
ของ อปพร. 
- เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
เทศบาลตำบลนาม่
อง ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จำนวน 50 คน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 ของผู้
ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  
(อปพร.) 
มีทักษะความรู้ใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณภัยที่
ถูกต้องและ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูก
วิธ ี

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



 
 

- 92 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 

เพ่ือลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนและป้องกัน
ไฟฟ้าลัดวงจร 

ในเขตเทศบาลตำบล 
นาม่อง จำนวน 19 
หมู่บ้าน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ภูมิทัศน์สองข้าง
ทางในเขตพ้ืนที่
ตำบลนาม่อง ทั้ง 
19 หมู่บ้าน 
ลดอุบัติเหตุร้อยละ 
80 

ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนและ
ป้องกันไฟฟ้า
ลัดวงจร 

สำนักปลัด 

9 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการร่วมให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อำเภอกุดบาก 
จังหวัดสกลนคร 

เพ่ือให้มีการเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร 
หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ทั้งในด้านสาธารณ
ภัย การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยการปิดประกาศ 
กฎหมาย ระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการไว้
ในที่ทำการหรือ
เว็บไซต์ของสถานที่
กลางเพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ทราบและสืบค้น
ข้อมูลโดยสะดวก 

ประชาชนในพ้ืนที่กุดบาก 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนได้
รับทราบการ
เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร หลักเกณฑ์ 
และวิธีการ ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ครอบคลุมร้อยละ 
90 

ประชาชนได้
รับทราบ และ
สืบค้นข้อมูล
ข่าวสาร
หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน ทั้งใน
ด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้โดยสะดวก 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการ
ร่วมให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อำเภอกุดบาก 
จังหวัดสกลนคร 

เพ่ือให้มีการเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร 
หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ทั้งในด้านสาธารณ
ภัย การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยการปิดประกาศ 
กฎหมาย ระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการไว้
ในที่ทำการหรือ
เว็บไซต์ของสถานที่
กลางเพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ทราบและสืบค้น
ข้อมูลโดยสะดวก 

ประชาชนในพ้ืนที่กุดบาก 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนได้
รับทราบการ
เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร หลักเกณฑ์ 
และวิธีการ ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ครอบคลุมร้อยละ 
90 

ประชาชนได้
รับทราบ และ
สืบค้นข้อมูล
ข่าวสาร
หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน ทั้งใน
ด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้โดยสะดวก 

สำนักปลัด 

11 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  
 
 

เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้
ประชาชน มีส่วนร่วม
ในการเตรียมความ
พร้อมป้องกัน รับรู้
วิธีการแจ้งเตือนภัย 
บริหารจัดการสา
ธารณภัยของชุมชน/

ประชาชนในเขตตำบล
นาม่อง จำนวน 100 คน 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ประชาชนในเขต
พ้ืนที่เส่ียง 
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและมีการ
ปรับตัวเมื่อได้รับ
การแจ้งเตือน 
(อุทกภัย วาตภัย 
ภัยแล้ง และดิน

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่เส่ียง 
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและมี
การปรับตัวเมื่อ
ได้รับการแจ้ง
เตือน (อุทกภัย 
วาตภัย ภัยแลง้ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



หมู่บ้าน อย่างเป็น
ระบบ 

โคลนถล่ม)  ร้อยละ 
90 

และดินโคลน
ถล่ม)   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของ จนท.ปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ตามหลักสากล 

เจ้าหน้าที่ อปพร. 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่ อปพร. 
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน  
มีศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตาม
หลักสากล 

จนท.ปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ตามหลัก
สากล 

สำนักปลัด 

13 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เยาวชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

เพ่ือให้เยาวชน 
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจและความ
ตระหนักในการลด
ความเส่ียงจากสา
ธารณภัยรวมทั้งมี
ทักษะสามารถใช้ชีวิต
ที่ปลอดภัย ได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการฝึกปฏิบัติไป
ถ่ายทอดให้กับเพ่ือน
ร่วมสถาบัน บุคคลใน
ครอบครัว และ
ชุมชนฯ 

นักเรียน ครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ร้อยละ 80 ผู้ผ่าน
การอบรม 
มีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะ
การดำเนินชีวิตที่
ปลอดภัย  

เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ทักษะการดำเนิน
ชีวิตที่ปลอดภัย  
มีส่วนร่วมในการ
สื่อสาร 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ฝึกอบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลืองานด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย 

ประชาชนและเยาวชนใน
เขตตำบลนาม่อง อย่าง
น้อย 50 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนำไป
ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสทธิ
ภาพ 

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็น
ระบบและรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ 

สำนักปลัด 

15 ฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- เพ่ือให้จิตอาสาภัย
พิบัติ มีโอกาส
ทบทวนความรู้
เพ่ิมเติม และเรียนรู้
เร่ืองใหม่ๆ  
- เพ่ือให้มีการรวมตัว  
และดำเนินกิจกรรม
ของ จิตอาสาภัย
พิบัติ 
- เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
เทศบาลตำบลนาม่
อง ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 
50 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนำไป
ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสทธิ
ภาพ 

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็น
ระบบและรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 เพ่ิมศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครเตือนภัย 
 

เพ่ือให้ชุมชน/
หมู่บ้าน 
ในพ้ืนที่เส่ียงภัยมี
เครือข่ายอาสาสมัคร
เตือนภัย ประจำ
ชุมชน/หมู่บ้าน  

ผู้นำชุมชน อปพร. 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) 
ประชาชนในพ้ืนที่ 
จำนวน 50 คน  

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ประชาชนในเขต
พ้ืนที่เส่ียง 
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและมีการ
ปรับตัวเมื่อได้รับ
การแจ้งเตือน 
(อุทกภัย วาตภัย 
ภัยแล้ง และดิน
โคลนถล่ม)  ร้อยละ 
90 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่เส่ียง 
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและมี
การปรับตัวเมื่อ
ได้รับการแจ้ง
เตือน (อุทกภัย 
วาตภัย ภัยแลง้ 
และดินโคลน
ถล่ม)   

สำนักปลัด 

รวม 16  โครงการ - - 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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5.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
สร้างศักยภาพของ
ชุมชนให้สามารถ
จัดการตนเองได้ 

สนับสนุนกระบวนการ
จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง 
แผนชุมชน/แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

จัดซ้ือที่ดินสำหรับเป็นที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เพ่ือจัดซ้ือที่ดินเป็น
สถานที่สำหรับทิ้ง
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

ที่ดินจำนวน 1 แปลง 5,000,000 - - - 5,000,000 ประชาชนในพ้ืนที่มี
การกำจัดขยะและ
ทิ้งขยะที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล ร้อยละ 
70 ของครัวเรือน
ในเขตตำบลนาม่อง 

ผูม้ีสถานที่ทิง้ขยะ
สิ่งปฏิกูลที่ถูก
หลักสุขาภิบาล 

กองสาธารณสุขฯ 

2 ติดตัง้ไฟส่องสว่าง (สายบ้าน
หนองค้า - บ้านนาม่อง)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 700,000 700,000 700,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

3 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล (สายบ้านหนองค้า - 
บ้านนาม่อง) บ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

4 ติดตัง้ไฟส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 40 จุด 350,000 350,000 350,000 - - ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

5 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล ) บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 40 จุด 2,800,000 2,800,000 2,800,000 - - ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

6 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายบ้านนายเพชร อนันต์) 
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 300,000 300,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายรอบโนนปู่ตา)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

8 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายนาดง) บ้านหนองสะไน 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

9 ติดตัง้ไฟส่องสว่าง (สายที่พัก
สงฆ์บ้านหนองสะไน - บ้าน
นายเพชร อนันต์)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 25 จุด - - 300,000 300,000 300,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
10 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า

เซล  บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 
4 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 25 จุด - - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

11 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายทางเข้าหมู่บ้าน)  
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

12 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายหน้าโรงเรียนบ้านกุดน้ำ
ใส - บ้านอูนโคก) บ้านกุดน้ำ
ใส หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

13 ติดตัง้ไฟส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดน้ำใส  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 600,000 600,000 600,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล  บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

15 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายบ้านนาขาม - บ้านอูน
โคก) บ้านนาขาม หมูท่ี่ 9 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 3 กิโลเมตร - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

16 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายนานายสุพจน์ โถบำรุง) 
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 350,000 350,000 350,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

17 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายบ้านนางอ๋อย - นานาง
หมี) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 600,000 600,000 600,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

18 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายนานายคำเขียน วงค์
กาฬสินธ์) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - 350,000 350,000 350,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

19 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายนาอูน) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

20 ติดตัง้ไฟส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองสะใน  
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 700,000 700,000 700,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

แบบ ผ.02 



 
 
 

- 101 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล  บ้านหนองสะใน หมู่ที่ 
11 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

22 ติดตัง้ไฟส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองค้าพัฒนา  
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 700,000 700,000 700,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

23 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล  บ้านหนองค้าพัฒนา  
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

24 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล (สายฝายน้ำล้นห้วยอี
โดก) บ้านหนองค้าพัฒนา 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 20 จุด - - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

25 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายบ้านหนองสะไน – บ้าน
โพนงาม) บ้านหนองสะไน 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

26 ติดตัง้ไฟส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 400,000 400,000 400,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล  บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 
14 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

28 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายบ้านนาขาม - บ้านโคก
ภู) บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

29 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายบ้านนาขาม - บ้าน
หนองสองหาง) บ้านนาขาม 
หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

30 ติดตัง้ไฟส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาขาม หมู่ที่ 
15 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 50 จุด - - 450,000 450,000 450,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

31 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล  บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 50 จุด - - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

32 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายสำนักสงฆ์โนนสวรรค)์ 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 350,000 350,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

33 ติดตัง้ไฟส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองค้า หมู่ที่ 
16 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 450,000 450,000 450,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

แบบ ผ.02 



 
 
 

- 103 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล  บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

35 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายรอบหมู่บ้าน)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

36 ติดตัง้ไฟส่องสว่าง (สายดอน
เสือ) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 45 จุด - - 500,000 500,000 500,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

37 ติดตัง้ไฟส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

จำนวน 60 จุด - - 600,000 600,000 600,000 ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมได้
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

รวม 37  โครงการ - - 9,750,000 6,500,000 46,650,000 42,550,000 45,800,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (สายหน้าวดับ้าน
นาม่อง - บ้านโพนงาม)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 98.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
 

240,000 240,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (สายหน้าบ้าน
กำนันอาจหาญ โถดาสา) 
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 143.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
 

350,000 350,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (สายบ้านนาม่อง - 
บ้านหนองค้า) บ้านนาม่อง 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
 

8,200,000 8,200,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ขุดลอกลำห้วยละแวก  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร ขุด
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,000 ลูกบาศก์เมตร 

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างรั้วเสาคอนกรีตรอบ
หนองวังยาง บ้านนาม่อง  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือเป็นแนวก้ัน
ขอบเขตที่ชัดเจน 

เสาคอนกรีตจำนวน 
128 ต้น พร้อมลวด
หนาม 
 
 

- - - 150,000 150,000 มีแนวเขตที่ชดัเจน 
100 เปอร์เซ็น 

มีแนวก้ันขอบเขต
ที่ชัดเจน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริม
เหล็กลงหนองวังยาง  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ที่ใช้น้ำ 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร 
 
 
 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้
น้ำ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายนาภู)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 600.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

1,910,000 1,910,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
(สายบ้าน สท.สุพจน์ - บ้าน
นางอภิชญา) บ้านหนองค้า  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 708.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (สายบ้านหนองค้า 
– บ้านนาม่อง) บ้านหนองค้า  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายหนองจานสอน)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 400.00 เมตร  
 

- 800,000 800,000 800,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 
 

- 106 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายหนองผำ) บ้านนาขาม 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร  
 

- - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนานายอ้ีม โททุมพล) 
บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 320.00 เมตร  
 

- - 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาฮ้องแล้ง) บ้านนาขาม 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 600.00 เมตร  
 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาหนองแดง)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนานางกองศรี ถึงนามล)ี 
บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 800.00 เมตร  
 

- - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายวีระชัย 
ผาใต้) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 4   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 490.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

1,600,000 1,600,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนางมา ลำ
เกษ - บึง) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 4   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 116.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

230,000 230,000 230,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายไพบูลย์ 
โถบำรุง) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 4   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 14.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

40,000 40,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายซอยบ้านนายวิชัย 
ผาใต้ - บ้านนายสมบูลย์ 
ทรัพย์ทวีพูล)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายรอบโนนปู่ตา)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร  
 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายรอบบึงสะไน)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายรอบบึง)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายเกรียง
ไกร โทษาธรรม)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

1,650,000 1,650,000 1,650,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขัง 

กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 210.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  

- - 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



(สายสี่แยกหอกระจายข่าว - 
โรงเรียนบ้านเชิงดอย)  
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ (ซอยต่อ
จากคลองส่งน้ำหลักฝั่ง
ตะวันตก) บ้านเชิงดอย หมู่ที ่
6 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.30 เมตร  
 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายหลังบ้าน) บ้านเชิงดอย 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร  
 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

27 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
(สายภายในหมู่บ้าน)  
บ้านดงนิมิต หมู่ที ่7 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
 

500,000 500,000 500,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเมรุ บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 
7 

เพ่ือให้มีที่ประกอบ
พิธีทางศาสนา  

พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร 
หนา 0.10 เมตร  

- 400,000 400,000 400,000 - มีที่รับรองผู้ร่วม
ประกอบพิธีทาง
ศาสนาร้อยละ 80 

มีที่ประกอบพิธี
ทางศาสนา 

กองช่าง 
 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายข้างบ้านนายสุพัส 
โถดาสา) บ้านดงนิมติ หมู่ที่ 
7   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 76.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายหน้า รพ.สต.บ้าน
ดงนิมิต) บ้านดงนิมติ หมู่ที ่7   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 110,000 110,000 110,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาโคกห้วยอูน)  
บ้านดงนิมิต หมู่ที ่7 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านกุดน้ำใส - 
บ้านหนองสะไน) บ้านกุดน้ำ
ใส หมู่ที่ 8  

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

8,200,000 8,200,000 8,200,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างศาลาที่พักสงฆ์ป่าช้า
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้มีที่ประกอบ
พิธีทางศาสนา  

กว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร 

500,000 500,000 500,000 - - มีรับรองผู้ร่วม
ประกอบพิธีทาง
ศาสนาร้อยละ 80 

มีที่ประกอบพิธี
ทางศาสนา 

กองช่าง 
 

34 ก่อสร้างประตูเปิด – ปิด 
หนองท่ม) บ้านกุดน้ำใส  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้
ทำการเกษตรกรรม 

จำนวน 2 จุด 
ขนาดบานประตูกว้าง 
1.00 เมตร  
สูง 1.10 เมตร 

1,000,000 1,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้น้ำมี
ความพึงพอใจ 

มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้
ทำการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายบ้านนายอดุลย ์สุริโย – 
บ้านนายพิเศษ โถชารี)  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร  
 

- 600,000 600,000 600,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายหน้าโรงเรียนบ้าน
กุดน้ำใส) บ้านกุดน้ำใส หมู่ที ่
8  

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายคุ้มสันติสุข)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขัง 

กว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 117.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.50 เมตร  
 

330,000 330,000 - - - ร้อยละ 80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนานายพอดี)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
 

2,400,000 2,400,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนาขาม - บ่อ
ดิน) บ้านนาขาม หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,700 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

8,800,000 8,800,000 8,800,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายโคกคำม)ี  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 4,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายคุ้มทุ่งสวรรค)์  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขัง 

กว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 117.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.50 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

330,000 330,000 330,000 - - ร้อยละ 80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



42 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายสี่แยกกุดน้ำใส)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขัง 

กว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 137.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.50 เมตร 
พร้อมบ่อพัก  
 

- 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละ 80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนานายทองจันทร์  
นรบุตร) บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 270.00 เมตร  
 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาหนองเล้ียงช้าง)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 330.00 เมตร  
 

- - 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาหนองวัวลง)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 400.00 เมตร  
 

- - 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



46 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายหนองบัว)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,300 เมตร  
 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนาขาม - 
บ้านกุดบาก) บ้านนาขาม 
หมู่ที่ 9   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ห้วยเก้ิง) บ้านโนนทรายคำ 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้มีที่ระบายน้ำ
และมีความปลอดภัย
ในการขนถ่าย
ผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตร  
สูง 3.50 เมตร 
 

850,000 850,000 - - - ร้อยละ 90 ราษฎร
สามารถใช้สัญจร
และขนส่งผลิต
ทางการเกษตร
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรและขนส่ง
ผลิตทางการ
เกษตรอย่าง
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาห้วยยาง) บ้านโนน
ทรายคำ หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 450.00 เมตร  
 

900,000 900,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายบ้านอาจารย์ไพบูลย์ - 
นาหนองแดง) บ้านโนนทราย
คำ หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 80.00 เมตร  
 

250,000 250,000 250,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาหนองโจด - นาหนอง
แดง) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที ่
10 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,400 เมตร 
พร้อมวางท่อ ขนาด 
0.40 เมตร จำนวน 1 
จุด จำนวน 5 ท่อน  
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายบ้านนายสถาพร โถ
บำรุง - บ้านนายสนิม) บ้าน
โนนทรายคำ หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 450.00 เมตร  
 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายประสิทธิ์ 
คำฮัง) บ้านหนองสะไน 
หมู่ที่ 11   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

100,000 100,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านหนองสะไน - 
โรงเรียนร่มไทร) บ้านหนอง
สะไน หมู่ที่ 11   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 800.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านหนองสะไน - 
บ้านาขาม) บ้านหนองสะไน 
หมู่ที่ 11   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,400 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

7,800,000 7,800,000 7,800,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (สายปู่ตา)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

จำนวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 118.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 210.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
 

700,000 700,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายแยกนาอุ่มจาน) 
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อ ขนาด 0.80 
เมตร จำนวน 2 จุด 
จำนวน 4 ท่อน 

- 550,000 550,000 550,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านนางถวิล หัสดี - 
บ้านนางทัษญาพร วงค์

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขัง 

กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 230.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  
 

- - 580,000 580,000 580,000 ร้อยละ 80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



กาฬสินธุ์) บ้านหนองสะไน 
หมู่ที่ 11 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายโยธิน โถ
แพงจันทร์) บ้านหนองสะไน 
หมู่ที่ 11   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายข้างบ้านนางบุญ
น้อม คะอังกุ) บ้านหนองสะ
ไน หมู่ที่ 11   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายปู่ตา) บ้านหนอง
สะไน หมู่ที่ 11   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 600.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายเพียร ศรี
บุญเรือง) บ้านหนองสะไน 
หมู่ที่ 11   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 36.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายกองพิน 
ไชยตะมาตย์) บ้านหนองสะ
ไน หมู่ที่ 11   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 36.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนางพัน)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 56.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 110,000 110,000 110,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ (ฝายเฒ่า
เพีย) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 
11   

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

กว้าง 1.50 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
ลึกเฉี่ย 1.00 เมตร  
 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



66 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาดงกลาง) บ้านหนอง
ค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายข้างวัดป่าอุดมธรรมวนา
ราม) บ้านหนองค้าพัฒนา 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายฝายน้ำล้นบ้าน
โพนงาม โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วง
ที่ 1) บ้านโพนงาม หมู่ที ่13   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

- ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 435.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
- โคมไฟถนน  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายฝายน้ำล้นบ้าน
โพนงาม โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วง
ที่ 2) บ้านโพนงาม หมู่ที ่13   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

- ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว2,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
- โคมไฟถนน  

5,800,000 5,800,000 5,800,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



70 ขุดลอกลำห้วยยาง  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ขุดลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร  

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายฝายนำ้ล้นบ้านโพนงาม 
- สายกุดแห่) บ้านโพนงาม 
หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,150 เมตร  
 

4,300,000 4,300,000 4,300,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายฝายน้ำล้นบ้าน
โพนงาม - สายกุดแห่)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนานายดำ - บึงเสียว) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 210.00 เมตร  
 

- 420,000 420,000 420,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เลียบถนนสาย
บ้านโพนงาม – กุดบาก) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

เร่ิมตั้งแต่คลองสง่น้ำฝาย
น้ำล้น - สะพานห้วยยาง
ระยะทาง 1,000 เมตร  
 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



75 วางท่อระบายน้ำ คสล. 
พร้อมประตูเปิด – ปิดน้ำ  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ผลิต
น้ำประปา และทำ
การเกษตร 

จำนวน 1 จุด 
ขนาดบานประตูกว้าง 
1.00 เมตร  
สูง 1.10 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร 

มีที่กักเก็บน้ำไว้
ผลิตน้ำประปา 
และทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

76 วางท่อระบายน้ำ (สายบ้าน
นางลำไย บุบผาเดช)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 14 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ำ PVC 
ยาว 226.00 เมตร 

300,000 300,000 300,000 - - ร้อยละ 80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

77 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
(สายสำนักสงฆ์เขาถ้ำพระ) 
บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 5,000 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
 

14,000,000 14,000,000 14,000,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (สายบ้านนายตอง 
ข่วงทิพย์ – หน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองสะไน  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

จำนวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 680.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
 

1,800,000 1,800,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ห้วยเวียนไฟข้ามไปนาสาม
ขา) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 
14 

เพ่ือให้มีที่ระบายน้ำ
และมีความปลอดภัย
ในการขนถ่าย
ผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 16.00 เมตร  
สูง 3.50 เมตร 
 

- 900,000 900,000 900,000 - ร้อยละ 90 ราษฎร
สามารถใช้สัญจร
และขนส่งผลิต
ทางการเกษตร
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรและขนส่ง
ผลิตทางการ
เกษตรอย่าง
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายหนู 
นางชม) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 14   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 310.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 820,000 820,000 820,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายฝั่งตะวันออกบ้าน
นายนวล โถแพงจันทร ์- 
หน้า ศพด.บ้านหนองสะไน)   
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 14   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 225.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างฝายน้ำล้น  
(แก่งขี้ช้าง) บ้านหนองสะไน 
หมู่ที่ 14  

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

กว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร
อย่างทั่วถงึ 

กองช่าง 
 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายนาหนองนาม่อง)   
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 14   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 321.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

- 120 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 ก่อสร้างประตูเปิด – ปิด 
หนองท่ม) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 14 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้
ทำการเกษตรกรรม 

จำนวน 1 จุด 
ขนาดบานประตูกว้าง 
1.00 เมตร  
สูง 1.10 เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้น้ำมี
ความพึงพอใจ 

มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้
ทำการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาฮ้องหิน)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 700.00 เมตร  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

86 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



คอนกรีต (สายโรงเรียนบ้าน
นาขาม - บ้านนายบุญของ 
โถแก้วเขียว) บ้านนาขาม  
หมู่ที่ 15 

 

87 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านนางรัศม ียะตะ
โคตร) บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขัง 

กว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 106.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.50 เมตร  
 

300,000 300,000 300,000 - - ร้อยละ 80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
(บริเวณฌาปณสถาน)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้มีที่ประกอบ
พิธีทางศาสนา  

กว้าง 45.00 เมตร  
ยาว 60.00 เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - มีที่รับรองผู้ร่วม
ประกอบพิธีทาง
ศาสนาร้อยละ 80 

มีที่ประกอบพิธี
ทางศาสนา 

กองช่าง 
 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
(สายบ้านนายจันทร)์  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 135.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

360,000 360,000 360,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายรอบสำนักสงฆ์โนน
สวรรค์) บ้านหนองค้า หมู่ที ่
16 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 600.00 เมตร  

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายหนองยาง)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 700.00 เมตร  

- - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

92 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายนาหนองงิ้ว)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 900.00 เมตร  

- - 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนนดิน 
(สายนาหนองงิ้ว)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านนางนวลจันทร์  
ม่อมพะเนาว์) บ้านโพนงาม 
หมู่ที่ 17 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วม
ขัง 

กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  
 

130,000 130,000 - - - ร้อยละ 80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

95 ปรับปรุงและต่อเติมแผงขาย
ของตลาดสดบ้านโพนงาม  

- เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
แผงขายของให้มาก
ขึ้นเหมาะสมกับ
จำนวน
ผู้ประกอบการ 
- เพ่ือจัดสัดส่วน
ตลาดให้เรียบร้อย

- แผงขายของจำนวน 
12 แผง ( จำนวน 3 
แถวๆละ 4 แผง) 
- ขนาด กวา้ง 1.00 
เมตร ยาว 2.00 เมตร 
สูง 0.80 เมตร  

200,000 200,000  - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนและผู้ใช้
ตลาดมีความพ่ึง
พอใจและมีความ
ปลอดภัยในการใช้
บริการ 

- มีปริมาณแผง
ขายของเพียงพอ
ต่อผู้ประกอบการ 
- มีจำนวนแผง
ค้าขายที่
หลากหลายเพ่ิม
มากขึ้น 

กองสาธารณสุข/
กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานตลาด 

- ช่องทางเดินระหว่าง
แผง 1.00 เมตร 
- ด้านล่างแผงปิดทึบทั้ง 
3 ด้านเปิดช่อง 1 ด้านมี
ประตูล็อคเปิด -ปิด 

- ตลาดได้รับรอง
ตามมาตรฐานขงิ
ตลาด 

- มีจำนวนผู้ใช้
บรากรมากขึ้น
และปลอดภัย 
- ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตลาด 

 
 
 
 
 

96 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (สายบ้านโพนงาม - 
บ้านนาม่อง) บ้านนาโพนงาม  
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
 

4,000,000 4,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายบ้านนางสมหมาย ถาปัน
แก้ว) บ้านโพนงาม หมู่ที ่17 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 360.00 เมตร  

800,000 800,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
(สายดอนเสือ) บ้านโพนงาม 
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 350.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 950,000 950,000 950,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
(สายรอบปู่ตา) บ้านโพนงาม 
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 530.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายดอนดง – หนองบัวปิง)
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 700.00 เมตร  

- - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

101 ธนาคารน้ำใตด้ิน (ข้างศาลา
ประชาธิประไตย) บ้านหนอง
สะไน หมู่ที่ 18  

เพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วม  
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
แก้ปัญหาน้ำสกปรก 

จำนวน 1 บ่อ 20,000 20,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร 

สามารถแก้ปัญหา
น้ำท่วมในช่วงฤดู
ฝน และแก้ปัญหา
ภัยแล้งช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

102 ธนาคารน้ำใตด้ิน (บ้านนาง
ทองสุข นามทองรักษ)์  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 18  

เพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วม  
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
แก้ปัญหาน้ำสกปรก 

จำนวน 1 บ่อ 20,000 20,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร 

สามารถแก้ปัญหา
น้ำท่วมในช่วงฤดู
ฝน และแก้ปัญหา
ภัยแล้งช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
(สายบ้านนายประหยัด โท
ทุมพล) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

100,000 100,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

104 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายบ้านหนองสะไน - นา
หนองห้าง) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 350.00 เมตร  

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
(สายหลังโรงน้ำวาทติ)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 528.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

1,400,000 1,400,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



106 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายแยกนานายศุภกฤษ  
โถชารี) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร  

- 300,000 300,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายแยกนานายบุญทัน  
ไพรัตน์) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 270.00 เมตร 
พร้อมวางท่อขนาด 
0.60 เมตร จำนวน 3 
ท่อน จำนวน 2 จุด   

- 450,000 450,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
(สายหลังโรงเรียนร่มไทร
วิทยา) บ้านนาขาม หมูท่ี่ 19 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,700 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

5,600,000 5,600,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
(สายบ้านนาขาม - บ้าน
หนองสะไน) บ้านนาขาม  
หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 4,200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

13,650,000 13,650,000 13,650,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

110 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (สายบ้านนาขาม - 
บ้านนาม่อง) บ้านนาขาม  
หมู่ที่ 19. 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,652 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
 

5,652,000 5,652,000 5,652,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายหน้าเทศบาลตำบล 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  

3,800,000 3,800,000 3,800,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



นาม่อง - นานายป่ินทอง) 
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

112 ขยายไหลถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนาขาม - 
บ้านนาม่อง) บ้านนาขาม  
หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ทั้ง 2 ข้างทาง กว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาวรวม 
5,308 เมตร 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
(สายหน้าเทศบาลตำบล 
นาม่อง - บ้านาม่อง)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

650,000 650,000 650,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

114 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายนาหนองอีตู้)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร  

500,000 500,000 500,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

115 ขุดลอกหนองไผ ่ 
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขนาดกว้าง 30.00 
เมตร ยาว 40.00 เมตร 
ขุดลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
5,000 ลูกบาศก์เมตร 

250,000 250,000 250,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



116 ก่อสร้างลานกีฬาและเครื่อง
เล่นออกกำลังกาย  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

เพ่ือส่งเสริมเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

- กว้าง 40.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร 
- เครื่องเล่นออกกำลัง
กาย 
ฯลฯ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 90 ของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ออก
กำลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 
 

เยาวชนและ
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีที่ออก
กำลังกาย 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายนานายนอม พรมลา) 
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร  

- - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

118 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายข้างสวนนายสมาน 
เหลาแตว นานางบด การนา) 
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร  

- - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายทางเข้าบ้านนางสุพรรณ 
ยอดแก้ว) บ้านนาขาม หมู่ที่ 
19 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 280.00 เมตร  

- - 560,000 560,000 560,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

120 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายนาห้วยไม้ไร่)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยใน
การขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร  

- - 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

121 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมีพ้ืนที่
ใช้สอยเหมาะสมกับ
จำนวนเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กวดับ้าน
นาม่อง 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
เด็กได้ใช้พ้ืนที่ใน
การเตรียมความ
พร้อมด้าน
การศึกษา 

มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง ได้
มาตรฐานมีพ้ืนที่
ใช้สอยเพียงพอ
กับจำนวนเด็ก 

กองการศึกษา/
กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมีพ้ืนที่
ใช้สอยเหมาะสมกับ
จำนวนเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กวดับ้าน
หนองค้า 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
เด็กได้ใช้พ้ืนที่ใน
การเตรียมความ
พร้อมด้าน
การศึกษา 

มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง ได้
มาตรฐานมีพ้ืนที่
ใช้สอยเพียงพอ
กับจำนวนเด็ก 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

123 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมีพ้ืนที่
ใช้สอยเหมาะสมกับ
จำนวนเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กวดัโพธิสม
พร 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
เด็กได้ใช้พ้ืนที่ใน
การเตรียมความ
พร้อมด้าน
การศึกษา 

มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง ได้
มาตรฐานมีพ้ืนที่
ใช้สอยเพียงพอ
กับจำนวนเด็ก 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

124 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
บ้านหนองสะไน 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
เด็กได้ใช้พ้ืนที่ใน

มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง ได้

กองการศึกษา/
กองช่าง 

แบบ ผ.02 



มาตรฐานและมีพ้ืนที่
ใช้สอยเหมาะสมกับ
จำนวนเด็ก 

 
 
 

การเตรียมความ
พร้อมด้าน
การศึกษา 

มาตรฐานมีพ้ืนที่
ใช้สอยเพียงพอ
กับจำนวนเด็ก 

125 ก่อสร้างโดมเครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้ง 

เพ่ือกันแดดกันฝนให้
เด็กมีพ้ืนที่เล่นเครื่อง
เล่นกลางแจ้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
บ้านหนองสะไน 

2,000,000 2,000,000 - - - 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 ของ
เด็ดและผู้ใช้มีความ
พึงพอใจ 

มีโดมกันแดดกัน
ฝนให้เด็กในส่วน
พ้ืนที่การเล่น
เครื่องเล่น
กลางแจ้ง 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

126 ปรับปรุงโดมสำหรับเครื่อง
เล่นกลางแจ้ง 

เพ่ือให้ได้มาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กวดัโพธิสม
พร 

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 90 ของ
เด็ดและผู้ใช้มีความ
พึงพอใจ 

ได้มาตรฐาน กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

 
127 ต่อเติมหลังคาเช่ือมอาคาร

หลังเก่ากับอาคารหลังใหม่ 
เพ่ือกันสงแดด  
กันฝน ไม่ให้มีน้ำขัง
เฉอะแฉะและไหล
เข้าห้องเรียน  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิสมพร 
 

120,000 120,000 - - - ร้อยละ 90 ของ
เด็ด ครู และ
ผู้ปกครองผู้ใช้มี
ความพึงพอใจ 

แดดไม่สาดเขา้
ห้องเรียน 
น้ำฝนไม่ขัง
เฉอะแฉะและไหล
เข้าห้องเรียน 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

128 ต่อเติมพ้ืนคอนกรีตเสริม
เหล็กเช่ือมอาคารหลังเก่ากับ
อาคารหลังใหม่ 

เพ่ือให้มีพ้ืนที่ใช้สอย
เพียงพอกับจำนวน
เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิสมพร 
 

50,000 50,000 - - - ร้อยละ 90 ของ
เด็ด ครู และ
ผู้ปกครองผู้ใช้มี
ความพึงพอใจ 

มีพ้ืนที่ใช้สอย
เพียงพอกับ
จำนวนเด็ก 
 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

129 ถมดิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโพธิสมพร) 
 
 

-เพ่ือไม่ให้มีหลุมบ่อ 
น้ำขัง เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง เช้ือโรค
ต่างๆ 
-เพ่ือให้มีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวก 
ปลอดภัย ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

หลังศูนย์ฯนาม่อง/
บริเวณทางเข้า หน้าเสา
ธงศูนยฯ์นาขาม/ถนนเข้า
ศูนย์ฯ โพธิสมพร 

50,000 50,000 - - - ร้อยละ 90 ของ
เด็ด ครู และ
ผู้ปกครองผู้ใช้มี
ความพึงพอใจ 

- มีพ้ืนที่ใช้สอยที่
ปลอดภัย 
- มีเส้นทางสัญจร
ที่สะดวก 
ปลอดภัย ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



130 โรยหินเกล็ดทางเข้า (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร) 
 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิสมพร 

50,000 50,000 - - - ร้อยละ 90 ของ
เด็ด ครู และ
ผู้ปกครองผู้ใช้มี
ความพึงพอใจ 

มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวก ปลอดภัย 
 
 
 
 
 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

131 โรยหินเกล็ดทางเข้า (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งบ้านนา
ขาม) 
 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
แจ้งบ้านนาขาม 

50,000 50,000 - - - ร้อยละ 90 ของ
เด็ด ครู และ
ผู้ปกครองผู้ใช้มี
ความพึงพอใจ 

มีเส้นทางสัญจรที่
สะดวก ปลอดภัย 
 
 
 
 
 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

132 ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้า
เสาธง 

เพ่ือให้มีลานทำ
กิจกรรม หน้าเสาธง
และกิจกรรม
กลางแจ้งที่สะดวก 
สะอาด ปลอดภัย 
กับเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
แจ้งบ้านนาขาม 

200,000 200,000 - - - ร้อยละ 90 ของ
เด็ด ครู และ
ผู้ปกครองผู้ใช้มี
ความพึงพอใจ 

มีลานทำ
กิจกรรม หน้า
เสาธงและ
กิจกรรม
กลางแจ้งที่
สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย กับเด็ก 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

133 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ทั้ง
ภายใน และ
ภายนอก สวยงาม 
น่าดู น่าอยู่  นา่
เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด ทต.นาม่อง  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 90 ของ
เด็ด ครู และ
ผู้ปกครองผู้ใช้มี
ความพึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีภูมิทัศน์ 
สวยงาม น่าดู  
น่าอยู่  น่าเรียน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



รวม   133 โครงการ - - 165,682,000 176,872,000 202,532,000 81,310,000 70,870,000 - - - 
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา  ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน 

เทศบาลตำบลนาม่อง 
 

 
ยุทธ์ศาสตร ์

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แบบ ผ.01/1 



๑) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

 ๑.๑ แผนงานสังคม
สงเคราะห์   

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 

รวม 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 15 1,000,000 
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ยุทธ์ศาสตร ์

 
 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แบบ ผ.01/1 



๒) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
และอนุรกัษ์วัฒนธรรม
ไทย 
๒.๑ แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ    

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

500,000 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 

500,000 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

500,000 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

500,000 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

500,000 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

2,500,000 

รวม 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 500,000 15 2,500,000 
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ยุทธ์ศาสตร ์

 
 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แบบ ผ.01/1 



๕) ยุทธศาสตร์การ
บรหิารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 
๕.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
๕.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

500,000 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

6,600,000 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

24,550,000 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 

26 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

24,050,000 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

17,950,000 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 

79 

 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 

73,650,000 
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ยุทธ์ศาสตร ์

 
 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แบบ ผ.01/1 



5.3 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

36 
 
 

74,440,000 43 84,200,000 42 77,587,000 34 53,417,000 28 44,257,000 183 333,901,000 

รวม 42 75,040,000 49 90,900,000 48 102,237,000 40 77,567,000 34 62,307,000 213 408,051,000 

รวมท้ังสิ้น 48 75,740,000 55 91,600,000 54 102,937,000 46 78,267,000 40 63,007,000 243 411,551,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

แบบ ผ.02/1 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

1.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์           

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการ
พัฒนาอาชีพเดิม 

จัดกิจกรรม ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานให้กับ
ประชาชนในพ้ืน 
จำนวน 100 คน 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 
 

 
 
 

100,000 
 
 
 
 

ร้อยละ 
85 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ทักษะใน
การ
ประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนมีการ
พัฒนาอาชีพให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของผู้บริโภคและ
มีอาชีพเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 ฝึกอบรมการทอผ้าและมัดหมี่ เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีฝีมือและ
ทักษะด้านการทอผ้า
และมัดหมี่ 

จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษา
ดูงาน ให้กับ
ประชาชนผู้สนใจใน
เขตเทศบาลตำบล
นาม่อง  จำนวน 
100 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 
85 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ทักษะด้าน
การทอผ้า
และมัดหมี  

ประชาชนได้รับ
การฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพเสริม
เพ่ือเป็นทางเลือก
ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้แก่
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอ
ผ้าย้อมครามบ้านเชิงดอย 
 

เพ่ือให้กลุ่มอาชีพ
สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มได้อย่างมี

อุดหนุนงบประมาณ 
จำนวน 50,000 
บาท ให้กับกลุ่ม

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 
 

50,000 

 

 

สมาชิกใน
กลุ่มมี
รายได้
เพ่ิมขึ้น    

สมาชิกในกลุ่ม
เข้มแข็ง มีการ
พัฒนาอาชีพและ
มีรายได้เพ่ิมขึ้น  

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.02/1 



ประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ชุมชนเข้มแข็งและ
มีเจตคติทีด่ีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
 

วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
ย้อมครามบ้านเชิง
ดอย 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

ร้อยละ 
60 
 

รวม 3  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2. การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 

แบบ ผ.02/1 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2. การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
ใช้เวลาว่างดว้ยการ
ออกกำลังกายและ
ห่างจากยาเสพติด 
เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคี  

เด็ก เยาวชน  
ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง  19 
หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน 
ใช้เวลาว่าง
ด้วยการออก
กำลังกาย
และห่างจาก
ยาเสพติด 

- เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
ใช้เวลาว่างดว้ย
การออกกำลัง
กายและห่างจาก
ยาเสพติด 
- คนในชุมชนมี
ความสามัคค ี

กองการศึกษา 

2 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

เพ่ือนำนักกีฬา/กรีฑา 
เข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน 

เด็ก เยาวชน  
ประชาชนพนักงาน
เทศบาลตำบลนาม่อง   

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้า  
ร่วมมี
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
หน่วยงาน 

มีความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
หน่วยงาน 
 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง - เพ่ือเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป                             

เด็ก เยาวชน  
ประชาชน ในเขต
ตำบลนาม่อง 19 
หมู่บ้าน 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 90 
ของคนใน
ชุมชน 
ร่วมมือกัน

- ส่งเสริมเผยแพร่
ประเพณี  และ
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02/1 



- เพ่ือส่งเสริมความรัก  
สามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชน                                
- เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่น 

ให้คงอยู่ตลอดไป        
- เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจอัน
ดีระหว่างชุมชน                    
- เพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น 

รวม 3  โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5. การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แบบ ผ.02/1 



ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5. ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพ่ืองป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในเขตตำบล 
นาม่อง 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในเขต 
ตำบลนาม่อง  

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนใน
เขตตำบล
นาม่อง
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ตำบลนาม่อง
เป็นตำบล 
สีขาวปลอด 
ยาเสพติด 

สำนักปลัด 

2 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยา
เสพติดโลก 

เพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
ภายในตำบลนาม่อง 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในเขต 
ตำบลนาม่อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนใน
เขตตำบล
นาม่อง
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ตำบลนาม่อง
เป็นตำบล 
สีขาวปลอด 
ยาเสพติด 

สำนักปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- 600,000 600,000 600,000 - ร้อยละ 
80 ของ

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

แบบ ผ.02/1 



(สายบ้านนาม่อง – บ้านโพน
งาม) บ้านนาม่อง หมูท่ี่ 1 

ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายนาดง – หนองใฮ)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

3 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายบ้านนาม่อง – หน้าเทศบาล
ตำบลนาม่อง) บ้านนาม่อง  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

4 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายบ้านนาม่อง – หนองเต่า - 
หนองใฮ) บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

5 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายบ้านนาม่อง – นาดง)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ติดตัง้ไฟส่องสว่าง  
(สายบ้านาม่อง - หน้าเทศบาล
ตำบลนาม่อง) บ้านนาม่อง  

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จำนวน 40 จุด - - 400,000 400,000 400,000 ลดอุบัติเหตุ
และ
อาชญากรรม

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

แบบ ผ.02/1 



หมู่ที่ 1 ได้ร้อยละ 
80 

7 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล  (สายบ้านาม่อง - หน้า
เทศบาลตำบลนาม่อง)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จำนวน 40 จุด - - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ลดอุบัติเหตุ
และ
อาชญากรรม
ได้ร้อยละ 
80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

8 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สายข้างวัดป่าอุดมธรรวนาราม) 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

500,000 500,000 500,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

9 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
(สาย ส.ป.ก.วัดป่าอุดมธรรวนา
ราม) บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- 600,000 600,000 600,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

10 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายนาภู) บ้านหนองค้า  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ติดตัง้ไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จำนวน 50 จุด - 400,000 400,000 400,000 - ลดอุบัติเหตุ
และ
อาชญากรรม

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

แบบ ผ.02/1 



ได้ร้อยละ 
80 

12 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล  บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จำนวน 50 จุด - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - ลดอุบัติเหตุ
และ
อาชญากรรม
ได้ร้อยละ 
80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

13 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายรอบสำนักสงฆ์หนองหิน) 
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

14 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายสวนนางกลิ่น ถึงคำภู - 
นาดงกลาง) บ้านหนองค้าพัฒนา 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

15 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายฝายนำ้ล้นบ้านโพนงาม - 
กุดแห่) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- 600,000 600,000 600,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ติดตัง้ไฟส่องสว่าง (สายฝายมี
ชีวิต) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จำนวน 20 จุด - - 300,000 300,000 300,000 ลดอุบัติเหตุ
และ
อาชญากรรม

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

แบบ ผ.02/1 



ได้ร้อยละ 
80 

17 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล  บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จำนวน 40 จุด - - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ลดอุบัติเหตุ
และ
อาชญากรรม
ได้ร้อยละ 
80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

18 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายบ้านนายตอม งามแสง - 
บ้านนายทองสาย โถแก้วเขียว)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19  

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

19 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายบ้านนายธนภัทร โททุมพล 
- หลังวัดโนนสวรรค์)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19  

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

20 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายไปบ้านนาม่อง – บ้านนาย
จอมมา โถแก้วเขียว)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19  

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายบึงไหล - บ้านนาม่อง)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19  

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

แบบ ผ.02/1 



ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

22 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายนาหว้า) บ้านนาขาม หมูท่ี่ 
19  

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

23 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า 
(สายข้างวัดโนนสวรรค์ - บึง
ไหล) บ้านนาขาม หมู่ที่ 19  

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

24 ติดตัง้ไฟส่องสว่าง  
(สายบ้านนาขาม - บ้านนาม่อง)  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จำนวน 60 จุด - - 600,000 600,000 600,000 ลดอุบัติเหตุ
และ
อาชญากรรม
ได้ร้อยละ 
80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

25 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล  (สายบ้านาขาม – บ้านนา 
ม่อง) บ้านนาขาม หมู่ที ่19 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จำนวน 60 จุด - - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ลดอุบัติเหตุ
และ
อาชญากรรม
ได้ร้อยละ 
80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 ติดตัง้ไฟส่องสว่าง  
(ซอยแสงอรุณ , ซอยประชา
อุทิศ , ซอยบ้านยายน้อย)  

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จำนวน 25 จุด - - 300,000 300,000 300,000 ลดอุบัติเหตุ
และ
อาชญากรรม

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

แบบ ผ.02/1 



บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 ได้ร้อยละ 
80 

27 ติดตัง้ไฟส่องสว่างระบบโซล่า
เซล  บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จำนวน 25 จุด - - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ลดอุบัติเหตุ
และ
อาชญากรรม
ได้ร้อยละ 
80 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

รวม 27 โครงการ - - 500,000 6,600,000 24,550,000 24,050,000 17,950,000 - - - 
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5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนายกะบิน โถคำนาม)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 315.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

1,100,000 1,100,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ขยายไหลถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายหน้าบ้านกำนันอาจ
หาญ โถดาสา) บ้านนาม่อง  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ทั้ง 2 ข้างทาง กว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร 
ยาวรวม 140.00 
เมตร 

100,000 100,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ขยายไหลถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายระเบียบ - สี่
แยกบ้านนาม่อง) บ้านนาม่อง  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ทั้ง 2 ข้างทาง กว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร 
ยาวรวม 510.00 
เมตร 

170,000 170,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ขยายไหลถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนาม่อง - บ้านนา
ขาม) บ้านนาม่อง หมู่ที ่1 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ทั้ง 2 ข้างทาง กว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร 
ยาวรวม 1,474 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนายพลวัฒน)์  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 800.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายนาดง - นาใน) บ้านนาม่อง 
หมู่ที่ 1   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 315.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

1,910,000 1,910,000 1,910,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายนาดง - หนองใฮ)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 900.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายหนองเต่า - หนองใฮ)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

- 148 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านมานิตย์ แก้วบุรมย์)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 215.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนายคมสันต์ จุลเกต)  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 143.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 480,000 480,000 480,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้าน สท.สุพจน์ 
- บ้านนายสมด)ี บ้านหนองค้า  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 275.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.50 เมตร  
 

- - 687,000 687,000 687,000 ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้านนายทอง
อินทร์ โถตันคำ) บ้านนาขาม  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 130.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  
 

320,000 320,000 320,000 - - ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายหนองแฝก) บ้านนาขาม  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,700 เมตร  
 

- - 3,400,000 3,400,000 3,400,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
- 149 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายที่พักสงฆ์บ้านหนองสะไน - 
บ้านนายเพชร อนันต์)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 400.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้านนางอภัย 
วงค์สินไชย - บ้านนางนวลจัน 
คุณอุทา) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 330.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  
 

- 830,000 830,000 830,000 - ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายที่พักสงฆ์บ้านหนองสะไน
ด้านทศิตะวันออก)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 206.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้านนายชัยนำ
มิตร ก้อนธิงาม – บ้านนายวัน
ทอน ดงภูยาว) บ้านโพนงาม  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  
 

800,000 800,000 800,000 - - ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้านนาง
ประกอบ กิตะชัย – บ้านนาง
วาสนา บุริภักดิ์) บ้านโพนงาม  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  
 

550,000 550,000 550,000 - - ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
- 150 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



19 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยเวียน
ไฟ จุดนานางวิเชียร แกมนิรัตน)์ 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้มีที่ระบายน้ำ
และมีความปลอดภัย
ในการขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตร  
สูง 3.50 เมตร 
 

- - 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 
90 
ราษฎร
สามารถใช้
สัญจรและ
ขนส่งผลิต
ทางการ
เกษตร
อย่าง
สะดวก
ปลอดภัย 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรและขนส่ง
ผลิตทางการ
เกษตรอย่าง
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายไปสำนักสงฆ์บ้านเชิงดอย)  
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 58.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

160,000 160,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนายศักดิ์ศิริ ไชยตะ
มาตย์) บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 85.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

250,000 250,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายไปโรงเรียนบ้านเชิงดอย) 
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 600,000 600,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

- 151 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายไปศูนย์สุขภาพ)  
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 400.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 1,100,000 1,100,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายไปบ้านนายกุลยา)  
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 136.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 400,000 400,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายไปบ้านนายแหวน ไชยตะ
มาตย์) บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 208.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 600,000 600,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายกลางบ้าน)  
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ขยายทัง้สองข้าง 
กว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 459.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 320,000 320,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

- 152 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



27 ก่อสร้างสะพานแขวนข้ามลำห้วย
อูน บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ได้สะพานที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 30.00  

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
สะพานใช้สัญจร
และขนส่งผลิต
ทางการเกษตร
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างศาลาประชาคม  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้มีที่จัดประชุม
ประชาคม 

กว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร 

600,000 600,000 - - - ร้อยละ 
90 ของ
ประชาชน
ที่ใช้ศาลา
ประชาคม
มีความพึง
พอใจ 

มีที่จัดประชุม
ประชาคม 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
(สายบ้าน ผอ.ปริญญา วงศรีลา - 
บ้านนายป่ิน ขันบรรจง)  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  
 

- 750,000 750,000 750,000 - ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

30 ขุดหนองท่ม บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 
8 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

พ้ืนที่ขุด 10 ไร่ ขุด
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 63,000 
ลูกบาศก์เมตร 

2,000,000 2,000,000 - - - ร้อยละ 
70 ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 

- 153 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



31 ขุดลอกคลองระบายน้ำ  
(สายบ้านกุดน้ำใส - กุดบัว)  
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง ยาว 250.00 เมตร  
 

50,000 50,000 - - - ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนายจุลนี - นาคำบอน)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายหลังสำนักสงฆ์บ้านโนน
ทรายคำ) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 
10   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 745.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้าน ผอ.พิทักษ์ – สวน
มะนาวหวาน) บ้านโนนทรายคำ 
หมู่ที่ 10   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 413.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนายสุรพล ถาบุตร) 
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 340.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

900,000 900,000 900,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
- 154 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนายเป้ือง ก้อนธิงาม) 
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

780,000 780,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

37 ขุดลอกหนองนาโสก บ้านโนน
ทรายคำ หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขนาดกว้าง 120.00 
เมตร ยาว 270.00 
เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
120,000 ลูกบาศก์
เมตร 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - - ร้อยละ 
70 ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

38 ขุดลอกหนองตาเณร บ้านโนน
ทรายคำ หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

พ้ืนที่ขุดลอก 10 ไร่ 
ขุดลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 63,000 
ลูกบาศก์เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - ร้อยละ 
70 ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างฝายน้ำล้น  
(ลำห้วยยางตอนบน)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10  

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร 

800,000 800,000 800,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร
อย่างทั่วถงึ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

- 155 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



40 ก่อสร้างฝายน้ำล้น  
(ลำห้วยยางตอนกลาง)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10  

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตร
อย่างทั่วถงึ 

กองช่าง 
 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนายประสพชัย ดงภู
ยาว) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 122.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 320,000 320,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนายบุญเรือง ก้อนธิ
งาม) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนางอนงค์)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 170.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 450,000 450,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนางพัฒนาพร นาเทียม
เขต) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 82.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 250,000 250,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

- 156 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



45 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนาอูน 
นานายตุ๋ย ศรีจันทร์แก้ว)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
พร้อมวางท่อขนาด 
1.00 เมตร 1 จุด 
จำนวน 5 ท่อน  
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายแยกนานายเวศน์ สุมงัคะ) 
บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร  
 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายบ้านนายลอย - นาดงกลาง) 
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
 

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายข้างโรงเรียนบ้านหนองค้า
ดารกานนท์วทิยา) บ้านหนองค้า
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร  
 

- 600,000 600,000 600,000 - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
- 157 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



49 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายบ้านนายเพชร แสงไสย) 
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร  
 

- - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนายลอย - นาดงกลาง)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 170.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายข้างโรงเรียนบ้านหนองค้า
ดารกานนท์วทิยา) บ้านหนองค้า
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 780,000 780,000 780,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนายพรสวรรค์ งามสิทธิ 
- บ้านนายหัสดี ถึงคำภู)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 43.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 120,000 120,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

- 158 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายหน้าป้ัมน้ำมัน - บ้านนาย
ถาวร วิระศร)ิ บ้านหนองค้า
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 120.00 ตาราง
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 80,000 80,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายคุ้มก้าวหน้า)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 244.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  
 

- - - 620,000 620,000 ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้านนายดาว ถงึ
คำภู) บ้านหนองค้าพัฒนา หมูท่ี่ 
12 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง ทั้งสองข้างทาง 
กว้าง 0.40 เมตร  
ความยาวรวม 
280.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  
 

- - - 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้านผู้ใหญ่สง่า 
คนซ่ือ) บ้านหนองค้าพัฒนา  
หมู่ที่ 12 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง ทั้งสองข้างทาง 
กว้าง 0.40 เมตร  
ความยาวรวม 
206.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  
 

- - - 600,000 600,000 ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายสี่แยกบ้านนาง
วิลัย ดวงปากดี – ห้วยอีโดก) 
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  
 

- - - 700,000 700,000 ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



58 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้านนายพิเชต 
ถาปันแก้ว) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 
13 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง ทั้ง 2 ข้างทาง 
กว้าง 0.40 เมตร  
ยาวรวม 198.00 
เมตร ลึกเฉี่ย 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก  
 

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมใจ) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 107.00 เมตร 
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก  
 

300,000 300,000 - - - ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านนายสมัย แก้วคนตรง) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 243.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

650,000 650,000 650,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายฝายมีชวีิต) บ้านโพนงาม 
หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ทั้ง 2 ข้างทาง 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาวรวม 400.00 
เมตร  
 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายสำนักสงฆ์เขาถ้ำ
พระ) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 14 

เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
ลึกเฉี่ย 0.40 เมตร  
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - - ร้อยละ 
80 ไม่มีน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ไม่มีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



63 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
(สายหนองนาม่อง - นาหนอง
ส่าน) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 990.00 เมตร  
 

- 1,980,000 1,980,000 1,980,000 - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

64 ขุดลอกลำห้วยแสนพัน  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
35,000 ลูกบาศก์
เมตร 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 - - ร้อยละ 
70 ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

65 ขุดลอกหนองคังคา  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขนาดกว้าง 35.00 
เมตร ยาว 40.00 
เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูกบาศก์
เมตร 

300,000 300,000 300,000 - - ร้อยละ 
70 ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

66 ขุดลอกหนองแบน  
บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขนาดกว้าง 30.00 
เมตร ยาว 45.00 
เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูกบาศก์
เมตร 

300,000 300,000 300,000 - - ร้อยละ 
70 ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
- 161 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านหนองค้า - ลาดกะเฌอ) 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 3,430 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

12,000,000 12,000,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนานาย
เมืองคำ ธาทองยศ - หนองแซง) 
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภัยในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 600.00 เมตร  
 

- - 1,500,000 - - ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

69 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ อุปโภค - บริโภค
และทำการเกษตร 

ในเขตเทศบาลตำบล
นาม่อง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 
70 ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้ 
อุปโภค - บริโภค
และทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

70 ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบโซล่า
เซล 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ อุปโภค - บริโภค
และทำการเกษตร 

ในเขตเทศบาลตำบล
นาม่อง 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 
70 ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้ 
อุปโภค - บริโภค
และทำการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม 70 โครงการ - - 74,440,000 84,200,000 77,587,000 53,417,000 44,257,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

แบบ ผ.02/2 



สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5. การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5. ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนาขาม - บ้าน
โคกภู) บ้านนาขาม หมู่ที ่3   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 3,850 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองพงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวจุดพักผ่อน 
และสถานที่ออกกำลังกาย 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5  

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนและออก
กำลังกาย 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าและรอบ
หนองพง 
- ก่อสร้างสะพานข้ามสปิง
เวย์ 
- ก่อสร้างศาลาพักผ่อน 
- ก่อสร้างลานจอดรถและ
ห้องน้ำ 
- ติดตั้งเครื่องเล่นออก
กำลังกาย 
ติดตัง้ไฟส่องสว่าง 
ฯลฯ 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
ใช้สถานที่
พักผ่อนและ
ออกกำลัง
กายร้อยละ 
70 

มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและใช้
เป็นสถานที่
พักผ่อนออก
กำลังกาย
สำหรับ
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/2 



3 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเชิงดอย 
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการเกษตร 

ขนาดกว้าง 200.00 
เมตร ยาว 360.00 เมตร 
ขุดลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
250,000 ลูกบาศก์เมตร 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
น้ำใช้ทำ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทำการ
เกษตรกรรม
อย่างทั่วถงึ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านดงนิมิต - บ้าน
นางเติ่ง) บ้านดงนิมติ หมู่ที่ 7   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านกุดน้ำใส - บ้าน
อูนโคก) บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านกุดน้ำใส - บ้าน
กุดไห) บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านกุดน้ำใส - บ้าน
กุดบาก) บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 3,800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

- 164 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/2 



8 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
(สายบ้านนาขาม - บ้านผักคำ
ภู) บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 3,700 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนาขาม - อูน
โคก) บ้านนาขาม หมูท่ี่ 9   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านหนองสะไน - 
บ้านกุดบาก) บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่ 11   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 4,200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

13,650,000 13,650,000 13,650,000 13,650,000 12,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (สายบ้านหนองค้า
พัฒนา - บ้านนางเติง่)  
บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 13,650,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/2 



12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนาขาม - 
บ้านหนองสองหาง) บ้านนา
ขาม หมู่ที่ 15   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,700 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนาขาม - ยาง
โล้น) บ้านนาขาม หมูท่ี่ 19   

เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,340 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ระดับตำบล 

เพ่ือส่งเสริมเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

- ก่อสร้างสนามกีฬา
ฟุตบอลพร้อมรางระบาย
น้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 
1 สนาม             - 
ก่อสร้างสนามกีฬาตะกร้อ
ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 2 
สนาม              - 
ก่อสร้างสนามกีฬาเปตอง
ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 2 
สนาม             - 
ก่อสร้างสนามกีฬา
วอลเลย์บอลที่ได้
มาตรฐาน จำนวน 2 
สนาม ฯลฯ 

5,500,000 
 

5,500,000 
 

5,500,000 
 

5,500,000 
 

5,500,000 
 

ร้อยละ 90 
ของเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชนได้
ออกกำลัง
กายและมี
สุขภาพ
แข็งแรง
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีที่ออก
กำลังกาย 
 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

รวม 14 โครงการ - - 139,750,000 139,750,000 139,750,000 139,750,000 147,750,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

แบบ ผ.03 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือเครื่องทำน้ำเย็น 
แบบต่อท่อ   

เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ   
แบบต่อท่อประปา ขนาด 2 ก๊อก 
จำนวน 1 เครื่อง    
1) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายใน
ทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม 
2) ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยสแตน
เลส เกรด 304 ไร้สารตะก่ัว 
3) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ 
4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัต ิ
5) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 
เฮิรตซ์ 
6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง อุปกรณ์
การติดตั้ง เช่น เบรคเกอร์กันดูด 
และไม่รวมเครื่องกรองน้ำ 

14,600 - - - - กองการศึกษา/ 
ศพด.วัดบ้านนาม่อง 

2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองสาธารณสุขฯ 
3 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
จัดซ้ือรถโดยสาร จัดซ้ือรถโดยสาร จำนวน 1 คัน 

ชนิด 6 ล้อ แบบมีหลังคาโดยสาร 
พร้อมเบาะนั่ง 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - สำนักปลัด 

4 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์
ตัดหญ้า  

จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไล่
ทาง จำนวน 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 
4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันหน้า
และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง 

2,900,000 2,900,000 2,900,000 - - กองสาธารณสุขฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.03 



5 รักษาควาสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถบรรทุกน้ำ
ดับเพลิง  

จัดซ้ือรถบรรทุกน้ำดับเพลิง  
จำนวน 1 คัน  
- จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร 
- สามารถรับน้ำหนักบรรทุก 
(G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า 25,000 
กิโลกรัม 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 - - สำนักปลัด 

6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะ
มูลฝอย  

จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
จำนวน 1 คัน ชนิดอัดท้าย 
ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์
เมตร รวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อย
กว่า (G.V.W.) 15,000 กิโลกรัม  

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถเกลี่ยดิน   จัดซ้ือรถเกลี่ยดิน จำนวน 1 คัน 
เพ่ือปรับพ้ืนผิวถนนหรือหน้าดินให้
สม่ำเสมอ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 
แรงม้า เครื่องยนต์ 6 สูบ 4 จังหวะ 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 - - กองช่าง 

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง 
ชนิดล้อยาง จำนวน 1 คัน 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ติดบุ้งก๋ีสำหรับตัก
ด้านหน้ารถ และบุ้งก๋ีขุดด้านหลังรถ 
ควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิก 

3,520,000 3,520,000 3,520,000 - - กองช่าง 

9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 
เครื่อง  

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 กองสาธารณสุขฯ 

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเครื่องพ่นยา เครื่องพ่นยา จำนวน 2 เครื่อง - - - - 30,000 กองสาธารณสุขฯ 
11 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือถังดักไขมัน ถังดักไขมัน จำนวน 1 ถัง 40,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.03 



12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบเสียง
ไร้สาย บ้านดงนิมิต หมูที่ 
7 

- 1 ตัวแม ่
- 2 ตัวลูก 

- - - 400,000 - กองช่าง 

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบเสียง
ไร้สาย บ้านนาขาม หมูที่ 
9 

- 1 ตัวแม ่
- 3 ตัวลูก 

- - - - 500,000 กองช่าง 

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบเสียง
ไร้สาย บ้านหนองสะไน 
หมูที่ 11 

- 1 ตัวแม ่
- 2 ตัวลูก 

400,000 - - - - กองช่าง 

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

จัดซ้ือเครื่องวัดความดัน
โลหิตอัตโนมัต ิ

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัต ิ
จำนวน 2 เครื่อง 

30,000 - - - 30,000 กองสาธารณสุขฯ 

16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

จัดซ้ือเปลเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยพร้อมหมอน
ประคองศีรษะ 

เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมหมอน
ประคองศีรษะ จำนวน 1 ชุด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุขฯ 

17 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

จัดซ้ือถังออกซิเจน ถังออกซิเจน จำนวน 2 ถัง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองสาธารณสุขฯ 

18 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายชนิดข้ออ่อน/ข้อ
แข็ง 

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อ
อ่อน/ข้อแข็ง ปีละ 2 เครื่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุขฯ 

19 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง พร้อม
ติดตัง้ 

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เซต 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 19  โครงการ - - - - 24,764,600 24,280,000 24,280,000 960,000 1,120,000 - 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังนี้   

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย
  4.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 

 4.1.2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 4.1.3 ยทุธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 10 คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 10 คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
 (5) กลยทุธ์ 5 คะแนน 
 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
 (8) แผนงาน 5 คะแนน 
 (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท์ี่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
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    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 แนวทางเบื ้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข ้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช ่น การศ ึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ ่น รวมถึงความเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที ่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.5 กลยุทธ์ 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื ่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่จะนำไปสู ่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  

(5)   

ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)   

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งหร ือแผนงานที ่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื ่อมโยงองค์รวมที ่นำไปสู ่การพัฒนาท้องถิ ่นที ่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)   

รวมคะแนน 100  
 
 4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  4.2.1 การสรปุสถานการณ์พัฒนา  จำนวน 10 คะแนน 
  4.2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จำนวน 10 คะแนน 
  4.2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ จำนวน 10 คะแนน 
  4.2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์ จำนวน 10 คะแนน 
  4.2.5 โครงการพฒันา จำนวน 60 คะแนน  ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ จำนวน 5 คะแนน 
   (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จำนวน 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง จำนวน 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จำนวน 5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0 จำนวน 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตรจ์ังหวัด จำนวน 5 คะแนน 
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   (8) โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง  มั่ง
ค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารฐั จำนวน 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) จำนวน 5 
คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จำนวน 5 คะแนน 
   (11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ จำนวน 5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จำนวน 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่ อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ ฉบับที่ 12   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตรจ์ังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท ้องถ ิ ่น (ใช ้การว ิ เคราะห ์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี ่ยนแปลงที ่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได ้ตามวัตถ ุประสงค ์หร ือไม่ ซ ึ ่งเป ็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จ ัดทำโครงการพัฒนาท้องถ ิ ่นโดยใช ้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) ม ีความ
ช ัด เจนนำไปส ู ่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการม ี ค ว าม
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) ม ีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง ค ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

ม ีว ัตถ ุประสงค ์ช ัด เจน (clear objective)  โครงการต ้ องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)   

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมือ่ไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)   

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(5)   

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)   
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ)  
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปส ู ่  Value–Based Economy หร ือเศรษฐก ิจท ี ่ข ับเคล ื ่อนด ้ วย
นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื ่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล ้วต ่อยอดความได ้เปร ียบเช ิง เปร ียบเท ียบ เช ่น ด ้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ ิ ่นมีความสอดคล้องกับห ้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที ่ได้กำหนดขึ ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ ่งออกจากกันได้ นอกจากนี ้โครงการพัฒนาท้องถิ ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหร ื อ การ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
ม ั ่ น ค ง  ม ั ่ ง ค ั ่ ง  ย ั ่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที ่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)   

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป ้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได ้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถ ู กต ้ องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)   

5 . 1 1  ม ี ก า ร ก ำ ห น ด
ต ั ว ชี้ ว ั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี ้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)   
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5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  
 

รวมคะแนน 100  

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2562  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดแนว
ทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 

ลำดับ ผูร้ับผิดชอบ แนวทางการดำเนินงาน 
1 คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
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3 สภาท้องถิ่น 1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อ

รับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
2) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและ
เสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
3) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็นหรือตั้งข้อสังเกต  
ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

4 ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ ่นได้รับ
ทราบและได้เสนอความเห็น หรือตั ้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้
รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 
2) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

6 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว 
2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3) อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนบัสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณ
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน  จึงอาศัยอำนาจตามข้อที่ 5 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

  1. ข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570 

      ให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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  2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570 

      2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัดและระดับอำเภอตามลำดับให้เป็นปัจจุบัน 

      2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดให้แล้วเสร็จ  แล้วแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดทราบ
โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่
กำหนด 

  3. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570 

      3.1 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

      3.2 การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สามารถนำข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับปัจจุบัน  มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Susainable  Development  Goals; SDGs) โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ ่นให้ดำเนินการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

      3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น  ตามเค้าโครง
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) 

  4. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ไปสู่การปฏิบัติ 

      4.1 เพื ่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น  เป็นกรอบในการจำทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เมื่อสภาท้องถ่ินได้ให้ความ
เห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคา
กลางหรือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  คุณลักษณะ  มาตรฐาน  ราคาปรับเปลี่ยนไป  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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      4.2 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะดำเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ให้เป็นปัจจุบันก็สามารถดำเนินการ
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  5. การกำกับดูแล 

      5.1 ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินและการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอื่นโดยถือเป็นสาระสำคัญทีต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบญัญัติ
และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ินก่อนให้ความเห็นชอบ 

  การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องผ่านกระบวนการของคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น  ประชาคมท้องถิ ่นระดับจังหวัด  
คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอและระดับจังหวัด  โดยมีการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการ
พัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่เพื ่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น  โดยให้นำข้อมู ลพื ้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน  หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น  และมีขั ้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  ซึ่ งมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  การ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่น  และการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วย  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
080.3/ว 7467 ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2563  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) 

      4.4.2 ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญ
เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ  เป็นต้น) 

      จากการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ที่มีการจัดปนะชุมประชาคมท้องถ่ินระดับตำบล  เพื่อรับทราบปัญหา  ความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตตำบลนาม่อง  จึงต้องดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลนาม่อง  ให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์  แผนงาน  
แนวทางและเพื่อให้สามารถตอบสนองปญัหา  ความต้องการ  การแก้ไขและการพัฒนาในเขตพื้นที่ตำบลนามอ่ง
ให้ได้มากที่สุด  และมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  การ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ของเทศบาลตำบลนาม่องประจำปี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

ของเทศบาลตำบลนาม่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570 

............................................ 

  ด้วยตามที่  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  นั้น   

  บัดนี้  เทศบาลตำบลนาม่อง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 17  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาม่อง  ในการประชุมครั้งที่ 1 /๒๕64  เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  
2564  และได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง  เมื ่อวันที ่  29  ตุลาคม  2564  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘   และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  17  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2566 - 2570  ของ
เทศบาลตำบลนาม่อง  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
   

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ)............................................ 

               ( นายจำเนียร  ก้อนธิงาม ) 
              นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง 
 

 

 
 


