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1. ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต้าบล 

 เทศบาลต้าบลน้้าสวย   ตั้งอยู่บนเนินสลับกับท่ีราบระหว่างเชิงเขา  ประกอบด้วยหมู่บ้านในเขตเทศบาล                 
4  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  2  บ้านเพีย  หมู่ที่  3  บ้านนาน้้ามัน   หมู่ที่  7  บ้านวังแคน  และหมู่ที่  8  บ้านซ้าพุ     ต้าบล
น้้าสวย  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย   มีล้าห้วยน้้าลาย  หว้ยซ้าพุ  ห้วยทราย   ห้วยร่องลึกไหลและห้วยนาน้้ามันไหล
ผ่านเขตเทศบาลการคมนาคมเดินทางได้ทางเดียวคือทางรถยนต์  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  18   กิโลเมตร  โดย
เดินทางไปตามทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  2138   สายเลย-นาด้วง  แล้วไปแยกซ้ายตามทางหลวงจังหวัด   หมายเลข 
2249  สายไร่ทาม - สงเปือย  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าสวยโดยรอบเทศบาลต้าบลนาดินด้า  
เทศบาลต้าบลนาดอกค้า  และองค์การบริหารส่วนต้าบลชัยพฤกษ์ 

ลักษณะท่ีตั ง  อาณาเขตติดกับ 
 -  ทิศเหนือ    จดเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าสวย 
 -  ทิศใต ้  จดเขตพ้ืนที่เทศบาลต้าบลนาดินด้า 
 -  ทิศตะวันออก  จดเขตพ้ืนที่เทศบาลต้าบลนาดอกค้า 
 -  ทิศตะวันตก  จดเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลชัยพฤกษ์ 

เนื อที ่                                                                                      
 เทศบาลต้าบลน้้าสวย   มีเนื้อที่ประมาณ  73   ตารางกิโลเมตร  

1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 
 เทศบาลต้าบลน้้าสวย   มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินสลับกับที่ราบเชิงเขา  มีล้าห้วยหลักอยู่  5  สาย                     
ไหลผ่าน ได้แก่  ห้วยน้้าลาย  ห้วยทราย  ห้วยซ้าพุ  ห้วยร่องลึกและห้วยนาน้้ามัน  มีแหล่งน้้าซับธรรมชาติ                     
หลายแห่ง   พื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นราบประชาชนใช้ปลูกข้าว  ส่วนพื้นที่ซ่ึงเป็นเนินใช้ปลูกพืชไร่และท้าสวน   

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
-ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนเมษายน 
-ฤดูฝน  แบ่งออกเป็น  2  ช่วง  ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน  ถึง  เดือนกรกฎาคม   

เนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  ช่วงหลังเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงปลายเดือนตุลาคม เป็นฝนเนื่องจากพายุ
ดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ 

-ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ สูงที่สุดเฉลี่ยทั้งวันวัดได้  29 C  ต้่า 
ที่สุดวัดได้  21 C  เฉลี่ยตลอดทั้งปี  ประมาณ  25 C        

       ส่วนที่  1 

             สภาพทั่วไปและข้อมูลพื นฐาน 
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 1.4  ลักษณะของดิน 
 สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว  พ้ืนที่ส่วนใหญท่ี่เป็นพ้ืนราบประชาชนใช้ปลูกข้าว  ส่วนพื้นที่ซ่ึงเป็นเนินใช้
ปลูกพืชไร่และท้าสวน   
       
 1.5   ลักษณะของแหล่งน ้า 
 ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย  มีแหล่งน้้าธรรมชาติซึ่งราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม  และการประมง
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  จ้าแนกได้   ดังนี้ 
 ล้าห้วยธรรมชาติสาธารณะ   ได้แก่ 
   -ห้วยน้้าลาย 
   -ห้วยทราย 
           -ห้วยซ้าพุ 

   -หว้ยร่องลึก 
  -ห้วยนาน้้ามัน 

บ่อน้้าสาธารณะ  ได้แก่ 
       -บ่อน้้าสาธารณะดอนเจ้าปู่ 
       -บ่อน้้าสาธารณะวัดป่าประชาสรรค์ 
         -อ่างเก็บน้้านาน้้ามัน 

 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
      ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวยมีทรัพยากรป่าไม้  มีเนื้อที่ประมาณ  60  ไร่  มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง                        
เบญจพรรณ  ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง 

เทศบาลต้าบลน้้าสวย  ประกอบด้วย  4  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย 
1. บ้านเพีย  หมู่ที่  2 
2. บ้านนาน้้ามัน  หมู่ที่  3 
3. บ้านวังแคน  หมู่ที่  7 
4. บ้านซ้าพุ  หมู่ที่  8 

6  ชุมชน  ประกอบด้วย 
1. ชุมชนโนนสวรรค ์  
2. ชุมชนนามอน  
3. ชุมชนน้้าพุพัฒนา  
4. ชุมชนน้้าพุเหนือ  
5. ชุมชนนาน้้ามัน  
6. ชุมชนวังแคน  
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2.2  การเลือกตั ง 
เทศบาลต้าบลน้้าสวย  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  2  เขตการเลือกตั้ง  คือเขตเลือกตั้งที่  1   และเขต 

เลือกตั้งที่  2  

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร  

 เทศบาลต้าบลน้้าสวย   มีครัวเรือน  จ้านวน  1,200  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  3,624  คน                        
เป็นชาย  1,806  คน  เป็นหญิง  1,818  คน 

ชุมชน ชาย หญิง รวม 
ชุมชนโนนสวรรค ์ 352 380 732 
ชุมชนนามอน 312 328 640 
ชุมชนน้้าพุพัฒนา 260 255 515 
ชุมชนน้้าพุเหนือ 233 237 470 
ชุมชนนาน้้ามัน 348 330 678 
ชุมชนวังแคน 301 288 589 

รวม 1,806 1,818 3,624 
 
 3.2  ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 
 

อายุ  (ปี) ชาย หญิง รวม 
อายุต่้ากว่า  18  ปี 345 305 650 
อายุ  18 – 60  ปี 1,086 1,088 2,174 
อายุมากกว่า  60  ปี 375 425 800 

รวม 1,806 1,818 3,624 

 
 4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
 การศึกษาในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย  มีโรงเรียนมัธยม  จา้นวน  1  แห่ง   โรงเรียนสังกัดส้านักงานการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  จ้านวน   3   แห่ง  และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  จ้านวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนและในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อาจจ้าแนกได้   ดังนี้ 
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลน ้าสวย 

อนุบาลเด็กเล็ก 2 – 3 ขวบ ชาย หญิง รวม 

จ้านวน    
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             * มีเจ้าหน้าที่ประจ้าอยู่   5   คน  คือ  ครูผู้ดูแลเด็ก จ้านวน  1   คน  ผู้ดูแลเด็ก  จ้านวน  2   คน           
พนักงานจ้างเหมา  1  คน   และภารโรง  1  คน  

     โรงเรียนบ้านเพียซ้าพุวิทยา 

ชั น จ้านวน  (คน) 
 

อนุบาล  1-3 44 
ประถมศึกษาปีที่  1 26 
ประถมศึกษาปีที่  2 17 
ประถมศึกษาปีที่  3 17 
ประถมศึกษาปีที่  4 16 
ประถมศึกษาปีที่  5 15 
ประถมศึกษาปีที่  6 9 

รวม 144 

 

โรงเรียนบ้านวังแคน 

ชั น จ้านวน  (คน) 
 

อนุบาล  1-3 - 
ประถมศึกษาปีที่  1 - 
ประถมศึกษาปีที่  2 3 
ประถมศึกษาปีที่  3 3 
ประถมศึกษาปีที่  4 1 
ประถมศึกษาปีที่  5 1 
ประถมศึกษาปีที่  6 1 

รวม 9 
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                      โรงเรียนน ้าสวยพิทยาสรรพ์ 

ชั น จ้านวน  (คน) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 22 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 15 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 14 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 11 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 31 

รวม 121 
 4.2   สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านเพียจ้านวน  1  แห่ง  มีบุคลากรด้านสาธารณสุขประจ้าโรงพยาบาล ฯ   
จ้านวน   5  คน   และมีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ้านวน   2  แห่ง   

 4.3   อาชญากรรม 
    -มีสถานีเปรียบเทียบปรับ (สถานีต้ารวจภูธรนาดินด้า)  1 แห่ง  มีเจ้าหน้าที่ประจ้าตลอด  24  ชั่วโมง 
          -มีรถหน่วยกู้ชีพ EMS  บริการโดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาล (งานป้องกัน ฯ) ประจ้าอยู่ ตลอด  24  ชั่วโมง 

 4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
 ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวยได้รับการถ่ายโอนภารกิจในด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับราษฎรและเทศบาลได้จัด
งบอุดหนุนเพ่ิมเติมเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ชราและผู้พิการ  ดังนี้ 
 

ประเภทการให้บริการ ประเภทผู้รับบริการ จ้านวน (คน) 

 เบี้ยยังชีพ 
เงินสงเคราะห์ 
 

ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

824 
175  
2 

 5. ระบบบริการพื นฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวยมีได้ทางเดียวคือทางรถยนต์  ซึ่งใช้ถนนทางหลวงจังหวัด   
หมายเลข  2249  สายไร่ทาม - สงเปือย และถนนทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  2138   สายเลย - นาด้วง  ระยะทางจาก
เทศบาลต้าบลน้้าสวยถึงอ้าเภอเมืองเลย ประมาณ  18  กิโลเมตร  โดยมีรถโดยสารประจ้าทางสาย เลย - บ้านสูบ  ผา่น
เขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย 

 - ถนนทางหลวงจังหวัด  (เลย-สงเปือย)  1      สาย 
 - ถนน ร.พ.ช. (เพีย-ภูมะแว)   1     สาย 
 - ถนนโยธาธิการ  (เพีย-ห้วยตาด)   1     สาย 
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 - ถนนคอนกรีตในเขตเทศบาล        66         สาย  
 - ถนนลูกรังในเขตเทศบาล   25     สาย 
 - ถนนลูกรังนอกเขต                                       4    สาย 

5.2   การไฟฟ้า 
 เทศบาลต้าบลน้้าสวย  ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  
และเทศบาลต้าบลน้้าสวยได้ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือให้แสงสว่างแก่ราษฎรในชุมชนอย่างทั่วถึง 

 5.3   การประปา 
ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย  ได้รับบริการน้้าประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน     

5.4  โทรศัพท์ 
มีการติดตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ AIS  ระบบ  DTAC   และระบบ Ture  Move H 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เทศบาลต้าบลน้้าสวยมีบริการไปรษณีย์แบบขออนุญาตเอกชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

6. ระบบเศรษฐกิจ   
6.1  การเกษตร 

ประชาชนส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเก็บใส่ยุ้งไว้บริโภคตลอดปีหากเหลือจากการบริโภคก็จะขายเป็นปี ๆ  รายได้หลักส่วนมาก
มาจากการท้าไร่  พืชไร่  ปลูกข้าวโพด  ฝ้าย  ถั่วเหลือง   มะขามหวาน  ล้าไย  แก้วมังกร  และพืชผัก                       
ต่าง ๆ  ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย  อาจแสดงได้  ดังนี้ 

อาชีพ ร้อยละ 

เกษตรกรรม 70 
รับจ้างทั่วไป 10 
รับราชการ 8 
การค้าและบริการ 7 
อ่ืน ๆ 5 

1.2 การปศุสัตว์ 
ส่วนการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลีย้งไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและเป็นอาชีพเสริม ได้แก่ หมู  วัว  ไก่พันธุ์พ้ืนเมือง 
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6.3  การบริการ   
การพาณิชย์และการบริการของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวยอาจจ้าแนก   ได้ดังนี้ 

ประเภทของการค้าและบริการ จ้านวน (ร้าน) 

ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 16 
ร้านตัดผมและเสริมสวย 5 
ร้านอาหาร 16 
ร้านค้าน้้ามัน 5 
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 5 
ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 3 
ร้านเชื่อมเหล็ก 3 
ร้านท้าอลูมิเนียม 1 
ร้านค้าอุปกรณ์การเกษตร  2 
ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง  2 

6.4   การท่องเที่ยว 
 ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ก้าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรมและมีการเกษตรอยู่จ้านวน 2 แห่ง น้้าพุดอนเจ้าปู่ มีลักษณะเป็นแอ่งน้้ามีน้้าผุดขึ้นมาจากใต้ดิน
บริเวณรอบมีต้นไม้ใหญ่เล็กขึ้นหนาแน่นมีความชุ่มชื้นร่มเย็นที่พักผ่อนและน้้าผุดโพนเลามีลักษณะเช่นเดียวกันกับ                 
ผุดดอนเจ้าปู่  และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่ง คือ  วนอุทยานภูผาล้อม    

 6.5  อุตสาหกรรม 
 ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวยไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน   การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย  อาจจ้าแนกได้  ดังนี้ 
 

ประเภทอุตสาหกรรม จ้านวน (แห่ง) 

โรงสีข้าวขนาดเล็ก 4 
ท้าอิฐบล็อก 2 
ท้าเฟอร์นิเจอร์ 1 
ท้าน้้าแข็ง 1 
เครื่องสีต่างๆ 5 

 
7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า) 
7.1  ข้อมูลพื นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
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 7.1.1  ข้อมูลพื นฐานของชุมชนโนนสวรรค์ 



 ที่ตั ง 
 ชุมชนโนนสวรรค์  ตั้งอยู่หมู่ที ่ 2  ต้าบลน้้าสวย  อ้าเภอเมือง  จังหวัดเลย  เป็นชุมชนที่มีประชากรอันดับ              
ที่ 1  ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย มีล้าห้วยซ้าพุ  และห้วยทรายไหลผ่านหมู่บ้านโดยมีล้าห้วยซ้าพุเป็นเขตแบ่งก้ันกับชุมชน
น้้าพุเหนือ  ชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพท้าการเกษตร ซึ่งเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน  เนื่องจากมีห้วยน้าพุไหลผ่านชุมชน
ถึงสองชุมชนด้วยกัน  

ชุมชนโนนสวรรค์   ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเพีย ต้าบลน้้าสวย   ห่างจากอ้าเภอเมืองประมาณ  17  กิโลเมตรใช้เวลาใน
การเดินทางจากชุมชนถึงอ้าเภอประมาณ  30  นาที  โดยมีรถโดยสารประจ้าทางและรถยนต์ส่วนตัว 

อาณาเขตติดต่อ  ดังนี  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับชุมชนน้้าเหนือ 
 ทิศใต้   ติดต่อกับหมู่ที่  3  (อบต.น้้าสวย) 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับหมู่ที่  3  (อบต.น้้าสวย) 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับชุมชนนามอน 

 
 ลักษณะภูมิประเทศ 

ชุมชนโนนสวรรค์  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้้าป่าไหลหลากในช่วง เดือนสิงหาคม -  
เดือน กันยายน  มีที่ดินทางการเกษตรมาก  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนา  ท้าสวน  ท้าไร่  เช่น  ข้าวโพด  ล้าไย  
ถัว่เหลือง  และพืชผักต่าง ๆ  ตามฤดูกาล         

 7.1.2  ข้อมูลพื นฐานของชุมชนนามอน 
 ที่ตั ง 

ชุมชนนามอน  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ต้าบลน้้าสวย  อ้าเภอเมือง   จังหวัดเลย  เป็นชุมชนที่มีประชากรอันดับที่  2              
ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย   มีล้าห้วยน้้าพุไหลผ่านหมู่บ้านและแบ่งกั้นระหว่างชุมชนน้้าพุพัฒนา   ความเป็นมาของ
ชุมชนนามอนตามค้าบอกเล่าของชาวบ้านแต่ดั้งเดิม  เล่าว่ามีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ข้ึนอยู่กลางทุ่งนาทางทิศตะวันตกของชุมชน  
มีชื่อว่าต้นหม่อน หรือชาวบ้านเรียกว่า  ต้นมอน และมีชื่อค้าว่านามอนมาจนถึงปัจจุบันและเป็นชื่อของชุมชนนามอน  
นั่นเอง 

 ชุมชนนามอน  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเพีย  ต้าบลน้้าสวย   ห่างจากอ้าเภอเมืองประมาณ  18  กิโลเมตรใช้เวลาในการ
เดินทางจากชุมชนถึงอ้าเภอประมาณ  30  นาที  โดยมีรถโดยสารประจ้าทาง และรถยนต์ส่วนตัว 

 อาณาเขตติดต่อ ดังนี  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับชุมชนน้้าพุพัฒนา 
 ทิศใต้   ติดต่อกับหมู่ที่  2  (อบต.น้้าสวย) 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับชุมชนโนนสวรรค์ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับหมู่ที่  2  (อบต.น้้าสวย) 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะชุมชนนามอนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้้าป่าไหลหลากในช่วงเดือนสิงหาคม - 
เดือนกันยายน  มีที่ดินทางการเกษตรมาก  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนา   ท้าสวน  ท้าไร่                  เช่น   
ข้าวโพด  ล้าไย  ถั่วเหลือง  และพืชผักต่าง ๆ ตามฤดูกาล    

 7.1.3  ข้อมูลพื นฐานของชุมชนน ้าพุพัฒนา 
 ที่ตั ง 
 ชุมชนน้้าพุพัฒนา  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ต้าบลน้้าสวย   อ้าเภอเมือง   จังหวัดเลย  เป็นชุมชนที่มีประชากร                 
อันดับที่  3   ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย  มีล้าห้วยน้้าพุ  และห้วยร่องลึกไหลผ่านหมู่บ้านระหว่างชุมชนนามอน  
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท้าการเกษตร  ซึ่งเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน  เนื่องจากมีห้วยล้าน้้าพุไหลผ่านชุมชนถึงสอง
ชุมชนด้วยกัน 

 ชุมชนน้้าพุพัฒนา  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านซ้าพุ   ต้าบลน้้าสวย   ห่างจากอ้าเภอเมืองประมาณ  18  กิโลเมตรใช้เวลาใน
การเดินทางจากชุมชนถึงอ้าเภอประมาณ  30  นาที  โดยมีรถโดยสารประจ้าทาง และรถยนต์ส่วนตัว 

อาณาเขตติดต่อ   ดังนี  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับหมู่ที่  3  (อบต.น้้าสวย) 
 ทิศใต้   ติดต่อกับชุมชนนามอน 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับชุมชนน้้าพุเหนือ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับหมู่ที่  3  (อบต.น้้าสวย) 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะชุมชนน้้าพุพัฒนา  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา    เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้้าป่าไหลหลากในช่วง
เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน  มีที่ดินทางการเกษตรมาก    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้านา  ท้าสวน  
ท้าไร่  โดยทั่วไปจะมี  3  ฤดูกาล  คือ  ฤดูร้อน   ฤดูฝน  และฤดูหนาว  อากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน - มกราคม  จะมีอากาศหนาวจัด  

7.1.4  ข้อมูลพื นฐานของชุมชนน ้าพุเหนือ 
 ที่ตั ง 

ชุมชนน้้าพุเหนือ  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ต้าบลน้้าสวย  อ้าเภอเมือง  จังหวัดเลย  เป็นชุมชนที่มีประชากรน้อยที่สุดในเขต
เทศบาลต้าบลน้้าสวย  มีล้าห้วยน้้าพุและห้วยร่องลึกไหลผ่านหมู่บ้านชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพท้าการเกษตร          ซ่ึง
เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน  เนื่องจากมีห้วยน้้าพุไหลผ่านชุมชนถึงสองชุมชนด้วยกัน ชุมชนที่อยู่ต้นน้้าจึงได้ตั้ง   ชื่อว่า  
ชุมชนน้้าพุเหนือ 

 ชุมชนน้้าพเุหนือ  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านซ้าพุ  ต้าบลน้้าสวย   ห่างจากอ้าเภอเมืองประมาณ  18  กิโลเมตรใช้เวลาใน
การเดินทางจากชุมชนถึงอ้าเภอประมาณ  30  นาที  โดยมีรถโดยสารประจ้าทาง และรถยนต์ส่วนตัว 
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อาณาเขตติดต่อ  ดังนี  
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับหมู่ที่  3  (อบต.น้้าสวย) 
 ทิศใต้    ติดต่อกับชุมชนโนนสวรรค์ 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับหมู่ที่ 2   
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับชุมชนน้้าพุพัฒนา 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะชุมชนน้้าพุเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้้าป่าไหลหลากในช่วงเดือน
สิงหาคม - เดือนกันยายน   มีที่ดินทางการเกษตรมากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้านา  ท้าสวน   ท้าไร่  
โดยทั่วไปจะมี  3  ฤดูกาลคือ  ฤดูร้อน   ฤดูฝน  ฤดูหนาวอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน -มกราคม  
จะมีอากาศท่ีหนาวถึงหนาวจัด     

7.1.5  ข้อมูลพื นฐานของชุมชนนาน ้ามัน 
ที่ตั ง 
ชาวบ้านนาน้้ามันเล่าต่อกันมาว่า เดิมมีชาวบ้านย้ายเข้ามาท้ามาหากินในพ้ืนที่แห่งนี้ เนื่องจากบ้านเพีย                        

มีจ้านวนประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น  ต่อมามีนายพรานที่อยู่บ้านเพียได้เข้าไปล่าสัตว์ป่าที่ผาเดิ่น แล้วได้ตกผาเดิ่นเสียชีวิต
ในหนองน้้าใต้ผาเดิ่น ญาติพ่ีน้องจึงได้ออกตามหาเป็นเวลาหลายวันแต่ก็ไม่สามารถพบศพ จากนั้นหลายวันต่อมาฝนตก
หนักท้าให้มีน้้าล้นออกมาจากหนองน้้า  มีน้้าเหลืองของนายพรานไหลปนมากับน้้า ซึ่งน้้าได้ท่วมไร่นาของชาวบ้าน ท้าให้
น้้านั้นมีสีเหลืองเป็นมันวาว ชาวบ้านจึงได้น้ามาตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้าน ชื่อว่า “บ้านนาน้้ามันหรือชุมชนนาน้้ามัน” สืบเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ชุมชนนาน้้ามัน เป็นชุมชนเล็กๆ  อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเลย ตามถนนสาย เลย-นาด้วง  ตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย  มีระยะห่างจากตัวจังหวัดเลย  23  กิโลเมตร      

อาณาเขตติดต่อ  ดังนี  
 ทิศเหนือ    ติดกับหมู่บ้านวังแคน  หมู่ที่ 7 
 ทิศใต้        ติดกับบ้านซ้าพุ หมู่ที่ 8 

ทิศตะวันออก   ติดกับภูผาเดิ่น 
ทิศตะวันตก   ติดกับต้าบลชัยพฤกษ์ 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชนนาน้้ามัน  มีอาชีพการเกษตรเป็นหลัก  การปลูกพืชไร่  ได้แก่  ปลูกอ้อย  

ข้าวโพด  มันส้าปะหลัง  ยางพารา ข้าว  การปลูกพืชสวน ได้แก่  ปลูกพริก ล้าไย  แก้วมังกร  เงาะ  ผักริมรั้ว  ผักสวนครัว  
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7.1.6  ข้อมูลพื นฐานของชุมชนวังแคน 
ที่ตั ง 



 ชุมชนวังแคน  ตะเคียนใหญ่  2,000  พันปี  พ่อขุนศรีรักษา  บุปผานามผู้ก่อตั้ง  ดั่งสมญานามว่า “วังแคน” 
ชุมชนวังแคนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวอ้าเภอเมืองเลยห่างจากตัวเมือง 22  กิโลเมตร  ไปตามถนนไร่ทาม-สงเปือย 

อาณาเขตติดต่อ  ดังนี  
 ทิศเหนือ    ติดกับหมู่บ้านหนองดอกบัว 
 ทิศใต้        ติดกับบ้านนาน้้ามัน  หมู่ที่  3 

ทิศตะวันออก   ติดกับบ้านห้วยตาด  อ้าเภอนาด้วง 
ทิศตะวันตก   ติดกับบ้านก้างปลา  ต้าบลชัยพฤกษ์ 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าสลับเชิงเขา ล้อมรอบด้วยป่าไม้และล้าธารสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปน
ทราย  ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านมีป่าภูผาเดิ่น  ทางทิศตะวันตกองหมู่บ้านมีป่าภูห้วยหมาก มีล้าห้วยน้้าลายไหลผ่าน
หมู่บ้านตามล้าดับ 

 7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ประชาชนส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเก็บใส่ยุ้งไว้บริโภคตลอดปีหากเหลือจากการบริโภคก็จะขายเป็น ปี ๆ รายได้หลัก
ส่วนมากมาจากการท้าไร่ พืชไร่ ปลูกข้าวโพด  ฝ้าย  ถั่วเหลือง  มะขามหวาน  ล้าไย  แก้วมังกรและพืชผักต่าง ๆ  

 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร 
 พ้ืนที่เทศบาลต้าบลน้้าสวยมีล้าห้วยหลักอยู่ 5  สาย ไหลผ่าน  ได้แก่   ห้วยน้้าลาย  ห้วยทราย  ห้วยซ้าพุ   ห้วย
ร่องลึกและห้วยนาน้้ามัน   มีแหล่งน้้าซับธรรมชาติหลายแห่ง  พ้ืนที่ส่วนที่เป็นพื้นราบประชาชนใช้ปลูกข้าว       ส่วน
พ้ืนที่ซึ่งเป็นเนินใช้ปลูกพืชไร่และท้าสวน   

 7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน ้ากิน น ้าใช้  (หรือน ้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย  ได้รับบริการน้้าประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน    
       

 8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1   การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   

 8.2  ประเพณีและงานประจ้าปี 
 ประเพณีและงานประจ้าปี  คือ  ประชาชนจะประกอบกิจกรรมตามวันส้าคัญในพุทธศาสนาแล้วยังมีประเพณี
นิยมท้องถิ่น คือ  การท้าบุญเลี้ยงหมู่บ้านบูชาเจ้าปู่  ท้าปีละ  2  ครั้ง  ส่วนจะท้าในวันใดนั้นผู้ดูแลเจ้าปู่จะเป็นผู้ก้าหนด
เป็นปี ๆ ไป  และมีบุญประจ้าปีคือบุญเดือน  4   
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 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่จะประกอบด้วย  ช่างไม้   ช่างปั้น   ช่างแกะสลัก  หัตถกรรม   จักสาน  ทอผ้า ด้าน
โหราศาสตร์  ด้านไสยศาสตร์  ภาษาถ่ินส่วนใหญ่  จะเป็นภาษาไทเลย 

 8.4  สินค้าพื นเมืองและของที่ระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกในเขตพ้ืนที่เทศบาลต้าบลน้้าสวย ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทางการเกษตร                    
เช่น  ล้าไย  แก้วมังกร  และผลไม้อ่ืน ๆ  ตามฤดูกาล   

 9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น ้า 

 
 ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย  มีแหล่งน้้าธรรมชาติซึ่งราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม  และการประมง
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  จ้าแนกได้   ดังนี้ 

 ล้าห้วยธรรมชาติสาธารณะ  มี  5   ล้าห้วย  ได้แก่ 
                     1. ห้วยน้้าลาย 

   2. ห้วยทราย 
                   3. ห้วยซ้าพุ 

    4. ห้วยร่องลึก 
  5. ห้วยนาน้้ามัน 

บ่อน้้าสาธารณะ  มี  3  บ่อ  ได้แก่ 
  1. บ่อน้้าสาธารณะดอนเจ้าปู่ 
  2. บ่อน้้าสาธารณะวัดป่าประชาสรรค์ 
    3. อ่างเก็บน้้านาน้้ามัน 

 9.2  ป่าไม้ 
 ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวยมีทรัพยากรป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ 60  ไร่  มีลักษณะเป็นป่าโปร่งเบญจพรรณ                     
ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 9.3  ภูเขา 
 ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวยมีภูเขาล้อมรอบ  และสวยงาม คือภูผาเดิ่น  และภูผาล้อม 
           
 9.4   คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรน ้า 
 ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย  มีแหล่งน้้าธรรมชาติซึ่งราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม  และการประมง
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  จ้าแนกได้   ดังนี้ 
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  ล้าห้วยธรรมชาติสาธารณะ  มี  5   ล้าห้วย  ได้แก่ 
                         1. ห้วยน้้าลาย 

         2. ห้วยทราย 
                         3. ห้วยซ้าพุ 

         4. ห้วยร่องลึก 
     5. ห้วยนาน้้ามัน 

 บ่อน้้าสาธารณะ  มี  3   บ่อ  ได้แก่ 
       1. บ่อน้้าสาธารณะดอนเจ้าปู่ 
       2. บ่อน้้าสาธารณะวัดป่าประชาสรรค์ 
         3. อ่างเก็บน้้านาน้้ามัน 

 ทรัพยากรป่าไม้ 
           ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวยมีทรัพยากรป่าไม้  มีเนื้อท่ีประมาณ  60  ไร่  มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง                        
เบญจพรรณ  ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 ทรัพยากรธรณี 
ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวยไม่มีทรัพยากรธรณีประเภทแร่ธาตุแต่อย่างใด 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

       



 



  

 

   ส่วนที่  2 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

ในการกระจายอ้านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว                                
ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ้านาจ  พ.ศ. 2542  ได้ก้าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณ  อัตราก้าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีก้าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น  มีอัตราก้าลังมากขึ้น  รวมทั้งภารกิจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

  จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมี
การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตราก้าลังจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคตามท่ีกฎหมายก้าหนด  เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
หมายความว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก้าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการ
ก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส้าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อน้าไปสู่การก้าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา  การก้าหนด
ภารกิจ  และแนวทางการด้าเนินงานเพื่อน้าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การก้าหนดแผนงาน/
โครงการ  มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน  สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน  ซึ่งนอกจากจะท้าให้ปัญหา/ 
ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว   ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 
 
 
 
 

        ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  หลักการส้าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ  การก้าหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาและการก้าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน้าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก้าหนดไว้  ทั้งนี้เพราะหากไม่    
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว  การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อย ๆ  เมื่อมีปัญหาอย่าง
ซ้้าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว  ยังอาจท้าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้  ดังนั้น          การ
จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้  จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก้าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  และศักยภาพอย่างเป็นระบบ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดแล้ว  ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

  1.1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ ประเทศไทยมีความมั่นคง   มั่งคั่ง   ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก  ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

  1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  1.1  ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
  1.2  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  1.3  กองทัพ  หน่วยงานด้านความมั่นคง  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน   มีความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
  1.4  ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ 
  1.5  การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส้าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.1  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  2.2  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  3.1  คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  3.2  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  4.1  สร้างความเป็นธรรม  และลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ 
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  4.2  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก้าลัง
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  4.3  เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้าง
สังคมคุณภาพ   

  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน  
มีสมดุล 
  5.2  ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  5.3  ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต  บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ 
  5.4  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม  บนหลักของการมีส่วนร่วม  และธรรมาภิบาล 

  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท้างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  6.2  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง  พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  6.3  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.4  กระบวนการยุติธรรม  เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
  โดยสาระส้าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  สรุปได้ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส้าคัญ  คือ  
ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
เอกราช  อธิปไตย  และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับชาติ  สังคม  ชุมชน  มุ่งเน้นการพัฒนาคน  
เครื่องมือ  เทคโนโลยี  และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ  และทุกระดับความรุนแรง  ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  และที่
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ประชาสังคม  และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ประกอบด้วย  5  ประเด็น  ได้แก่ 
  1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง 
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  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
  4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ 
  5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ 
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด  3  ประการ  ได้แก่ 

1. “ ต่อยอดอดีต ”  โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์  วัฒนธรรม  ประเพณี        
วิถีชีวิต  และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ  
น้ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 

2. “ ปรับปัจจุบัน ”  เพ่ือปูทางสู่อนาคต  ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ               
ต่าง ๆ  ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และดิจิทัล  และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

3. “ สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ”  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความแข่งขัน   
ประกอบด้วย  5  ประเด็น  ได้แก่ 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า  ให้ความส้าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า   
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน 
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส้าคัญของ 
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 

4. โครงสร้างพื้นฐาน  เชื่อมไทย  เชื่อมโลก  ครอบคลุมถุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน 
โครงข่ายคมนาคม  พ้ืนที่และเมือง  รวมถึงเทคโนโลยี  ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่  ที่มี 
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ  ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 
ส้าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ  และในช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่งและมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย  ใจ  
สติปัญญา  มีการพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ  รับผดิชอบต่อสังคมและผู้อื่น  มัธยัสถ์  
อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่ 
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จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกร  นักคิด  ผู้ประกอบการ  เกษตรกร
ยุคใหม่และอ่ืน ๆ  โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย 7 ประเด็น  ได้แก่ 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ 
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
     

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  ในศตวรรษท่ี 21  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี 
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  ครอบคลุมทั้งด้านกาย  ใจสติปัญญา  และสังคม 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  มีเป้าหมายการ 
พัฒนาที่ส้าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม  ชุมชนท้องถิ่น  มาร่วมขับเคลื่อน  โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท้าเพ่ือส่วนรวม  การกระจายอ้านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง  และการเตรียมความ
พร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถ
พ่ึงตนเองและท้าประโยชน์แก่ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม  ประกอบด้วย  4  ประเด็น  ได้แก่   

1. การลดความเหลื่อมล้้า  สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส้าคัญเพ่ือน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  
ธรรมาภิบาล  และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้พ้ืนที่เป็น
ตัวตั้งในการก้าหนดกลยุทธ์และแผนงาน  และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ 
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ทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  โดยเป็นการด้าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย  6  ประเด็น  ได้แก่ 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3. พัฒนาพื้นที่เมือง  ชนบท  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่ 

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาภูมิอากาศ 
5. พัฒนาความมั่นคงน้้า  พลังงาน  และเกษตรกรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส้าคัญเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท้าหน้าที่ก้ากับหรือในการให้บริการ  ยึดหลัก                  
ธรรมาภิบาล  ปรับวัฒนธรรมการท้างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทันสมัย  และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบการท้างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง  เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส  โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมัธยัสถ์  
และสร้างจิตส้านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้น  กฎหมายต้องมีความชัดเจน
มีเพียงเท่าท่ีจ้าเป็น  มีความทันสมัย  มีความเป็นสากล  มีประสิทธิภาพ  และน้าไปสู่การลดความเหลื่อมล้้าและเอ้ือต่อการ
พัฒนา  โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ้านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประกอบด้วย  8  ประเด็น  ได้แก่ 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ  และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว  โปร่งใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ 
พัฒนาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  และทุกพ้ืนที่ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง  เหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาประเทศ 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส้านึกมีความสามารถสูง   

มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 
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6. ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  และมีเท่าที่จ้าเป็น 
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน 

ประเทศไทย  4.0  (THAILAND) 
“ ไทยแลนด์  4.0  ” เป็นวิสัยทัศน์ทางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  หรือ  โมเดล 

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล  ภายใต้การน้าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารประเทศบน
วิสัยทัศน์ที่ว่า “ มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน ”  ที่มีภารกิจส้าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศต่าง ๆ  เพ่ือปรับแก้  
จัดระบบ  ปรับทิศทาง  และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ  ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว  รุนแรงในศตวรรษที่ 21  ได้เพ่ือให้เข้าใจ  “ ประเทศไทย  4.0  ” ก่อนจะมาถึงประเทศไทย  4.0  
ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็นล้าดับขั้นอย่างต่อเนื่อง  เริ่มตั้งแต่     
  “  ประเทศไทย  1.0  ”  การด้ารงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก  เช่น   ผลิตและขาย   
พืชไร่ พืชสวน  หมู  หมา  กา  ไก่  เป็นต้น 
  “  ประเทศไทย  2.0  ”  นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา  
เช่น  การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง  เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ  เครื่องเขียน  กระเป๋า  เครื่องนุ่งห่ม  
เป็นต้น 
  “  ประเทศไทย  3.0  ”  ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน  เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก            
เช่น  การผลิต  และขายส่งออกเหล็กกล้า  รถยนต์  กลั่นน้้ามัน  แยกก๊าซธรรมชาติ  ปูนซีเมนต์  เป็นต้น  ประเทศไทยใน
ยุค  1.0 2.0  และ 3.0  รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้  ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างประเทศ  เพราะ Thailand  3.0  ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้มันท้ารายได้ประเทศอยู่ในระดับปานกลาง
เท่านั้นเราไม่สามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได้สักที  เมื่อ  50  ปีก่อนช่วง พ.ศ. 2500 – 2536  เศรษฐกิจของไทยเรามีการ
เติบโตอย่างมากถึงระดับ 7 – 8 % ต่อปี  แต่หลังจาก  พ.ศ. 2537  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจเติบโตขึ้นเพียง 3 – 
4 % ต่อปีเท่านั้น  นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ  “ ความเหลื่อมล้้าด้านความร่้ารวย ”  อีกต่างหาก  และสุดท้ายก็เรื่องของ “ 
ความไม่สมดุลในการพัฒนา ”  ซึ่งพวกนี้แหละที่ท้าให้รัฐบาลต้องหันมาใส่ใจเร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยก
ใหญ่  เพ่ือให้เราก้าวข้ามจาก  Thailand 3.0  ไปสู่  Thailand  4.0  ให้ได้  3 – 5  ปีนี ้
จึงเป็นเหตุให้น้าไปสู่ยุคท่ีสี่  เรียกว่า  “ประเทศไทย  4.0 ” ก้าหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่  
(New  Engines  of  Growth)  ประเทศและประชากรมีรายได้สูง  โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลการพัฒนาภายใน 5 – 6 ปี
นี้  คล้าย ๆ  กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา  เช่น  สหรัฐอเมริกา  “ A  Nation  of  
Makers ” อังกฤษ  “ Design  of  Innovation ” อินเดีย  “ Made  in  India ”  หรือประเทศเกาหลีใต้วางโมเดล
เศรษฐกิจในชื่อ  “ Creative  Economy ” 
  เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยากร  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒนา  แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ดังนี้ 
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1. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชวีภาพ  เช่น  สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่  (New  Startups)   

ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร  เป็นต้น 
2. กลุ่มสาธารณสุข  สุขภาพ  และเทคโนโลยีทางการแพทย์  เช่น  พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ   

เทคโนโลยีการแพทย์   สปา  เป็นต้น 
3. กลุ่มเครื่องมือ  อุปกรณ์อัจฉริยะ  หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม   

เช่น  เทคโนโลยีหุ่นยนต์  เป็นต้น 
4. กลุ่มดิจิตอล  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ  ปัญญาประดิษฐ์และ 

เทคโนโลยี   สมองกลฝังตัว  เช่น   เทคโนโลยีด้านการเงิน  อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน  เทคโนโลยี
การศึกษา  อ-ีมาร์เก็ตเพลส  อี-คอมเมิร์ช  เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  และบริการที่มีมูลค่าสูง  เช่น  เทคโนโลยีการ 
ออกแบบ  ธุรกิจ  ไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต้น 

  ทั้งนี้  เป้าหมายการขับเคลื่อน “ ไทยแลนด์  4.0 ” คือ  การก้าวไปสู่การเป็น “ ประเทศที่มีรายได้สูง  ” 
ด้วยนวัตกรรมที่มีการน้าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ซึ่งหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้จริง  จะท้าให้ภาพรวม
เศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  และสามารถลดการพ่ึงพาต่างชาติ  เพื่อลดความเหลื่อมล้้า
ต่าง ๆ  เป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
  การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์  4.0  โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร  และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข  สุขภาพ  และเทคโนโลยี  ทางการแพทย์  
กลุ่มเครื่องมือ  อุปกรณ์อัจฉริยะ  หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกลุ่มดิจิตอล  เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ  ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล  ฝังตัว  กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์   วัฒนธรรม  และบริการที่มีมูลค่า 

  1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  หลักการพัฒนาประเทศท่ีส้าคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ 12  ยึดหลัก 
  “ ปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง ” “ การพัฒนาที่ยั่งยืน ”  และ  “ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ” 
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ  ส้าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่ 12  ถูกก้าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง  6  ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และก้าหนดเป็น
แนวทางในรายละเอียด  ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ  5  ปี  ที่จะ
เป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถต่อการพัฒนาในประเด็นส้าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมาย  การพัฒนา
ให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้า 
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ทาง  ทั้งนี้  ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง  10  ในแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ 12  ได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด 
ที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปีและมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนา ฯ   
ฉบับต่อ ๆ ไป  โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการแก้ปัญหาส้าคัญ
ที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ  และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วงรวมทั้งประเด็นร่วม  ที่มีความเชื่อมโยงกับ
หลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด  20  ปี 

  ยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดในแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ 12 มีจ้านวน  10  ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียด  มากกว่า
ในยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยาก
ในการก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจ้าเป็นต้องมีการก้าหนดและปรับปรุง  ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัย
แวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ  จึงจะสามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการ
ก้าหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศ  ที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ  ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการ
ผลิตและบริการ  การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และ  การพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบรวมทั้งการพัฒนามนุษย์  ภายใต้
การก้าหนดและการยึดหลักการ  ส้าคัญของการพัฒนา  ดังนั้น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ 12  จึง
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง  6 ยุทธศาสตร์  และประกอบกับอีก 4  ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิง
ยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน  ให้การด้าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง  6  ด้านให้สัมฤทธิ์ผล   ประกอบด้วย     

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด้ารงชีวิตส้าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
2.1 เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด 
2.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
2.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิม 

รายได้ต่อหัว 
3.1.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ 

รายได้ใหม่ 
3.1.2 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวจองกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3.1.3 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน   

การคลัง  และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน   

ของภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ  และการค้าการลงทุน  ดังนี้ 
3.2.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ของสินค้าและบริการ 
3.2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส้าคัญ  พัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐาน  การ
ผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรมีความมั่นคง 
   3.2.3   เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 
   3.2.4   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส้าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น  และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   3.2.5   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริหารใหม่ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น  รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน      
   3.2.6   เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ้านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 
   3.2.7   เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  การค้า  และการลงทุน 
   3.2.8   เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุนบริการ
ทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 
  4.  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4.1  รักษา  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  4.2  สร้างความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ  และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
  4.3  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
  4.4  พัฒนาขีดความสามารถในการลดใช้ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และการรับมือกับภัยพิบัติ 
  5.  การเสริมสร้างความม่ันคง 
  5.1  เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน  รวมทั้งป้องกันปัญหาภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของชาติ 
 



-24- 
  5.2  เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก้าลังของทุกภาคส่วน  ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคง  และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืน ๆ 
  5.3  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุข
และผลประโยชน์ของชาติ 
  5.4  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
  6.  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และธรรมาภิบาล 
  6.1  เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก  มีการบริหารจัดการที่ดี  และได้มาตรฐานสากล 
  6.2  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริการจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น                 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  6.3  เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  6.4  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ้านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน 

  7.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
7.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า  รวมทั้งมีกลไก   

ก้ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

7.2 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 
พลังงาน  และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคเอกชน 

7.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้ง 
ประเทศราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม  และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่  และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ให้มีความมั่นคง  และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

7.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้้าประปาทั้งในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  ลดอัตราน้้าสูญเสียในระบบประปา  และสร้างกลไกการบริหารจัดการการ
ประกอบกิจการน้้าประปาในภาพรวมของประเทศ 

7.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือลดการน้าเข้า 
จากต่างประเทศ  และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

8. การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
8.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นก้าวหน้า   

ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
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8.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน้าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย  วิสาหกิจชุมชน   

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
8.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   

ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
8.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมให้สามารถ 

ด้าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
9. การพัฒนาภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
9.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
9.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส้าหรับคนทุกกลุ่ม 
9.3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิม 

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
9.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ 

พัฒนาให้พื้นที่อย่างยั่งยืน 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
10.1   เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท้าเลที่ตั้งของประเทศท่ีเป็นจุดเชื่อมโยงส้าคัญของแนว 

ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ  ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทย 
10.2   เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  และยกระดับให้ประเทศ  และ 

ยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
10.3   เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่าร้างสรรค์ของไทยในกรอบ   

ความร่วมมือต่าง ๆ  รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable  Development  Goals :  SDGs)   

  1.3   แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้้า  ดินคุณภาพต่้า                    ประสบ
อุทกภัยและภัยแล้งซ้้าซาก  คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน  และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  แต่มีความพร้อมด้าน
สถานบันการศึกษาและสถานบันวิจัย  ดังนั้น  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป                  สู่
ความ  “ มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ” จ้าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้  
เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน้าความรู้ทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมา
ช่วยขับเคลื่อน  โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคานาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  รวมทั้ง 
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การใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้้าโขงที่ก้าลังมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ  ให้แก่ภาคเพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความ
เหลื่อมล้้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ  ของประเทศได้ในระยะยาวโดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  “  ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
อนุภาค  ลุ่มแม่น้้าโขง ”  ตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  บริหารจัดการน ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาแหล่งน้้าเดิมและแหล่งน้้าธรรมชาติ 
2. พัฒนาแหล่งน้้าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าเลย  ชี  มูล  โดยศึกษา ส้ารวจ และจัดหาพื้นท่ีเพ่ือพัฒนา 

แหล่งน้้า 
3. พัฒนาระบบส่งและกระจายน้้า 
4. บริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการโดยด้าเนินการในระดับกลุ่มน้้าให้มีความสมดุลระหว่างการใช้ 

น้้าทุกกิจกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อม
ล ้าทางสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
3. พัฒนาความรู้  ทักษะอาชีพ  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น  แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับในพ้ืนที่เสี่ยง 
5. พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก 
6. อ้านวยความยุติธรรม  ลดความเหลื่อมล้้า 

ยุทธศาสตร์ที่  3   สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแกปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร 
2. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
3. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) ต้องการตลาด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  (Bio  Economy)  ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส้าคัญของภาค 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ  SMEs  ธุรกิจ  Startup  และวิสาหกิจชุมชน 
6. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  ผ้าย้อมคราบ  และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ 

ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค 
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7. พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 
8. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่    

ต้นน้้า 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิด 

สร้างสรรค์ในการพัฒนาภาค 

  ยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
  แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ 
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้้าโขง  และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
6. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ 
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ้านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจหลัก 
ภาคกลางและพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  เพื่อพัฒนาเมือง  และพื นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
  แนวทางการพัฒนา 

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหม่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

2. เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ 
3. พัฒนาเมืองส้าคัญ  ขอนแก่น  นครราชสีมา  ให้เป็นศูนย์กลาง การค้า  การลงทุน  การบริการ 

สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 
4. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส้าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการ 
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาด่านชายแดน 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน 
3. พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
เพ่ือให้ความสอดคล้องกับหลักการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติสามารถบริหารงาน  แก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  กรอบการด้าเนินงานการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)  อยู่ภายใต้นโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่คณะกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.น.จ.)  
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.ก.)  และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.บ.จ.)  ก้าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการก้าหนดเป้าหมาย  และความต้องการด้านพัฒนาพ้ืนที่ของภาคที่ต้องมีความ
เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและ/หรือระหว่างประเทศ  โดยผ่านช่องทางการด้าเนินงานของส้านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการพัฒนา  กลุ่มจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579)  ร่วมกันระหว่างภาคราชการ  ภาคเอกชน  ภาคประชา
สังคม  ประชาชน  สถาบันการศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  กระตุ้นให้เกิดการด้าเนินงานพัฒนาในพื้นที่ 

  เป้าหมายการพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ระยะ  20  ปี                     
(พ.ศ. 2560 – 2579)   ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ส้าคัญเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  ดังนี้     

1. ยกระดับกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ปานกลางสู่กลุ่มจังหวัดที่มีรายได้สูง 
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวโดย 

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ระยะ  20  ปี   

(พ.ศ. 2560 – 2579)  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา  และวิสัยทัศน์  รัฐบาลจ้าเป็นต้องมีการ 
ลงทุนโครงการขนาดใหญ่  (Mega  Project)  เป็นโครงการผูกพันต่อเนื่อง  10 – 20  ปี  ต้องเพ่ิมการลงทุนให้มากกว่า
ภูมิภาคอ่ืน  

1.4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  มี  3  ประเด็น  ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1   การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  การผลิต  และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม  ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และ
ประเพณี  ของอนุภาคลุ่มแม่น้้าโขง 
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  ยุทธศาสตร์ที่  3   เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการแข่งขัน 

1. วิสัยทัศน์จังหวัดเลย 
   “  เมืองน่าอยู่   เมืองแห่งการท่องเที่ยว  การค้า  และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ” 

2. พันธกิจ 
1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก 
2.  พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว 
3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4.  ยกระดับคุณภาพและผลิตผลทางการเกษตร 
5.  ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน 
6.  เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ 
7.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ความมั่นคง 
  3.  ค่านิยม 
   ค่านิยม  :  Loei  value  (ค่านิยมจังหวัดเลย) = D.LOEI 
   D  =  Development :  เปน็จังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอในทุก ๆ  ด้าน เช่น  มี
การปรับปรุงงานอยู่เรื่อย ๆ 
   L =   Learning  Organization :  เป็นจังหวัดที่มีการเรียนรู้อยูเ่สมอ  หรือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   O =  Open  mind :  เป็นจังหวัดที่มีบุคลากรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับการเห็นต่าง 
   E =  Ethics :  เป็นจังหวัดที่มีบุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรม  ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   I =  Integration :  เป็นจังหวัดที่ท้างานบูรณาการทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1   :  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  2   :  การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตร 
   ยุทธศาสตร์ที่  3   :   การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการ
บริการเชิงสร้างสรรค์ 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  :    การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสู่สากล 
   ยุทธศาสตร์ที่  5  :   การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
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5.  เป้าประสงค์รวม 
 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  กาลงทุน  อุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายใน 

จังหวัด  และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

6. เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 
2. เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้ 
3. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เติบโตและแข่งขันได้ 
4. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล  และสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
5. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน  หมู่บ้าน  ชุมชน  โดยมีส่วนรว่ม 

ของทุกภาคส่วน 

  7.  ตัวชี วัด 
   ร้อยละของดัชนีวัดความสุข  มวลรวมชุมชน  ของจังหวดัเลย  (Gross  Village  Happiness :  GVH) 
   ค่าเป้าหมาย  75 %  ต่อปี 
  ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายตามแผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว ร้อยละ  3 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ  GPP  ภาคเกษตร ร้อยละ  3 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ  GPP  ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ร้อยละ  5 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ  GPP  จังหวัด  และร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 4 / ร้อยละ  85 
5. ร้อยละของหมู่บ้าน  ชุมชน  ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ร้อยละ  80 

8. ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

2. เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 :  การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์ 

3. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้
เติบโตและแข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล 

4. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล และสร้าง
ความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง 5. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยคน  
หมู่บ้าน  ชุมชน  โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

9. วิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS  MATRIX  

 
TOWS  MATRIX จุดแข็ง  S จุดอ่อน  W 

โอกาส  O * ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
* พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับด้านการ
ท่องเที่ยว 
* ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 
* ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

* ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่
มาตรฐานระดับชาติ 
* ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การ
บริการให้ได้มาตรฐาน 
*  

อุปสรรค  T * สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้ 
* เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมเพ่ือให้แข่งขันกัน
ได้ 
* ส่งเสริมการท้าการเกษตรแบบผสมผสาน 

* ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่
มาตรฐานระดับชาติ 
* เสริมสร้างศักยภาพคน  และชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง  

10.  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :   การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่  1.1 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่  1.2 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่  1.3 สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้แข่งขันได้ 
   กลยุทธ์ที่  1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่  1.5 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  ยุทธศาสตร์ที่   2   :   ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค่าการเกษตร 
   กลยุทธ์ที่   2.1 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
   กลยุทธ์ที่   2.2 ส่งเสริมการท้าการเกษตรแบบผสมผสาน 
  ยุทธศาสตร์ที่   3   :    การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการ
เชิงสร้างสรรค์ 
   กลยุทธ์ที่   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต  การบริการ  ให้ได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่   3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและบริการ    

  ยุทธศาสตร์ที่   4   :   พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล 
   กลยุทธ์ที่  4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐานระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่  4.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล 

  ยุทธศาสตร์ที่   5   :   การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
   กลยุทธ์ที่  5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในพื้นที่ 
   กลยุทธ์ที่  5.2 เสริมสร้างศักยภาพคน  และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 

11. สรุปการเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี วัด  และแนวทาง               
การพัฒนา 
  วิสัยทัศน์   “เมืองน่าอยู่  เมืองแห่งการท่องเที่ยว  การค้า  และการลงทุนภายใต้การพัฒนา  ที่ยั่งยืน ” 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  :   พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้จากการรับรอง  ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 
3. ร้อยละท่ีลดลงของปริมาณขยะ 
4. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้  (%  เปลี่ยนแปลง) 
แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้แข่งขันได้ 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยว 
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5. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  2  :   ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้ 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของจ้านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ  GPP  ภาคเกษตร (ปี 55  ร้อยละ  3.00) 

  แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
2. ส่งเสริมการท้าการเกษตรแบบผสมผสาน 

ยุทธศาสตร์ที่  3  :   การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการ               
เชิงสร้างสรรค์ 
  เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เติบโตและแข่งขันได้ 
ตัวชี วัด 
1. สัดส่วนปริมาณการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะต่อประชากร  (ลิตร/คน)   
2. อัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร  (ร้อยละ) 
3. สัดส่วนการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ  GPP  ภาคอุตสาหกรรม  (ลิตร/ล้านบาท) 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต  การบริการให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล  และสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
ตัวชี วัด 
1. สัดส่วนคนจน  (พัฒนาชุมชน) 
2. จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 
3. ค่าคะแนนเฉลี่ย  O-net  ม.3 
4. ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับรองคุณภาพ  (HA) 
5. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร  (คน/แพทย์) 
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6. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  (เท่า) 
7. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  (%) 
8. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ  GPP  (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน) 
9. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ  GPP  (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน) 
10. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 
11. การเข้าถึงน้้าประปา  (ร้อยละ) 
12. การเข้าถึงไฟฟ้า  (ร้อยละ) 
13. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว  (บาท/ปี)  (ปี 55  เท่ากับ  55,082  บาท/ปี) 
14. อัตราเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (ร้อยละ) 
15. อัตราเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด  (ร้อยละ) 
16. ผลิตภาพแรงงาน  (บาท/คน) 
แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐานระดับชาติ 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ที่  5  :   การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  คน  หมู่บ้าน  ชุมชน  พร้อมเผชิญปัญหา 

และภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ 
  ตัวชี วัด 

1. สัดส่วนคดียาเสพติด  (อัตราคดี  ยาเสพติด/ประชากรแสนคน) 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในพื้นที่ 
2. เสริมสร้างศักยภาพคน  และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง    
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12.  ต้าแหน่งการพัฒนา  (Positioning)  ของจังหวัด 

ต้าแหน่งการพัฒนา 
(Positioning)  ของจังหวัด 

เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

1. เมืองท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่เป็น
แม่เหล็กจ้านวนมาก เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ธรรมชาติ  เชิงนิเวศน์  และเชิงอนุรักษ์  ประกอบกับ  GPP  
ด้านการบริการโรงแรมและภัตตาคาร  มีแนวโน้มสูงขึ้น  
Growth  รวมทั้งส่วนแบ่งทางการตลาดเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีแนวโน้มสูงขึ้น  และจังหวัดยังได้รับ
การประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2. เมืองการเกษตรแบบผสมผสาน จังหวัดเลยมีพืชเกษตรที่ส้าคัญที่โดเด่นคือ  ยางพารา  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  อ้อยโรงงาน  และมันส้าปะหลัง  
เนื่องจากจังหวัดเลยมีภูมิประเทศส่วนมากเป็นภูเขา  ดังนั้น
จึงมีข้อจ้ากัดของการขยายปริมาณการเพาะปลูกในพืช
เกษตรบางอย่าง  แต่ก็สามารถเติบโตได้หากมีเทคโนโลยี
การเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  หรือมีพืชเกษตร
ชนิดใหม่ที่มีแนวโน้มตามความต้องการของตลาดมาสร้าง
ความเติบโตให้ภาคการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น  พืชแต่ละชนิด
มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
เศรษฐกจิ  สังคม  และทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชน
ได้น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ 

3.  เมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและ
การลงทุน 

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาวมีด่าน
ถาวรที่เป็นด่านมาตรฐานสากลจ้านวน 3 ด่าน ได้แก่  (1) 
ด่านถาวรบ้านเชียงคาน (2) ด่านถาวรบ้านคกไผ่ (3)  ด่าน
ถาวรสะพานมิตรภาพผ่อนปรนจ้านวน 3 ด่าน ได้แก่ (1) 
จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ ต้าบลนาแห้ว อ้าเภอนาแห้ว 
(2) จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า ต้าบลปากหมัน อ้าเภอด่านซ้าย 
(3) จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง ต้าบลอาฮี  อ้าเภอท่าลี่ 
และมีมูลค่าการค้าชายแดน  (น้าเข้า-ส่งออก) ไทย-สปป.
ลาว  เป็นล้าดับที่  6  ของประเทศ  ถือได้ว่าเป็นจุดแข็ง
ของจังหวัดเลย  และมีโอกาสในการพัฒนาให้เติบโตได้
ยิ่งขึ้น 
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2.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต้าบลน ้าสวย 

  2.1  วิสัยทัศน์  (Vision) เทศบาลต้าบลน ้าสวย 
 “ สุขภาพดีถ้วนหน้า   ใส่ใจมวลประชา   สนับสนุนการศึกษาและการกีฬา    ปลอดยาเสพติด                 

อีกทั งน ้าท่าบริบูรณ์   ไฟฟ้าส่องสว่าง   ทางดีมีภูผาล้อมแหล่งท่องเที่ยว   เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ                  
คิดท้าใหม่   รับใช้ประชาชน   ทุกคนมีส่วนร่วม ” 

  -สุขภาพดีถ้วนหน้า  ใส่ใจมวลประชา 
  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต   ด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี  จัดท้าตู้ยา
สามัญประจ้าหมู่บ้านให้ประชาชนไว้ใช้ในยามเจ็บป่วย 

  -สนับสนุนการศึกษาและการกีฬา  ปลอดยาเสพติด 
  ยกระดับการศึกษา   มีวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตเป็นศูนย์การ
เรียนรู้  ข้อมูลข่าวสาร  สถานศึกษาในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย   สนับสนุนการกีฬาทุกชนิดเพื่อให้เยาวชนได้เล่นกีฬา   มี
ลานกีฬาชุมชน  ส้าหรับประชาชน  ผู้สูงอายุ   ผู้พิการได้รับการออกก้าลังกายไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

  -อีกทั งน ้าท่าบริบูรณ์  ไฟฟ้าส่องสว่าง  ทางดี 
  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีแหล่งน้้าท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ  ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ส่องสว่าง
ทุกหมู่บ้าน  ถนนดี  ประชาชนเดินทางสะดวกรวดเร็ว 

  -มีภูผาล้อมแหล่งท่องเที่ยว   เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ 
  ส่งเสริม   สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกคน
มีรายได้ เศรษฐกิจดี 

  -คิดท้าใหม่  รับใช้ประชาชน   ทุกคนมีส่วนร่วม 
  ส่งเสริมสนับสนุนแปรรูป  ผลผลิตทางการเกษตร   จัดท้าตลาดนัดทางการเกษตรซื้อ ขายทางเทคโนโลยี  
สะดวกรวดเร็ว  สินค้ามีรหัส  คิวอาร์โค้ดเจ้าของสวนไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางโดยมีประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม 
  พันธกิจ  (Mission)  การพัฒนาเทศบาลต้าบลน ้าสวย  
  1.   ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน  ให้ชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า  สนับสนุน
ส่งเสริมการจัดหาสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการให้อยู่ในสังคมได้  จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวัง  “ 
ศูนย์พักคอย ”  CI  :  Community  Isolation  มีสถานที่กักกันตัวที่กลับบ้านมาจากต่างจังหวัด  หรือพ้ืนที่สีแดงเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือ  โควิด  - 19  เป็นระยะเวลา  14  วัน                  จัด
กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด  และสนับสนุนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลเพื่อให้
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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2.  ส่งเสริมและจัดหาน้้าสะอาดเพ่ืออุปโภค – บริโภคในชุมชนอย่างเพียงพอ   ส่งเสริมสนับสนุนและ
ด้าเนินการสร้างที่กัก  เก็บน้้าสะอาดเพ่ืออุปโภค – บริโภค  จัดท้าและปรับปรุงฝายกั้นน้้าเพ่ือการเกษตร  ให้เพียงพอกับ
ความต้องกันของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย 

  3.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดแหล่งน้้า   เพื่อให้เพียงพอต่อการท้าเกษตรในชุมชน   
1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

  1.1  สนับสนุนและด้าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  ร่องระบายน้้า   ถนนเพื่อการเกษตร
เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร  ให้ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
  1.2  ด้าเนินการสร้างที่กักเก็บน้้า  ฝายกั้นน้้าเพ่ือการเกษตร  ให้เพียงพอกับความต้องของประชาชน 
  1.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักให้สะอาด  สวยงาม   บ้ารุงรักษาสถานที่สิ่งแวดล้อมจัดท้าท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและจัดท้าสวนสาธารณะเพ่ิมเติม  และก่อสร้าง   ปรับปรุงลานกีฬา   สนามกีฬาบริการชุมชนเพ่ือการออกก้าลัง
กาย 

1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา  ปรับปรุง   ขยายตลาดสดให้บริการผู้ผลิต   ผู้จ้าหน่าย   
ผู้บริโภค  อ้านวยความสะดวก  บ้ารุงรักษาให้ได้มาตรฐาน 

1.5 พัฒนาผังเมือง  ควบคุมการก่อสร้าง  การจัดซื้อจัดจ้างให้เปน็ไปตามระเบียบของทางราชการ  

1.6 สนับสนุนการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุมทั่วเทศบาล 

ต้าบลน้้าสวย  เพ่ือความสวยงามและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน 
1.7 สนับสนุนให้มีการจัดหาและบริการน้้าประปาให้เพียงพอกับการอุปโภค –  บริโภค  โดยการ 

ท้าท่ีกักเก็บน้้าให้เพียงพอและจะประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท้าประปาเพ่ือบริการพ่ีน้องประชาชน 
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและบริการอินเตอร์เน็ตระบบ  WiFi   เพ่ือให้นักเรียน   

นักศึกษา  ประชาชนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง 

2.  ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 
 2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่ดีมั่นคง  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  การท้าสวนยางพารา  การท้า

สวนดอกไม้  ไม้ประดับสู่อาชีพที่ดีและมั่นคง 
 2.2  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือการผลิต  การจ้าหน่าย  จัดหาแหล่งตลาดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น  สินค้าการเกษตรทุกประเภทและร้านค้าชุมชน 
 2.3  ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น  โดยผ่านโครงการของเทศบาล 
 2.4  สนับสนุนและจัดท้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น  จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยจัดท้า เว็ป

ไซต์สนับสนุนการท่องเที่ยว  บริการ  เสรอมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น    
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  3.  ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
  3.1  สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยให้เด็กทุกคนมีคุณภาพให้เด็กทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย  ด้านสติปัญญา  ด้านอารมณ์  และด้านสังคมอย่างเต็มศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาใน
ท้องถิ่นทุกระดับการศึกษา 
  3.2  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดและบริการห้องสมุดชุมชน  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมีการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  บริการเรียนรู้เจ้าหน้าที่และชุมชนอย่างเต็มที่ 
  3.3  ส่งเสริมให้บุคลากรการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาให้ขวัญและก้าลังใจส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าในราชการ 
  3.4  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานความร่วมมือกับราชการทุกภาคส่วน  สถานศึกษาทุกสังกัด 
  3.5  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนากีฬาทุกประเภทแก่เด็ก  เยาวชน  ชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  3.6  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และประเพณีท้องถิ่น 
  3.7  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศาสนา  สถานที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชนให้สะอาด  สวยงาม                  
ร่มรื่น  ร่มเย็น  สงบสุข  ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชน 

  4.  ด้านการพัฒนาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.1  จัดหาที่รองรับขยะให้เพียงพอ  บริหารและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2  บริหารและจัดการขยะให้ถูกวิธีและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.3  สนับสนุน  ส่งเสริมบริการสาธารณสุขด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
  4.4  สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการของ  อสม.  อปพร.  อสตร. และอาสาสมัครอ่ืน ๆ 
  4.5  สนับสนุนให้มีสวนสุขภาพ  จัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์การออกก้าลังกายให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ตลอดเวลา 
  4.6  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.7  สนับสนุนการขจัดปัญหามลพิษเพ่ือลดปัญหามลภาวะในเขตเทศบาล 

          5.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน 
  5.1   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการทุพพลภาพ 
  5.2  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงานชุมชน  วัด  โรงเรียน  งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  5.3  สนับสนุนเวรยามรักษาความปลอดภัย  ป้องกันภัย  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยการบรรเทาสา
ธารณภัย 
  5.4  จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังการป้องกันยาเสพติดเพ่ือสนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามยาเสพ
ติดของรัฐบาล  จัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  5.5  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปรับสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลให้สวยงาม  สะอาดน่าอยู่ 

  6.  ด้านการเมือง  การบริหารและการบริการ 
  6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
  6.2  ส่งเสริมให้ชุมชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ถูกต้อง  สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน     
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  6.3  สนับสนุน   ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของประชาชน  เอกชน  หน่วยงานราชการ  ยึดหลัก              
ธรรมาภิบาล  คือหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความร่วมมือ  หลักความรับผิดชอบ                   
และหลักความคุ้มค่า 
  6.4  ปรับปรุงการบริหารจัดการ   การน้าเอาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงานเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน 
  6.5  มุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นธรรม  จัดให้มีการบริหารงานแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร  ณ  จุดเดียว  การให้บริการเชิงรุกเพ่ิมขีดความสามารถของการบริการให้ประชาชนได้รับความ                  
พึงพอใจ 
  6.6  พัฒนาบุคลากร  พัฒนาสมาชิก  ผู้น้าชุมชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน  เด็กและเยาวชน 
  6.7  จัดระบบการก้ากับ  ติดตาม  นิเทศงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6.8  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลให้มีขวัญ ก้าลังใจในการปฏิบัติงานตลอดจนสวัสดิการ  การ
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในราชการ  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ 

  2.2  ยุทธศาสตร์  (Strategic)  เทศบาลต้าบลน ้าสวย 
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการโครงสร้างพื นฐาน  และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ   
 แนวทางการพัฒนา 

  1. แนวทางการพัฒนาที่ดินและแหล่งน้้า 
  2. แนวทางสร้างบรูณะสาธารณูปการและการไฟฟ้า 
  3. แนวทางบริการด้านประปา    
  4.  แนวทางการปรับปรุงขยายบริการด้านการสื่อสาร 

2.  พัฒนาคน   สังคม  คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. แนวทางส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 
  2. แนวทางส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
  3. แนวทางป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  4. แนวทางสุขาภิบาลและสถานที่ 

              3.  การพัฒนาการเมือง   การบริหารจัดการที่ดี   และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

  1. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2. แนวทางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
  3. แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
  4. แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
  5. แนวทางพัฒนาเครื่องมือ   เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  6. แนวทางปรับปรุงระบบงานทะเบียนและเอกสารของเทศบาล 
  7. แนวทางส่งเสริมให้ความรู้ในสิทธิหน้าที่แก่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
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      4.  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว   และการกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 

     5.  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีท้องถิ่น  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

  1. แนวทางส่งเสริมการศึกษาในเขตชุมชน 
  2. แนวทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตชุมชน 
 

6. การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
  1. แนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. แนวทางรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 
  3. แนวทางสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  4. แนวทางบ้าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  5. แนวทางส่งเสริมความรู้ในเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
  2.3   เป้าประสงค์    
  1.  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ที่มีมาตรฐานและ
ให้ความสะดวกและรวดเร็ว 
  2.  เด็ก  เยาวชน  และประชาชน ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับ  มีความรู้และบ้ารุงศาสนา  
รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้พอเพียง  ด้ารงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. การส่งเสริมระบบให้บริการสาธารณสุข  และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ  
การส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน  การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่ 
  5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการขยะ                       
มลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ  ท้าให้ชุมชนน่าอยู่ 
  6. การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  7. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  2.4   ตัวชี วัด 
  1. ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐาน  ให้ประชาชนได้ใช้บริการที่มีความปลอดภัยสัญจรไป
มาสะดวก  ร้อยละ  85 
  2. ถนนได้มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ร้อยละ  70 
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  3. เด็กอายุ  3-5  ปี ในพื้นที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ  ร้อยละ  80 
  4. จ้านวนการจัดกิจกรรมการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
ศาสนา  ร้อยละ  75 
  5. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด้าริร้อยละ  65 
  6. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ร้อยละ 65 
  7. งบประมาณเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ  75 
  8. การผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อของเทศบาลต้าบลน้้าสวย  ร้อยละ  95 
  9. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนที่น้ามาด้าเนินการ  ร้อยละ  80 
  10.ความส้าเร็จของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  ร้อยละ  75 
  11.งบประมาณเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ร้อยละ  60 
  12.งบประมาณเพ่ือการบ้ารุง  รักษาสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ  60 

  2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้มีมาตรฐานมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 
 
  2. ด้านการศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา  มีความรู้และบ้ารุงศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  3. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนมีรายได้ด้ารงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมระบบริการให้บริการสาธารณสุข  และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกีฬา
และนันทนาการ  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  รวมทั้งการสร้างสังคมน่าอยู่ 
  5. การบริหารจัดการขยะ  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ  ท้าให้ชุมชนน่าอยู่ 
  6. การพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  7. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

  2.6  กลยุทธ์ 
1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

  1.1 สนับสนุนและด้าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  ร่องระบายน้้า  ถนนเพ่ือการเกษตร
เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร  ให้ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
  1.2  ด้าเนินการสร้างที่กักเก็บน้้า  ฝายกั้นน้้าเพ่ือการเกษตร  ให้เพียงพอกับความต้องของประชาชน 
  1.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักให้สะอาด  สวยงาม   บ้ารุงรักษาสถานที่สิ่งแวดล้อมจัดท้าท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและจัดท้าสวนสาธารณะเพ่ิมเติม  และก่อสร้าง   ปรับปรุงลานกีฬา   สนามกีฬาบริการชุมชนเพ่ือการออกก้าลัง
กาย 

1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา  ปรับปรุง   ขยายตลาดสดให้บริการผู้ผลิต   ผู้จ้าหน่าย   
ผู้บริโภค  อ้านวยความสะดวก  บ้ารุงรักษาให้ได้มาตรฐาน 
                    1.5  พัฒนาผังเมือง  ควบคุมการก่อสร้าง  การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
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2.   ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 

 2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่ดีมั่นคง  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  การท้าสวนยางพารา  การท้า
สวนดอกไม้  ไม้ประดับสู่อาชีพที่ดีและมั่นคง 

 2.2  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือการผลิต  การจ้าหน่าย  จัดหาแหล่งตลาดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น  สินค้าการเกษตรทุกประเภทและร้านค้าชุมชน 

 2.3  ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น  โดยผ่านโครงการของเทศบาล 
 2.4  สนับสนุนและจัดท้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น  จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยจัดท้า เว็ป

ไซต์สนับสนุนการท่องเที่ยว  บริการ  เสรอมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น     

  3.   ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
  3.1  สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยให้เด็กทุกคนมีคุณภาพให้เด็กทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย  ด้านสติปัญญา  ด้านอารมณ์  และด้านสังคมอย่างเต็มศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาใน
ท้องถิ่นทุกระดับการศึกษา 
  3.2  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดและบริการห้องสมุดชุมชน  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมีการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  บริการเรียนรู้เจ้าหน้าที่และชุมชนอย่างเต็มที่ 
  3.3  ส่งเสริมให้บุคลากรการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาให้ขวัญและก้าลังใจส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าในราชการ 
  3.4  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานความร่วมมือกับราชการทุกภาคส่วน  สถานศึกษาทุกสังกัด 
  3.5  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนากีฬาทุกประเภทแก่เด็ก  เยาวชน  ชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  3.6  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และประเพณีท้องถิ่น 
  3.7  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศาสนา  สถานที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชนให้สะอาด  สวยงาม               
ร่มรื่น  ร่มเย็น  สงบสุข  ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชน 

  4.   ด้านการพัฒนาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.1  จัดหาที่รองรับขยะให้เพียงพอ  บริหารและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2  บริหารและจัดการขยะให้ถูกวิธีและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.3  สนับสนุน  ส่งเสริมบริการสาธารณสุขด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
  4.4  สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการของ  อสม.  อปพร.  อสตร. และอาสาสมัครอ่ืน ๆ 
  4.5  สนับสนุนให้มีสวนสุขภาพ  จัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์การออกก้าลังกายให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ตลอดเวลา 
  4.6  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.7  สนับสนุนการขจัดปัญหามลพิษเพ่ือลดปัญหามลภาวะในเขตเทศบาล 

          5.   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน 
  5.1   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการทุพพลภาพ 
  5.2  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงานชุมชน  วัด  โรงเรียน  งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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  5.3  สนับสนุนเวรยามรักษาความปลอดภัย  ป้องกันภัย  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยการบรรเทาสาธารณภัย 
  5.4  จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังการป้องกันยาเสพติดเพ่ือสนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามยาเสพ
ติดของรัฐบาล  จัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  5.5  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปรับสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลให้สวยงาม  สะอาดน่าอยู่ 

  6.   ด้านการเมือง  การบริหารและการบริการ 
  6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
  6.2  ส่งเสริมให้ชุมชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ถูกต้อง  สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน  
  6.3  สนับสนุน   ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของประชาชน  เอกชน  หน่วยงานราชการ  ยึดหลัก              
ธรรมาภิบาล  คือหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความร่วมมือ  หลักความรับผิดชอบ                   
และหลักความคุ้มค่า 
  6.4  ปรับปรุงการบริหารจัดการ   การน้าเอาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงานเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน 
  6.5  มุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นธรรม  จัดให้มีการบริหารงานแบบ
เบ็ดเสรจ็ครบวงจร  ณ  จุดเดยีว  การใหบ้ริการเชิงรุกเพ่ิมขีดความสามารถของการบริการใหป้ระชาชนได้รับความพึงพอใจ 
  6.6  พัฒนาบุคลากร  พัฒนาสมาชิก  ผู้น้าชุมชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน  เด็กและเยาวชน 
  6.7  จัดระบบการก้ากับ  ติดตาม  นิเทศงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6.8  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลให้มีขวัญ  ก้าลังใจในการปฏิบัติงานตลอดจนสวัสดิการ  การ
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในราชการ  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ 

  2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต้าบลน ้าสวย 
  การก้าหนดต้าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ของเทศบาลต้าบลน้้าสวย ก้าหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.2/ว 4830   ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556   เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท้าและประสานแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 – 2560)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
ได้มีก้าหนดต้าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  โดยเทศบาลต้าบลน้้าสวยได้พิจารณาก้าหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป  โดยมีจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.  ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 
  3.  ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
  4.  ด้านการพัฒนาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน 
  6.  ด้านการเมือง  การบริหารและการบริการ 

  2.8   แผนงาน 
  1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 



-44- 
  3.  แผนงานการศึกษา 
  4.  แผนงานสาธารณสุข 
  5.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6.  แผนงานเคหะและชุมชน 
  7.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  10.แผนงานการพาณิชย์ 
  11.แผนงานงบกลาง 

  2.9   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ส้าหรับพันธกิจการพัฒนาส่วนราชการของเทศบาลต้าบลน้้าสวย  ประกอบด้วย 

1. ส้านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้ 
ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของส้านักกอง  หรือมีส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก้ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยแบ่ง
โครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น  6  งาน  1  ฝ่าย   ประกอบด้วย 

 1.1  งานธุรการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (1)  งานธุรการและงานสารบรรณของเทศบาล 
  (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอ้านวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ 

(3)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ 
(4)  งานตรวจสอบ   แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส้าคัญของทางราชการ 
(5)  งานจัดท้าค้าสั่งและประกาศเทศบาล 
(6)  จดรายงานการประชุม 
(7)  ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องท้างานของผู้บริหารงาน 
(8)  ท้างานด้านสารบรรณ  เก็บเอกสารต่าง ๆ  ของสภาเทศบาล 
(9)  จดรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
(10)  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล 
(11)  ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องประชุมสภาเทศบาล 
(12)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรี 
(13)  งานเลขานุการผู้บริหาร 
(14)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 1.2   งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (1)   งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้าง 
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  (2)   งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้างประจ้า           
  (3)   งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
  (4)   งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปี 
  (5)   งานพัฒนาบุคลากร  เช่น   การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน  การลาศึกษาต่อขอรับ
ทุนการศึกษา 
  (6)   งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล   และลูกจ้างประจ้า 
  (7)   งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ้า  และพนักงานจ้าง 
  (8)   งานการลาพักผ่อนประจ้าปีและการลาอ่ืน ๆ 
  (9)   งานเกี่ยวกับบ้าเหน็จบ้านาญ 
  (10) งานรับตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  (11) งานเกี่ยวกับการก้าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (โบนัส) 
  (12) งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน   ย้าย   และเลื่อนระดับ 
  (13) งานการสอบแข่งขัน   สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก 
  (14) งานการจัดท้าและปรับปรุงแผนอัตราก้าลัง 
  (15) งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาด้าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ้าและ
พนักงานจ้าง   ตลอดจนการร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์ 
  (16)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักพรรดิมาลา   และผู้ท้าคุณประโยชน์ 
  (17)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 1.3   งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (1)   งานบริหารงานทั่วไป  หรืองานเลขานุการ 
  (2)   งานพิจารณาศึกษาวิเคราะห์  ท้าความเห็น  เสนอแนะ 
  (3)   งานจัดเตรียมเอกสารส้าหรับการประชุม  บันทึกเสนอที่ประชุม  รายงานการประชุมและอ่ืน ๆ 
  (4)   งานควบคุมจัดท้าทะเบียนพัสดุของส้านักปลัดเทศบาล 
  (5)   งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส้าคัญของทางราชการ 
   (6)   งานด้านประชาสัมพันธ์  และอ้านวยความสะดวกแก้ผู้ติดต่อของรับบริการสารสนเทศ 
  (7)   งานประสานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
  (8)   งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย 
  (9)   งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด้าเนินการตามกฎหมาย 
  (10) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ฝ่ายอ้านวยการ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบความยาก  และคุณภาพของงาน
ค่อนข้างสูงมาก  รวมทั้งก้ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหารทั่วไปในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทางเทศบาล  โดยแบ่งงานออกเป็นงาน  ดังนี้  
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  1.1   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ    
  (1)   งานศึกษา  รวบรวม  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผนและให้บริการข้อมูลสถิติท่ี
จ้าเป็นต้องน้ามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
  (2)  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล  และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  -งานทะเบียนประวัติ   และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร  สมาชิสภาเทศบาล    พนักงานเทศบาล   
ลูกจ้างประจ้า   และพนักงานจ้าง 
  -งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
  -งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปี 
  -การเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล 
  -งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.3  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานรวบรวมวิเคราะห์ให้บริการข้อมูลสถิติที่จ้าเป็น 
  -งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงาน   หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
  -งานวิเคราะห์พยากรณ์การเติบโตของประชากรในเขตเมือง   และความพอเพียงของบริการ
สาธารณูปโภคหลัก 
  -งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต 
  -งานจัดเรียบเรียงแผนพัฒนา   การก้าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ้าปี 
  -งานจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
  -งานอ่ืน ๆ   ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 1.4   งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -การส้ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเทศบาลต้าบลน้้าสวยเพื่อจัดท้าแผนงาน 
  -การด้าเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ   แสวงหาผู้น้าท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือ 
  -เป็นที่ปรึกษากลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  -งานจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย 
  -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสารต่าง ๆ   ของเทศบาล 
  -ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสนใจ   ความเข้าใจ   และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของตน 
  -งานอ่ืน ๆ   ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 1.5   งานทะเบียนราษฎร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -ควบคุมดูแล   ตรวจสอบ  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร 
  -ให้ค้าปรึกษา   แนะน้าและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร  
  -จัดท้ารายงานสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เทศบาลทราบทุกเดือน  
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  -รับแจ้งเกี่ยวกับการขอเลขประจ้าบ้านจนเสร็จสิ้นขั้นตอนตามระเบียบ ฯ 
  -จัดเก็บแบบพิมพ์    ทะเบยีนบา้นฉบับปี  2499,2515,2526    และฉบับคอมพิวเตอร์อย่าให้เกิดการสูญหาย 
  -งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 1.6   งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -ควบคุมดูแลตรวจสอบและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -ปกครองและบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้าง   และลูกจ้างประจ้าในสังกัด                     
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   กฎ   ข้อบังคับ   วินัยของทางราชการ    
  -งานจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -ควบคุมดูแล   และตรวจสอบการบ้ารุงรักษา   และซ่อมแซมบ้ารุงรถยนต์ดับเพลิง   รถยนต์บรรทุกน้้า   
รถยนต์ตรวจการณ์   เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  -งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  -งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
  -งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.  กองคลัง 
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท้าบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท   งานเกี่ยวกับการเงิน  การ
เบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน   การน้าส่งเงิน   การฝากเงิน   การตรวจเงินเทศบาล   รวบรวมสถิติเงินได้ประเภท ต่าง ๆ  
การเบิกตัดเงิน  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและน้าส่งเงินคงเหลือประจ้าวัน             การรับและ
จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของเทศบาล   
การจัดเก็บภาษี   การประเมินภาษี   การเร่งรัดการจัดเก็บภาษี  การพัฒนารายได้   การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน   คือ 
 2.1   งานการเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน 
  -งานจัดท้าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  -งานเก็บรักษาเงิน 

 2.2  งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานการบัญชี 
  -งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
  -งานงบการเงินและงบทดลอง 
  -งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 2.3   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
  -งานภาษีอากร   ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -งานพัฒนารายได้ 
  -งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  
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 2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -งานพัสดุ 
  -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
 
 3.  กองช่าง 
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส้ารวจออกแบบและจัดท้าโครงการ   ใช้จ่ายเงินของเทศบาล  การอนุมัติ  เพ่ือ
ด้าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบ้ารุงซ่อม   และจัดท้าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล การให้ค้าแนะน้าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท้าโครงการ   และการออกแบบก่อสร้างแก่เทศบาล และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   งานควบคุมอาคาร  การดูแล   ควบคุม  ปรึกษา  ซ่อมแซม  วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4   งาน   คือ   

 3.1  งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  -งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  -งานบ้ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

 3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -งานวิศวกรรม 
  -งานประเมินราคา 
  -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -งานออกแบบ 

 3.3   งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  -งานระบายน้้า 
  -งานจัดตกแต่งสถานที่ 

 3.4   งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานส้ารวจและแผนที่ 
  -งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -งานควบคุมทางผังเมือง 
  -งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
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 4.  กองการศึกษา 
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการ
แนะแนว  การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต้าราเรียน   การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการ
ส่งเสริมการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา   การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการ
การส้ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน้าไปประกอบ   การพิจารณาก้าหนดนโยบาย  แผนงานและแนวทางการ
ปฏิบัติ  ในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษา   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง    แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   
2   งาน   คือ 

 4.1  งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานบริหารวิชาการ 
  -งานนิเทศการศึกษา 
  -งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  

 4.2   งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานกิจการศาสนา 
  -งานส่งเสริมประเพณี   ศิลปวัฒนธรรม 
  -งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -งานกีฬาและนันทนาการ 

 5.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค  การสุขาภิบาลอ่ืนๆ   ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับการวาง
แผนการสาธารณสุขและการประเมินมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  งานเฝ้า 
ระวังโรค   การเผยแพร่ฝึกอบรม   การให้สุขศึกษา   การจัดท้างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข  งานด้านสิ่งแวดล้อม  
การให้บริการสาธารณสุข   การควบคุมการฆ่าสัตว์    และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  
5  งาน   คือ 

 5.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
  -งานอาชีวอนามัย 

 5.2   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานอนามัยชุมชน 
  -งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -งานสุขศึกษา 
  -งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้้า  
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 5.3   งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล          
  -งานก้าจัดมูลฝอยและน้้าเสีย 

 5.4   งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -งานควบคุมมลพิษ 
  -งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  -งานติดตามตรวจสอบ 

 5.5   งานควบคุมโรค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -งานเฝ้าระวัง 
  -งานระบาดวิทยา 
  -งานโรคติดต่อและสัตว์น้าโรค 
  -งานโรคเอดส์ 

2.10  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื นฐาน และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ              
 แนวทางการพัฒนา 

  1. แนวทางการพัฒนาที่ดินและแหล่งน้้า 
  2. แนวทางสร้างบรูณะสาธารณูปการและการไฟฟ้า 
  3. แนวทางบริการด้านประปา    
  4.  แนวทางการปรับปรุงขยายบริการด้านการสื่อสาร 

2.  พัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. แนวทางส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 
  2. แนวทางส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
  3. แนวทางป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  4. แนวทางสุขาภิบาลและสถานที่ 

             3.  การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

  1. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2. แนวทางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
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  3. แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
  4. แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
  5. แนวทางพัฒนาเครื่องมือ   เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  6. แนวทางปรับปรุงระบบงานทะเบียนและเอกสารของเทศบาล 
  7. แนวทางส่งเสริมให้ความรู้ในสิทธิหน้าที่แก่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

     4.  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 

  1.  แนวทางส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 

    5.  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

  1. แนวทางส่งเสริมการศึกษาในเขตชุมชน 
  2. แนวทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตชุมชน 
 

  6.   การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

  1. แนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. แนวทางรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 
  3. แนวทางสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. แนวทางบ้าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  5. แนวทางส่งเสริมความรู้ในเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 1.   ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  1.1  สนับสนุนและด้าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  ร่องระบายน้้า  ถนนเพ่ือการเกษตร
เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร  ให้ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
  1.2  ด้าเนินการสร้างที่กักเก็บน้้า  ฝายกั้นน้้าเพ่ือการเกษตร  ให้เพียงพอกับความต้องของประชาชน 
  1.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักให้สะอาด  สวยงาม   บ้ารุงรักษาสถานที่สิ่งแวดล้อมจัดท้าท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและจัดท้าสวนสาธารณะเพ่ิมเติม  และก่อสร้าง   ปรบัปรุงลานกีฬา   สนามกีฬาบรกิารชุมชนเพ่ือการออกก้าลังกาย 

1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา  ปรับปรุง   ขยายตลาดสดให้บริการผู้ผลิต   ผู้จ้าหน่าย   
ผู้บริโภค  อ้านวยความสะดวก  บ้ารุงรักษาให้ได้มาตรฐาน 

1.5  พัฒนาผังเมือง  ควบคุมการก่อสร้าง  การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
1.6 สนับสนุนการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุมทั่วเทศบาล 

ต้าบลน้้าสวย  เพ่ือความสวยงามและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน 
1.7  สนับสนุนให้มีการจัดหาและบริการน้้าประปาให้เพียงพอกับการอุปโภค –  บริโภค  โดยการ 

ท้าท่ีกักเก็บน้้าให้เพียงพอและจะประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท้าประปาเพ่ือบริการพ่ีน้องประชาชน 
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1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและบริการอินเตอร์เน็ตระบบ  WiFi   เพ่ือให้นักเรียน   

นักศึกษา  ประชาชนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง 

2.   ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 
 2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่ดีมั่นคง  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  การท้าสวนยางพารา  การท้า

สวนดอกไม้  ไม้ประดับสู่อาชีพที่ดีและมั่นคง 
2.2  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือการผลิต  การจ้าหน่าย  จัดหาแหล่งตลาดจ้าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  สินค้าการเกษตรทุกประเภทและร้านค้าชุมชน 
 2.3  ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น  โดยผ่านโครงการของเทศบาล 
 2.4  สนับสนุนและจัดท้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น  จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยจัดท้า เว็ป

ไซต์สนับสนุนการท่องเที่ยว  บริการ  เสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

 3.   ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
  3.1  สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยให้เด็กทุกคนมีคุณภาพให้เด็กทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย  ด้านสติปัญญา  ด้านอารมณ์  และด้านสังคมอย่างเต็มศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาใน
ท้องถิ่นทุกระดับการศึกษา 
  3.2  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดและบริการห้องสมุดชุมชน  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมกีารศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต บริการเรียนรู้เจ้าหน้าที่และชุมชนอย่างเต็มที่ 
  3.3  ส่งเสริมให้บุคลากรการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาให้ขวัญและก้าลังใจส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าในราชการ 
  3.4  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานความร่วมมือกับราชการทุกภาคส่วน  สถานศึกษาทุกสังกัด 
  3.5  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนากีฬาทุกประเภทแก่เด็ก  เยาวชน  ชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  3.6  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และประเพณีท้องถิ่น 
  3.7  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศาสนา  สถานที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชนให้สะอาด  สวยงาม                     
ร่มรื่น  ร่มเย็น  สงบสุข  ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชน 

 4.   ด้านการพัฒนาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.1  จัดหาที่รองรับขยะให้เพียงพอ  บริหารและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2  บริหารและจัดการขยะให้ถูกวิธีและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.3  สนับสนุน  ส่งเสริมบริการสาธารณสุขด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
  4.4  สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการของ  อสม.  อปพร.  อสตร. และอาสาสมัครอ่ืน ๆ 
  4.5  สนับสนุนให้มีสวนสุขภาพ  จัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์การออกก้าลังกายให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ตลอดเวลา 
  4.6  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.7  สนับสนุนการขจัดปัญหามลพิษเพ่ือลดปัญหามลภาวะในเขตเทศบาล 
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        5.   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน 
  5.1   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาสวัสดิการทางสังคมแก่ผูด้้อยโอกาส  ผู้สงูอายุ  และผู้พิการทุพพลภาพ 
  5.2  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงานชุมชน  วัด  โรงเรียน  งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  5.3  สนบัสนุนเวรยามรักษาความปลอดภัย ป้องกันภัย จัดหาวสัดุอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยการบรรเทาสาธารณภัย 
  5.4  จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังการป้องกันยาเสพติดเพ่ือสนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามยาเสพ
ติดของรัฐบาล  จัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  5.5  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปรับสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลให้สวยงาม  สะอาดน่าอยู่ 

 6.   ด้านการเมือง  การบริหารและการบริการ 
  6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
  6.2  ส่งเสริมให้ชุมชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ถูกต้อง  สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน      
  6.3  สนับสนุน   ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของประชาชน  เอกชน  หน่วยงานราชการ  ยึดหลัก              
ธรรมาภิบาล  คือหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความร่วมมือ  หลักความรับผิดชอบ                   
และหลักความคุม้ค่า 
  6.4  ปรับปรุงการบริหารจัดการ   การน้าเอาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงานเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน 
  6.5  มุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นธรรม  จัดให้มีการบริหารงานแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร  ณ  จุดเดียว  การให้บริการเชิงรุกเพ่ิมขีดความสามารถของการบริการให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ 
  6.6  พัฒนาบุคลากร  พัฒนาสมาชิก  ผู้น้าชุมชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน  เด็กและเยาวชน 
  6.7  จัดระบบการก้ากับ  ติดตาม  นิเทศงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6.8  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลให้มีขวัญ  ก้าลังใจในการปฏิบัติงานตลอดจนสวัสดิการ  การ
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในราชการ  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ 

 3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1   การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)   
  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร  เพื่อช่วยในการก้าหนดจุดแข็ง                 
(Strength)  จุดอ่อน  (Weakness)  โอกาส  (Opportunity)  และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม  (Threat)  เพื่อน้าผลการ
วิเคราะห์ไปก้าหนดกลยุทธ์การท้างาน  น้าไปสู่การก้าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ได้แก่ 
  จุดแข็ง  (Strengths:  S) 
  1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง  โครงสร้างพื้นฐานที่ดี  และมีขีดความสามารถในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
  2. โครงสร้างภายในเทศบาลมีขนาดกลาง  มีการแบ่งแยกภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและ
มีเอกภาพ 
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  3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ในการท้างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชน โดยก้าหนดนโยบายที่มีประโยชน์
ต่อประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย 
  4. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
  5. ประชาชน   ชุมชนให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบติดตามการด้าเนินงานของเทศบาล   

จดุอ่อน   (Weakness: W) 
  1.  เครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างช้ารุดทรุดโทรม และเสียหาย  ท้าให้ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
  2. บุคลากรในเทศบาลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบบริการที่ทันสมัยใหม่ที่มีเทคนิค  และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
  3. ปัญหาการจัดประชาคมหรือประชุมส่วนใหญ่ประชาชนให้ความสนใจน้อย 

  โอกาส   (Opportunities:  O) 
1.  รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส้าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

  2.  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

  ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ้ากัด  (Threats:  T) 
  1.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาคและในระดับโลกส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท้าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมวัฒนธรรมที่มีอยู่   และ
หันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
  3.  มีปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
   
 
  

  



 
 

 
ส่วนที ่ 3 

 
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัต ิ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

-แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน  สังคม  
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

-ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนและการ
ท่องเที่ยว 
-ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
สังคมและชุมชน 

-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 
-แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-ส้านักปลัด 
-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  
การบริหารจัดการที่ดี  และการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

ด้านการเมือง 
การบริหารและ
การบริการ 

-แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
-แผนงาน
สาธารณสุข 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

-ส้านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

 

 

        ส่วนที่  3 

การน้าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการ
กีฬา 

ด้านการศึกษา  
กีฬา  ศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

-แผนงานศาสนา
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
-แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-กองการศึกษา 
-กองช่าง 

 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการศึกษา  
กีฬา  ศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

แผนงานศาสนา
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา  

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย  และการ
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคม
และชุมชน 
-ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
-แผนงาน
สาธารณสุข 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

-ส้านักปลัด 
-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

รวม 6   ยุทธศาสตร์ 6  ด้าน 9  แผนงาน 1  ส้านัก/4  
กอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ. 01 56

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม 118 34,150,000 118 34,150,000 118 34,150,000 118 34,150,000 118 34,150,000 590 170,750,000
และการโยธา

รวม 118 34,150,000 118 34,150,000 118 34,150,000 118 34,150,000 118 34,150,000 590 170,750,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน
สังคม คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2.1 แผนงานสร้างความเข้ม 20 5,010,000 20 5,010,000 20 5,010,000 20 5,010,000 20 5,010,000 100 25,050,000
แข็งชุมชน
2.2 แผนงานการรักษาความ 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 500,000 15 2,500,000
สงบภายใน
2.3 แผนงานสาธารณสุข 30 5,000,000 30 5,000,000 30 5,000,000 30 5,000,000 30 5,000,000 150 25,000,000

รวม 53 10,510,000 53 10,510,000 53 10,510,000 53 10,510,000 53 10,510,000 265 52,550,000

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลน้ าสวย  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  ปี 2565 รวม 5 ปี



57

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหารจัดการ
ท่ีดี และการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 25 3,500,000 25 3,500,000 25 3,500,000 25 3,500,000 25 3,500,000 125 17,500,000

3.2 แผนงานสร้างความเข้ม 8 700,000 8 700,000 8 700,000 8 700,000 8 700,000 40 3,500,000
แข็งให้กับชุมชน

3.3 แผนงานการศึกษา 5 300,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 25 1,500,000

3.4 แผนงานอุตสาหกรรม 8 5,000,000 8 5,000,000 8 5,000,000 8 5,000,000 8 5,000,000 40 25,000,000
และการโยธา

รวม 46 9,500,000 46 9,500,000 46 9,500,000 46 9,500,000 46 9,500,000 230 47,500,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการท่องเท่ียว
และการกีฬา
4.1 แผนงานอุตสาหกรรม 10 8,500,000 10 8,500,000 10 8,500,000 10 8,500,000 10 8,500,000 50 42,500,000
และการโยธา
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 15 500,000 15 500,000 15 500,000 15 500,000 15 500,000 75 2,500,000
และนันทนาการ

รวม 25 9,000,000 25 9,000,000 25 9,000,000 25 9,000,000 25 9,000,000 125 45,000,000

 ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา  ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
5.1 แผนงานการศึกษา 31 1,200,000 31 1,200,000 31 1,200,000 31 1,200,000 31 1,200,000 155 6,000,000

5.2 แผนงานศาสนา 10 650,000 10 650,000 10 650,000 10 650,000 10 650,000 50 3,250,000
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวม 41 1,850,000 41 1,850,000 41 1,850,000 41 1,850,000 41 1,850,000 205 9,250,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ป้องบรรเทาสาธารณภัยและ
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6.1 แผนงานการรักษาความ 11 400,000 11 400,000 11 400,000 11 400,000 11 400,000 55 2,000,000
สงบภายในและระงับอัคคีภัย

6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 25 2,500,000 25 2,500,000 25 2,500,000 25 2,500,000 25 2,500,000 125 12,500,000

6.3 แผนงานสาธารณสุข 15 850,000 15 850,000 15 850,000 15 850,000 15 850,000 75 4,250,000

รวม 51 3,750,000 51 3,750,000 51 3,750,000 51 3,750,000 51 3,750,000 255 18,750,000
รวมท้ังส้ิน 334 68,760,000 334 68,760,000 334 68,760,000 334 68,760,000 334 68,760,000 1,670 343,800,000

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  ปี 2565 รวม 5 ปี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการพัฒนาท่ีดินและแหล่งน้้า
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขุดลอกอ่างห้วยโคก  -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกอ่างห้วยโคก 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

หมู่ท่ี  2  (แผนชุมชนนามอน) เกษตร หมู่ท่ี 2 พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
2 โครงการขุดลอกอ่างผาน้อย  -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกอ่างผาน้อย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

หมู่ท่ี 2  (แผนชุมชนโนนสวรรค์)เกษตร หมู่ท่ี 2 พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
3 โครงการขุดลอกห้วยข้าวหลาม  -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกห้วยข้าวหลาม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

หมู่ท่ี  8 เกษตร หมู่ท่ี 8 พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลน้้าสวย  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  1.5  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



60
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการขุดลอกร่องวังสะพุง -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกร่องสะพุง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
หมู่ท่ี  8 เกษตร หมู่ท่ี  8 พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
5 โครงการขุดลอกห้วยนาน ้ามัน -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกห้วยนาน ้ามัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

เหนือ หมู่ท่ี  3  (แผนชุมชนนา เกษตร เหนือ หมู่ท่ี  3 พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

น ้ามัน) -เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
6 โครงการขุดลอกห้วยขอนฮ้อ -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกห้วยขอนฮ้อ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

หมู่ท่ี 7  (แผนชุมชนวังแคน) เกษตร หมู่ท่ี  7 พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ

7 โครงการขุดลอกห้วยซ้าค่าง  -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกห้วยซ้าค่าง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

หมู่ท่ี 2 เกษตร หมู่ท่ี  2 พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
8 โครงการขุดลอกหน้าฝายเหนือ -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกหน้าฝายเหนือ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

(แผนชุมชนวังแคน) เกษตร พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

80 ของโครงการ เกษตร

9 โครงการขุดลอกบุ่งน ้าลาย เพ่ือใช้ในการ ขุดดินลึกเฉล่ีย 3 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

เกษตร ยาว 150 เมตร พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

80 ของโครงการ เกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



61
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการขุดลอกหน้าฝายและ -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกหน้าฝายและ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ล้าห้วยน ้าลาย  หมู่ท่ี  2  เกษตร ล้าห้วยน ้าลาย หมู่ท่ี 2 พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
11 โครงการขุดลอกห้วยแล้ง -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกห้วยแล้ง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

และห้วยปูน หมู่ท่ี 8 เกษตร และห้วยปูน  หมู่ท่ี 8 พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
12 โครงการขุดลอกแหล่งน ้าดอน -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกแหล่งน ้าดอน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

เจ้าปู่ (แผนชุมชนโนนสวรรค์) เกษตร เจ้าปู่ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ

13 โครงการขุดลอกเหมืองนาใหญ่ -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกเหมืองนา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
(แผนชุมชนนาน ้ามัน) เกษตร ใหญ่ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
14 โครงการขุดลอกหน้าฝายน ้าลาย-กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกหน้าฝายน ้าลาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

เกษตร พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

80 ของโครงการ เกษตร

15 โครงการขุดลอกห้วยวังบง เพ่ือใช้ในการ ขนาดกว้าง 10 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

และล้าห้วยบ้านวังแคน  ม.7 เกษตร ยาว 100 เมตร ลึก พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

2.50  เมตร 80 ของโครงการ เกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



62
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการขุดลอกห้วยลาดกอย -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกห้วยลาดกอย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

(แผนชุมชนนามอน) เกษตร พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
17 โครงการขุดลอกห้วยชมพู -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกห้วยชมพู 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

(ห้วยขอนแก่น) เกษตร (ห้วยขอนแก่น) พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนนามอน) -เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
18 โครงการขุดลอกเหมืองกลาง -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกเหมืองกลาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

และดาดคอนกรีต เกษตร และดาดคอนกรีต พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
(แผนชุมชนนามอน) -เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ

19 โครงการขุดลอกห้วยร่องไผ่ -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกห้วยร่องไผ่ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

(โครงการต่อเน่ืองจากท่ีเดิม) เกษตร (โครงการต่อเน่ืองจาก พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) -เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง เดิม) 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
20 โครงการขุดลอกหน้าฝายใหญ่ -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกหน้าฝายใหญ่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

และล้าห้วยทราย  เกษตร และล้าห้วยทราย พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) -เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



63
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการขุดลอกและท้าฝายกั น -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกและท้าฝายกั น 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

น ้าห้วยทรายพร้อมเรียงหินยา เกษตร น ้าห้วยทรายพร้อม พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

แนว (แผนชุมชนโนนสวรรค์) -เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง เรียงหินยาแนว 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
22 โครงการขุดลอกฝายโป่งป่าทุ่ม -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกฝายโป่งป่าทุ่ม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

(นาป่าไผ่ใหญ่) เกษตร (นาป่าไผ่ใหญ่) พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) -เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
23 โครงการขุดลอกห้วยนาป่าไผ่ -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกห้วยนาป่าไผ่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ใหญ่ซ้าจ้าปี เกษตร ใหญ่ซ้าจ้าปี พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
(แผนชุมชนโนนสวรรค์) -เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ

24 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น -กักเก็บน ้าเพ่ือการก่อสร้างฝายน ้าล้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ร่องห้วยน ้าลึกระหว่างไร่ เกษตร ร่องห้วยน ้าลึก ฯ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

นายอนันต์ พลแจ้งกับสวน -เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

นายจ้ารอง พิมโคตร ปลา ฯลฯ
(แผนชุมชนน ้าพุพัฒนา)

25 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นสาย -กักเก็บน ้าเพ่ือการก่อสร้างฝายน ้าล้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

น ้าลาย-ซ้าบง-ไร่นายสายัณต์ เกษตร สายน ้าลาย-ซ้าบง- พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) -เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง ไร่นายสายัณต์ 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



64
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการขุดลอกหน้าฝายใหญ่ -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกหน้าฝายใหญ่ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

เกษตร พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
27 โครงการขุดลอกร่องทาม -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกร่องทาม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

เกษตร พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ
28 โครงการขุดลอกห้วยตับเต่า -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกห้วยตับเต่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

เกษตร พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ

29 โครงการขุดลอกห้วยนาน ้ามัน -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกห้วยนาน ้ามัน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

เกษตร พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ

30 โครงการขุดลอกห้วยทางเลาะ -กักเก็บน ้าเพ่ือการขุดลอกห้วยทางเลาะ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

เกษตร พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
-เพ่ือเป็นอ่างเลี ยง 80 ของโครงการ เกษตร

ปลา ฯลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



65
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

น ้าลาย  (แผนชุมชนนาน ้ามัน) น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ น ้าลาย พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

32 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างดาดคอนกรีต 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
ฝายงิ ว น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ฝายงิ ว พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

33 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

น ้าลาย-ปากพุ  หมู่ท่ี  8 น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ น ้าลาย-ปากพุ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

34 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ห้วยปูน  หมู่ท่ี  8 น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ห้วยปูน พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

35 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นท่าวังเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

กกทอง หมู่ท่ี  3  น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ท่าวังกกทอง พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนนาน ้ามัน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

36 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นท่าวังเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ส้มโอ  หมู่ท่ี 3  น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ท่าวังส้มโอ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนนาน ้ามัน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

37 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ท่าวังหิน  หมู่ท่ี  7 น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ท่าวังหิน พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
(แผนชุมชนวังแคน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นวัง เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ปักล่อง  หมู่ท่ี 7 น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ วังปักล่อง พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนวังแคน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

39 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วย เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ทราย  หมู่ท่ี  2 น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ห้วยทราย พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

40 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นซ้าบงเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

หมู่ท่ี  2 น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ซ้าบง พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

41 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

บุ่งกาหลง น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ บุ่งกาหลง พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนน ้าพุพัฒนา) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

42 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นทาง เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
ข้ามน ้าลายใต้ - ห้วยซ้าบง น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ทางข้ามน ้าลายใต้- พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนนามอน) ตลอดปี ห้วยซ้าบง 80 ของโครงการ เกษตร

43 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างคลองส่งน ้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

คสล.พร้อมประตูกั นน ้าซ้าพุ- น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ คสล.พร้อมประตูกั น พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

นาแปน ตลอดปี น ้าซ้าพุ-นาแปน 80 ของโครงการ เกษตร

44 โครงการก่อสร้างคันฝายกั นน ้า เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ขนาดกว้าง 4  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
โศกลึก บ้านซ้าพุ น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ยาว 8  เมตร สูง พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

ตลอดปี 0.50 เมตร 80 ของโครงการ เกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ห้วยแล้ง  (แผนชุมชนน ้าพุเหนือ)น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ห้วยแล้ง พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

46 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นน ้า เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ลายใต้ น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ น ้าลายใต้ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

 (แผนชุมชนนาน ้ามัน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

47 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
ท่าวังหิน-ห้วยน ้าลายเหนือ น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ท่าวังหิน-ห้วยน ้าลาย พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

ตลอดปี เหนือ 80 ของโครงการ เกษตร

48 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าลายเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายน ้าล้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ใต้  (แผนชุมชนวังแคน) น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ น ้าลายใต้ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

49 โครงการก่อสร้างคลองส่ง เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างคลองส่งน ้า 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

น ้าลายเหนือ น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ น ้าลายเหนือ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนวังแคน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

50 โครงการก่อสร้างฝายแม้ว เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายแม้ว 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

วังหิน-ห้วยน ้าลาย น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ วังหิน-ห้วยน ้าลาย พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนวังแคน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

51 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างคลองส่งน ้า 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
กรีตนาใหญ่ น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ คอนกรีตนาใหญ่ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนน ้าพุเหนือ) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



68
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างคลองส่งน ้า 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

คอนกรีตฝายนาใหญ่-นาห้วย น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ คอนกรีตนาใหญ่- พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

ทราย (แผนชุมชนโนนสวรรค์) ตลอดปี ห้วยทราย 80 ของโครงการ เกษตร

53 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ปรับปรุง ซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ฝายเหนือ น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ฝายเหนือ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนวังแคน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

54 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ทางเลาะ น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ห้วยทางเลาะ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนวังแคน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

55 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฝาย เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ปรับปรุง ซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

นาใหญ่ น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ฝายนาใหญ่ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนนาน ้ามัน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

56 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฝาย เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ปรับปรุง ซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

นาหมากตู้  น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ฝายนาหมากตู้ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนนาน ้ามัน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

57 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างคลองส่งน ้า 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ฝายงิ ว น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ฝายงิ ว พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

58 โครงการก่อสร้างเหมืองคอน เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างเหมืองคอน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

กรีตฝายใหญ่  ฝายน้อย น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ กรีตฝายใหญ่-ฝาย พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) ตลอดปี น้อย 80 ของโครงการ เกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



69
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 โครงการก่อสร้างประตูคลองส่ง เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างคลองส่งน ้า 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

น ้าดาดคอนกรีตฝายห้วยทราย- น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ดาดคอนกรีตฝายห้วย พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

นางิ ว (แผนชุมชนโนนสวรรค์) ตลอดปี ทราย-นางิ ว 80 ของโครงการ เกษตร

60 โครงการปรับปรุงฝายน ้าล้นห้วยเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ปรับปรุง ซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ทราย (แผนชุมชนโนนสวรรค์) น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ฝายน ้าล้นห้วยทราย พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

61 โครงการก่อสร้างร่องเหมืองกลางเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างร่องเหมือง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

คอนกรีตฝายงิ ว น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ กลางคอนกรีตฝายงิ ว พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

62 โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างเหมืองคอน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ฝายนาใหญ่ ฝายน้อย น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ กรีตฝายใหญ่-ฝาย พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) ตลอดปี น้อย 80 ของโครงการ เกษตร

63 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน ้า เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างฝายเก็บน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

นาใหญ่  (แผนชุมชนน ้าพุเหนือ) น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ นาใหญ่ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

64 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฝาย เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ปรับปรุง ซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

นาใหญ่ (แผนชุมชนนาน ้ามัน) น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ฝายนาใหญ่ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

65 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้วยเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ปรับปรุง ซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
นาน ้ามันใต้ น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ห้วยนาน ้ามันใต้ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนนาน ้ามัน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



70
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

66 โครงการวางท่อลอดเหล่ียมห้วย เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ วางท่อลอดเหล่ียม 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ห้วยข้าวหลาม น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ห้วยข้าวหลาม พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนน ้าพุพัฒนา) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

67 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซมฝายเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ปรับปรุง ซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

คอนกรีตน ้าลายใต้ น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ฝายคอนกรีตน ้าลาย พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
(แผนชุมชนวังแคน) ตลอดปี ใต้ 80 ของโครงการ เกษตร

68 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซมฝายเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ปรับปรุง ซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
เหนือ (แผนชุมชนวังแคน) น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ฝายเหนือ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

69 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ห้วยน ้าลาย  น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ ห้วยน ้าลาย พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ
(แผนชุมชนวังแคน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

70 จัดซื อเคร่ืองสูบน ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ือให้มีอุปกรณ์ จัดซื อเคร่ืองสูบน ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

  (แผนชุมชนวังแคน) การสูบน ้า เพ่ือการเกษตร พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

80 ของโครงการ เกษตร

71 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน ้าไว้ใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

(แผนชุมชนทั ง 6  ชุมชน) ตลอดทั งปี พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้ตลอดทั งปี

80 ของโครงการ
72 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนเพ่ือเป็นท่ีกักเก็บ ก่อสร้างคลองส่งน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

กรีตเหมืองนาใต้ น ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ คอนกรีตเหมืองนาใต้ พึงพอใจร้อยละ มีน ้าใช้เพ่ือการ

(แผนชุมชนวังแคน) ตลอดปี 80 ของโครงการ เกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



71
แนวทางสร้างบูรณะสาธารณูโภคและสาธารณูปการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายห้วยทรายเหนือ มาสะดวกขึ น เกษตรสายห้วยทราย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

เหนือ 80 ของโครงการ ขึ น

2 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายเพีย-ห้วยม่วง มาสะดวกขึ น เกษตรสายเพีย-ห้วย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

ม่วง 80 ของโครงการ ขึ น

3 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายเพียภูมะแว - มาสะดวกขึ น เกษตรสายเพียภูมะแว พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
หนองปลาดุกแดง หนองปลาดุกแดง 80 ของโครงการ ขึ น

4 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายหลังศูนย์พัฒนาฝีมือ มาสะดวกขึ น เกษตรสายศูนย์ฝีมือ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
แรงงานจังหวัดเลยนาน ้าลาย แรงงานเลยนาน ้าลาย 80 ของโครงการ ขึ น

5 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายนาไร่ทาม-โคกใหญ่ มาสะดวกขึ น เกษตรสายนาไร่ทาม- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

โคกใหญ่ 80 ของโครงการ ขึ น

6 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายไร่นายจ้าลอง มาสะดวกขึ น เกษตรสายไร่นาย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

จ้าลอง 80 ของโครงการ ขึ น

7 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายไร่นายจันทร์ มาสะดวกขึ น เกษตรสายไร่นาย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

จันทร์ 80 ของโครงการ ขึ น

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี



72
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายห้วยปูน-หนองงู มาสะดวกขึ น เกษตรสายห้วยปูน- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

เหลือม หนองงูเหลือม 80 ของโครงการ ขึ น

9 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายไร่ฟาร์มกวาง มาสะดวกขึ น เกษตรสายไร่ฟาร์ม พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

กวาง 80 ของโครงการ ขึ น

10 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายโพนเลา-ห้วยแล้ง มาสะดวกขึ น เกษตรสายโพนเลา- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

ห้วยแล้ง 80 ของโครงการ ขึ น

11 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายนาน ้ามัน-เพียหัว มาสะดวกขึ น เกษตรสายนาน ้ามัน พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
ฝาย หัวฝาย 80 ของโครงการ ขึ น

12 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายร่องเชียง มาสะดวกขึ น เกษตรสายร่องเชียง พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ ขึ น

13 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายไร่แม่บัว มาสะดวกขึ น เกษตรสายไร่แม่บัว พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ ขึ น

14 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายดอนเจ้าปู่บ้านนาน ้า มาสะดวกขึ น เกษตรสายดอนเจ้าปู่ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
มัน บ้านนาน ้ามัน 80 ของโครงการ ขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



73
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายห้วยขอนฮ้อ-ตาด มาสะดวกขึ น เกษตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ ขึ น

16 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายห้วยป่าเฮี ย มาสะดวกขึ น เกษตรสายห้วยป่า พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

เฮี ย 80 ของโครงการ ขึ น

17 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายห้วยซ้าบง-หนองวัง มาสะดวกขึ น เกษตรสายห้วยซ้าบง พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
สุ่ม หนองวังสุ่ม 80 ของโครงการ ขึ น

18 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายนาโป่ง-ภูหวด มาสะดวกขึ น เกษตรนาโป่ง-ภูหวด พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ ขึ น

19 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายนาตู้เอี ยง-ฝายใต้ มาสะดวกขึ น เกษตรสายนาตู้เอี ยง พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

ฝายใต้ 80 ของโครงการ ขึ น

20 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรบ้านวังแคน มาสะดวกขึ น เกษตรบ้านวังแคน พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ ขึ น

21 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายนาตาต่าย มาสะดวกขึ น เกษตรสายนาตาต่าย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ ขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



74
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรไร่แม่นิว มาสะดวกขึ น เกษตรไร่แม่นิว พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนนาน ้ามัน) 80 ของโครงการ ขึ น

23 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายนาน ้ามัน-ห้วยวังบง มาสะดวกขึ น เกษตรสายนาน ้ามัน พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
(แผนชุมชนนาน ้ามัน) ห้วยวังบง 80 ของโครงการ ขึ น

24 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายอ่างนาน ้ามัน-ไร่นาย มาสะดวกขึ น เกษตรสายอ่างนาน ้า พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
นิพล (แผนชุมชนนาน ้ามัน) มัน-ไร่นายนิพล 80 ของโครงการ ขึ น

25 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายอ่างนาน ้ามัน มาสะดวกขึ น เกษตรสายอ่างนาน ้า พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
(แผนชุมชนนาน ้ามัน) มัน 80 ของโครงการ ขึ น

26 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายโคก-ไร่ลุงยา มาสะดวกขึ น เกษตรสายโคก-ไร่ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
(แผนชุมชนนาน ้ามัน) ลุงยา 80 ของโครงการ ขึ น

27 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายอ่างนาน ้ามัน-ไร่ มาสะดวกขึ น เกษตรสายอ่างนาน ้า พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
ลุงคร (แผนชุมชนนาน ้ามัน) มัน-ไร่ลุงคร 80 ของโครงการ ขึ น

28 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายไร่นายฉันทะ อินพา มาสะดวกขึ น เกษตรสายไร่นาย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
(แผนชุมชนนามอน) ฉันทะ  อินพา 80 ของโครงการ ขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



75
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายซ้าเต่น-ผาพิม มาสะดวกขึ น เกษตรสายซ้าเต่น- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนนามอน) ผาพิม 80 ของโครงการ ขึ น

30 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายห้วยงูเหลือม มาสะดวกขึ น เกษตรสายห้วยงู พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
(แผนชุมชนนามอน) เหลือม 80 ของโครงการ ขึ น

31 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายมิตรสัมพันธ์ต่อจาก มาสะดวกขึ น เกษตรสายมิตรสัมพันธ์ต่อ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
ไร่นางพรทิพย์ขึ นไปจุดห้วยโคก จากไร่นางพรทิพย์ ฯ 80 ของโครงการ ขึ น

32 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

การเกษตรสายฝายใต้ มาสะดวกขึ น การเกษตรสายฝายใต้ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนวังแคน) 80 ของโครงการ ขึ น

33 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายหนองกกไฮ-ไร่นาย มาสะดวกขึ น เกษตรสายหนองกกไฮ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

เงิน  (แผนชุมชนวังแคน) ไร่นายเงิน 80 ของโครงการ ขึ น

34 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง
เกษตรสายร่องสอ  มาสะดวกขึ น เกษตรสายร่องสอ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
(แผนชุมชนนาน ้ามัน) 80 ของโครงการ ขึ น

35 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง
เกษตรอ่างประปา-ดอนหอ มาสะดวกขึ น เกษตรสายอ่างประปา พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
(แผนชุมชนนาน ้ามัน) ดอนหอ 80 ของโครงการ ขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



76
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิส เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างบล็อกคอน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เพ่ือการเกษตรสายโคกสอรอ- มาสะดวกขึ น เวิสเพ่ือการเกษตรสาย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

นาน ้ามัน  (แผนชุมชนนาน ้ามัน) โคกสอรอ-นาน ้ามัน 80 ของโครงการ ขึ น

37 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายหนองหอย  มาสะดวกขึ น เกษตรสายหนองหอย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนน ้าพุเหนือ) 80 ของโครงการ ขึ น

38 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสาย ไร่ทาม-สงเปือย- มาสะดวกขึ น เกษตรสายไร่ทาม- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

โคกน ้าเกลี ยง สงเปือย-โคกน ้าเกลี ยง 80 ของโครงการ ขึ น

(แผนชุมชนน ้าพุพัฒนา)
39 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสาย ทางแยกกกเปือย- มาสะดวกขึ น เกษตรสายทางแยก พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

ไร่พ่อสะท้าน กกเปือย-ไร่พ่อสะท้าน 80 ของโครงการ ขึ น

40 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสาย โพนเลา-ลาดน้อย  มาสะดวกขึ น เกษตรสายทางแยก พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) กกเปือย-ไร่พ่อสะท้าน 80 ของโครงการ ขึ น

41 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรโป่งป่าทุ่ม-สายเพียภูมะ มาสะดวกขึ น เกษตรสายโป่งป่าทุ่ม- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

แว  (แผนชุมชนโนนสวรรค์) สายเพียภูมะแว 80 ของโครงการ ขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



77
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกาตรสายไร่ผา-ห้วยปลาดุกแดง มาสะดวกขึ น เกษตรสายไร่ผา-ห้วย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) ปลาดุกแดง 80 ของโครงการ ขึ น

43 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายโคกใหญ่-โคกน ้า มาสะดวกขึ น เกษตรสายโคกใหญ่- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

เกลี ยง  (แผนชุมชนโนนสวรรค์) โคกน ้าเกลี ยง 80 ของโครงการ ขึ น

44 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายถนนใต้โพนเลานาหิน มาสะดวกขึ น เกษตรสายถนนใต้ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) โพนเลา-นาหิน 80 ของโครงการ ขึ น

45 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายโคกหินกอง-ภูเก่ียว มาสะดวกขึ น เกษตรสายโคกหินกอง พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

คาน  (แผนชุมชนโนนสวรรค์) ภูเก่ียวคาน 80 ของโครงการ ขึ น

46 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรนาป่าไผ่ใหญ่-ห้วยลาด มาสะดวกขึ น เกษตรสายนาป่าไผ่ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

กอย  (แผนชุมชนโนนสวรรค์) ใหญ่-ห้วยลาดกอย 80 ของโครงการ ขึ น

47 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายห้วยทรายเหนือ มาสะดวกขึ น เกษตรสายห้วยทราย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) เหนือ 80 ของโครงการ ขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



78
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายโพนเลา-นาหิน มาสะดวกขึ น เกษตรสายโพนเลา- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) นาหิน 80 ของโครงการ ขึ น

49 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายดอนเจ้าปู่-ห้วยแล้ง มาสะดวกขึ น เกษตรสายดอนเจ้าปู่- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) ห้วยแล้ง 80 ของโครงการ ขึ น

50 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายโคกน ้าเกลี ยง- มาสะดวกขึ น เกษตรสายโคกน ้า พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

หนองประโจด-โคกใหญ่ เกลี ยง-หนองประโจด 80 ของโครงการ ขึ น

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) โคกใหญ่
51 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกาตรสายห้วยปูน-ห้วยแล้ง มาสะดวกขึ น เกษตรสายห้วยปูน- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) ห้วยแล้ง 80 ของโครงการ ขึ น

52 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายฮ่อมคับ มาสะดวกขึ น เกษตรสายฮ่อมคับ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนนามอน) 80 ของโครงการ ขึ น

53 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายห้วยข้าวหลามใต้ มาสะดวกขึ น เกษตรสายห้วยข้าว พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนน ้าพุพัฒนา) หลามใต้ 80 ของโครงการ ขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



79
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เพ่ือการเกษตรสายโพนเลา- มาสะดวกขึ น ถนนเพ่ือการเกษตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

นาหิน  (แผนชุมชนโนนสวรรค์) สายโพนเลา-นาหิน 80 ของโครงการ ขึ น

55 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เพ่ือการเกษตรสายโคกหินกอง- มาสะดวกขึ น ถนนเพ่ือการเกษตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

ลาดน้อย-ลาดใหญ่ สายโคกหินกอง- 80 ของโครงการ ขึ น

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) ลาดน้อย-ลาดใหญ่
56 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เพ่ือการเกษตรสายโคกใหญ่- มาสะดวกขึ น ถนนเพ่ือการเกษตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

ซ้าบง  (แผนชุมชนนามอน) สายโคกใหญ่-ซ้าบง 80 ของโครงการ ขึ น

57 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เพ่ือการเกษตรสายโคกกลาง มาสะดวกขึ น ถนนเพ่ือการเกษตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
(แผนชุมชนน ้าพุเหนือ) สายโคกกลาง 80 ของโครงการ ขึ น

58 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เพ่ือการเกษตรสายมิตรสัมพันธ์ มาสะดวกขึ น ถนนเพ่ือการเกษตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

เช่ือมสายไร่ทาม-สงเปือย สายมิตรสัมพันธ์เช่ือม 80 ของโครงการ ขึ น

(แผนชุมชนน ้าพุพัฒนา) สายไร่ทาม-สงเปือย
59 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกเพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนแอสฟัส 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย มาสะดวกขึ น ติกในเขตเทศบาล พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

ต้าบลน ้าสวย 80 ของโครงการ ขึ น

60 โครงการก่อสร้างป้ายประจ้า เพ่ือเป็นการบ่อก ก่อสร้างป้ายประจ้า 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ชุมชนมีป้ายบอกช่ือ กองช่าง

ชุมชน ทุกชุมชน ช่ือชุมชน และ ชุมชน ทุกชุมชน พึงพอใจร้อยละ และท่ีตั งสถานท่ี
สถานที่ 80 ของโครงการ ชดัเจนขึน้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



80
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

สายนามอน-บ้านนายบุญส่ง มาสะดวกขึ น สายนามอน-บ้านนาย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนนามอน) บุญส่ง 80 ของโครงการ ขึ น

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

(ซอยบ้านนายไสว) มาสะดวกขึ น (ซอยบ้านนายไสว) พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนนามอน) 80 ของโครงการ ขึ น

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ห้วยปลา มาสะดวกขึ น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

ดุกแดง (แผนชุมชนโนนสวรรค์) ห้วยปลาดุกแดง 80 ของโครงการ ขึ น

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

สายโคกน ้าเกลี ยง-โคกใหญ่ มาสะดวกขึ น สายโคกน ้าเกลี ยง- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) โคกใหญ่ 80 ของโครงการ ขึ น

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

สายโคกใหญ่-นาน ้าลาย มาสะดวกขึ น โคกใหญ่-นาน ้าลาย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) 80 ของโครงการ ขึ น

66 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ถนนเพ่ือการเกษตรสายกวน มาสะดวกขึ น ถนนเพ่ือการเกษตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

ลานหญ้า สายกวนลานหญ้า 80 ของโครงการ ขึ น

67 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง
สายโพนเลา-ลาดน้อย-ห้วยตาด มาสะดวกขึ น สายโพนเลา-ลาดน้อย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) ห้วยตาด 80 ของโครงการ ขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



81
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

สายนาป่าไผ่ใหญ่-ผาเฉลียง มาสะดวกขึ น สายนาป่าไผ่ใหญ่- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผชุมชนโนนสวรรค์) ผาเฉลียง 80 ของโครงการ ขึ น

69 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

สายเพีย-หัวฝาย มาสะดวกขึ น สายเพีย-หัวฝาย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) 80 ของโครงการ ขึ น

70 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ติกสายนาน ้ามัน-ฝายนาน ้ามัน- มาสะดวกขึ น ติกสายนาน ้ามัน-ฝาย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

วังแคน (แผนชุมชนโนนสวรรค์) นาน ้ามัน-วังแคน 80 ของโครงการ ขึ น

71 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนลาดยาง 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

วงแหวนรอบนอกเทศบาลต้าบลมาสะดวกขึ น วงแหวนรอบนอก พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

น ้าสวย (แผนชุมชนโนนสวรรค์) เทศบาลต้าบลน ้าสวย 80 ของโครงการ ขึ น

72 โครงการขยายถนน คสล.ซอย เพ่ือการสัญจรไป ขยายถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

มิตรสัมพันธ์ 4 จากเดิมอีก 150 มาสะดวกขึ น ซอยมิตรสัมพันธ์ 4 พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

เมตร 80 ของโครงการ ขึ น

73 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ถนนสายมิตรสัมพันธ์ 5 ซอย มาสะดวกขึ น ถนนซอยบ้านนาย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

บ้านนายวิเศษ คามะเชียงพิณ วิเศษ  คามะเชียงพิณ 80 ของโครงการ ขึ น

74 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนลาดยาง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง
สายปากพุ-ห้วยโคก มาสะดวกขึ น สายปากพุ-ห้วยโคก พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนน ้าพุพัฒนา) 80 ของโครงการ ขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



82
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

75 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนลาดยาง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

สายเพียภูมะแว-หนองปลาดุก มาสะดวกขึ น สายเพียภูมะแว-หนอง พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

แดง (แผนชุมชนน ้าพุพัฒนา) ปลาดุกแดง 80 ของโครงการ ขึ น

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ถนนมิตรสัมพันธ์-ไร่ทาม- มาสะดวกขึ น ถนนมิตรสัมพันธ์- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

สงเปือย (แผนชุมชนน ้าพุพัฒนา) ไร่ทาม-สงเปือย 80 ของโครงการ ขึ น

77 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนลาดยาง 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

สายนาป่าไผ่ใหญ่-โพนเลา มาสะดวกขึ น สายนาป่าไผ่ใหญ่- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) โพนเลา 80 ของโครงการ ขึ น

78 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนลาดยาง 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

สายโคกน ้าเกลี ยง-หนองประโจดมาสะดวกขึ น สายโคกน ้าเกลี ยง- พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) หนองประโจด 80 ของโครงการ ขึ น

79 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนลาดยาง 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

สายซ้าบง มาสะดวกขึ น สายซ้าบง พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) 80 ของโครงการ ขึ น

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

สายนาหิน-ใต้โพนเลา มาสะดวกขึ น สายนาหิน-ใต้โพนเลา พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) 80 ของโครงการ ขึ น

81 โครงการก่อสร้างถนนรอบหมู่ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนรอบหมู่ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง
บ้านวังแคน  (แผนชุมชนวังแคน)มาสะดวกขึ น บ้านวังแคน พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ ขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



83
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

82 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ถนนซอยสมานฉันท์  มาสะดวกขึ น ถนนซอยสมานฉันท์ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนนาน ้ามัน) 80 ของโครงการ ขึ น

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบเพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

วัดจันทร์สว่าง  มาสะดวกขึ น รอบวัดจันทร์สว่าง พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
(แผนชุมชนนาน ้ามัน) 80 ของโครงการ ขึ น

84 โครงการก่อสร้างถนนทางเข้า เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนทางเข้า 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

บ้านตู้โสม  (แผนชุมชนนามอน) มาสะดวกขึ น บ้านตู้โสม พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ ขึ น

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไร่ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

อิงภู-โคกน ้าเกลี ยง มาสะดวกขึ น ไร่อิงภู-โคกน ้าเกลี ยง พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) 80 ของโครงการ ขึ น

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

โพนเลา-นาแปน มาสะดวกขึ น สายโพนเลา-นาแปน พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
(แผนชุมชนโนนสวรรค์) 80 ของโครงการ ขึ น

87 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

คสล.  ซอยมิตรประชา 5 มาสะดวกขึ น ถนน คสล.ซอยมิตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) ประชา  5 80 ของโครงการ ขึ น

88 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ถนนเพีย-ภูมะแว มาสะดวกขึ น ถนนสายเพีย-ภูมะแว พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) 80 ของโครงการ ขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



84
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

หนองแห้ว มาสะดวกขึ น สายหนองแห้ว พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(แผนชุมชนโนนสวรรค์) 80 ของโครงการ ขึ น

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

หนองกวนไผ่ มาสะดวกขึ น สายหนองกวนไผ่ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
(แผนชุมชนโนนสวรรค์) 80 ของโครงการ ขึ น

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้าง เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

บ้านนายรังสรรค์ทะลุซอยจันทร์มาสะดวกขึ น ข้างบ้านนายรังสรรค์ พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

สว่าง (แผนชุมชนนาน ้ามัน) ทะลุซอยจันทร์สว่าง 80 ของโครงการ ขึ น

92 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนอสฟัลท์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง
ติกสายเพีย-หัวฝาย มาสะดวกขึ น ติกสายเพีย-หัวฝาย พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ ขึ น

93 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนลาดยาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกสายบ้านนาน ้ามัน มาสะดวกขึ น แอสฟัลท์ติก พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
เช่ือมถนนลาดยางเพีย-หัวฝาย 80 ของโครงการ ขึ น

94 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยมิตรสัมพันธ์บ้านเช่าตาบุญมีท่วมขังและน ้าไหลซอยมิตรสัมพันธ์ พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

บุตรเต เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ
95 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยร่วมใจ ท่วมขังและน ้าไหลซอยร่วมใจ พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



85
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

96 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยวัดป่าประชาสรรค์ ท่วมขังและน ้าไหลซอยวัดป่าประชาสรรค์ พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ
97 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยท่าวังแคน (ข้างก้าแพงวัด) ท่วมขังและน ้าไหลซอยท่าวังแคน พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ

98 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านตาสุริยัณต์ ท่วมขังและน ้าไหลซอยบ้านตาสุริยัณต์ พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ
99 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนาน ้ามัน ซอย 1 ท่วมขังและน ้าไหลบ้านนาน ้ามัน ซอย 1 พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ
100 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนาน ้ามัน ซอย 2 ท่วมขังและน ้าไหลบ้านนาน ้ามัน ซอย 2 พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ
101 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนาน ้ามัน ซอย 3 ท่วมขังและน ้าไหลบ้านนาน ้ามัน ซอย 3 พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ
102 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนาน ้ามัน ซอย 4 ท่วมขังและน ้าไหลบ้านนาน ้ามัน ซอย 4 พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

103 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านนาน ้ามัน ซอย 5 ท่วมขังและน ้าไหลบ้านนาน ้ามัน ซอย 5 พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ
104 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนาน ้ามัน ซอย 6 ท่วมขังและน ้าไหลบ้านนาน ้ามัน ซอย 6 พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ
105 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนาน ้ามัน ซอย 7 ท่วมขังและน ้าไหลบ้านนาน ้ามัน ซอย 7 พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ

106 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านนาน ้ามัน ซอย 1 ท่วมขังและน ้าไหลบ้านนาน ้ามัน ซอย 1 พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น 80 ของโครงการ
107 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย ท่วมขังและน ้าไหลในเขตเทศบาลต้าบล พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวียนสะดวกขึ น น ้าสวย 80 ของโครงการ
108 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือลดปัญหาน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

รางระบายน ้าพร้อมฝารางใน ท่วมขังและน ้าไหลพร้อมฝารางในเขต พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย เวียนสะดวกขึ น เทศบาลต้าบลน ้าสวย 80 ของโครงการ
109 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเพ่ือเพ่ิมไฟส่อง ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เกษตรสายนาโป่ง สว่าง การเกษตรสายนาโป่ง พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

80 ของโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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110 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ เพ่ือเพ่ิมไฟส่อง ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเกษตรสายห้วยปูน-ซ้าเต่น สว่าง การเกษตรสายห้วยปูน พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

ซ้าเต่น 80 ของโครงการ
111 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนน เพ่ือเพ่ิมไฟส่อง ขยายเขตไฟฟ้าถนน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

มิตรสัมพันธ์-ไร่ทามสงเปือย สว่าง มิตรสัมพันธ์-ไร่ทาม พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

สงเปือย 80 ของโครงการ
112 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ เพ่ือเพ่ิมไฟส่อง ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การเกษตรถนนนาป่าไผ่ใหญ่ สว่าง การเกษตรถนนนาป่า พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

ไผ่ใหญ่ 80 ของโครงการ

113 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเพ่ือเพ่ิมไฟส่อง ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เกษตรบ้านนายวิลาศ ถึงสะพานสว่าง การเกษตรบ้านนาย พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

ปากพุ วิลาศไปสะพานปากพุ 80 ของโครงการ
114 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเพ่ือเพ่ิมไฟส่อง ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เกษตรสายปากพุ-ห้วยโคก สว่าง การเกษตรสายปากพุ พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

(แผนชุมชนนามอน) ห้วยโคก 80 ของโครงการ
115 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเพ่ือเพ่ิมไฟส่อง ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เกษตรสายบ้านเพีย-หัวฝาย สว่าง การเกษตรสายบ้าน พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

(แผนชุมชนนามอน) เพีย-หัวฝาย 80 ของโครงการ
116 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนน เพ่ือเพ่ิมไฟส่อง ขยายเขตไฟฟ้าถนน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ใต้นามอน  (ซอยบ้านนายไสว) สว่าง ใต้นามอน (ซอยบ้าน พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

(แผนชุมชนนามอน) นายไสว) 80 ของโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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117 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรในเขตเทศบาล มาสะดวกขึ น ถนนเพ่ือการเกษตร พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

ต้าบลน ้าสวย ในเขตเทศบาล ฯ 80 ของโครงการ
118 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ใน เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย มาสะดวกขึ น ในเขตเทศบาล ฯ พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

80 ของโครงการ
119 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงซ่อมแซม 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย มาสะดวกขึ น ถนนในเขตเทศบาล พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

ต้าบลน ้าสวย 80 ของโครงการ

120 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางในเพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย มาสะดวกขึ น ในเขตเทศบาล ฯ พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

80 ของโครงการ
121 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ก่อสร้างถนนเพ่ือ 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เกษตรในเขตเทศบาลต้าบล มาสะดวกขึ น การเกษตรในเขต พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

น ้าสวย เทศบาล ฯ 80 ของโครงการ
122 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขต เพ่ือเพ่ิมความส่อง ขยายเขตไฟฟ้าในเขต 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เทศบาลต้าบลน ้าสวย สว่างและเพ่ิม เทศบาล ฯ พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

ความปลอดภัย 80 ของโครงการ

123 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือป้องกันน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย ท่วมขังและไหล ในเขตเทศบาลต้าบล พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบายขึ น

เวยีนสะดวกน ้าสวย 80 ของโครงการ

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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124 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง
เกษตรลงหินคลุกสายกกไฮ - มาสะดวกขึ น ยาว 1,850 เมตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

ภูฮวด หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 80 ของโครงการ และรวดเร็วขึ น

125 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ กองช่าง
คสล.รูปตัวยู สายซอยท่าวังแคนท่วมขังและลด ลึก 0.40 เมตร ยาว พึงพอใจร้อยละ เป็นอยู่ท่ีดีขึ น

ปัญหากล่ินเหม็น 130 เมตร 80 ของโครงการ
126 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ กองช่าง

คสล. รูปตัวยูซอยสามัคคี ท่วมขังและลด ลึก 0.40 เมตร ยาว พึงพอใจร้อยละ เป็นอยู่ท่ีดีขึ น

ปัญหากล่ินเหม็น 217  เมตร 80 ของโครงการ

127 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง
เกษตรลงหินคลุกสายดอนเจ้าปู่ มาสะดวก ยาว 1,100 เมตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

128 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรลงหินคลุกสายห้วยปูน - มาสะดวก ยาว 400 เมตร หนา พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

หนองงูเหลือม 0.10 เมตร 80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

129 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ขนาดกว้าง 4  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรลงหินคลุกสายร่องเชียง มาสะดวก ยาว 1,350 เมตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

130 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างอาคารอเนก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมีความ มีสถานท่ีจัดกิจกรรม กองช่าง

ประสงค์ ร.ร.ผู้สูงอายุเทศบาล จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประสงค์ ร.ร. ผู้สูง พึงพอใจร้อยละ ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ

ต้าบลน ้าสวย อายุเทศบาลต้าบล 80 ของโครงการ และประชาชนท่ัวไป

น ้าสวย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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131 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรลงหินคลุกสายนาป่าไผ่ มาสะดวกขึ น ยาว 1,450 เมตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

ใหญ่ - เพียภูมะแว หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

132 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรลงหินคลุกซอยข้าง มาสะดวกขึ น ยาว 1,190 เมตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

133 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือการสัญจรไป ขนาดกว้าง 5  เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกซอยเทศบาล 10 มาสะดวกขึ น ยาว 172 เมตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

134 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือการสัญจรไป ขนาดกว้าง 4 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกซอยมิตรสัมพันธ์ มาสะดวกขึ น ยาว 430 เมตร พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

หนาเฉล่ีย  0.05 เมตร 80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

135 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง
เกษตรสายหนองกวนไผ่ มาสะดวกขึ น เกษตรสายหนอง พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

กวนไผ่ 80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

136 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุง ซ่อมแซม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ซอยเทศบาล 1 มาสะดวกขึ น ถนนซอยเทศบาล 1 พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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137 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือลดปัญหาน ้า ปรับปรุง ซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ กองช่าง

รางระบายน ้าซอยเทศบาล 9/1 ท่วมขังและอุดตัน รางระบายน ้าซอย พึงพอใจร้อยละ เป็นอยู่ท่ีดีขึ น

เทศบาล 9/1 80 ของโครงการ
138 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ เพ่ือการสัญจรไป ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

เกษตรสายนาหิน มาสะดวกขึ น เกษตรสายนาหิน พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

139 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง ขยายเขตไฟฟ้าแรง 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลต้าบลน ้าสวยสว่างอย่างท่ัวถึง ต้่าภายในเขตเทศบาล พึงพอใจร้อยละ ส่องสว่างอย่างท่ัวถึง

ฯลฯ 80 ของโครงการ
140 โครงการก่อสร้างคันฝายกั น เพ่ือให้มีน ้าไว้ใช้ ขนาดกว้าง 6 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ กองช่าง

น ้าลาย บ้านซ้าพุ เพ่ือการเกษตร ยาว 21 เมตร สูง พึงพอใจร้อยละ เพ่ือการเกษตรตลอด

0.85 เมตร 80 ของโครงการ ทั งปี

141 โครงการก่อสร้างคันฝายกั น เพ่ือให้มีน ้าไว้ใช้ ขนาดกว้าง 4  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ กองช่าง

น ้าลาย บ้านนาน ้ามัน เพ่ือการเกษตร ยาว 12 เมตร สูง พึงพอใจร้อยละ เพ่ือการเกษตรตลอด

0.85 เมตร 80 ของโครงการ ทั งปี

142 โครงการติดตั งโคมไฟถนน เพ่ือเป็นการเพ่ิม ติดตั งโคมไฟพลังงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน แสงสว่าง แสงอาทิตย์ภายใน พึงพอใจร้อยละ ส่องสว่างท่ีเพียงพอ

เขตเทศบาลต าบลน ้าสวย เขตเทศบาล ฯ 80 ของโครงการ
143 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือให้มีการสัญจรปรับปรุงถนนคอนกรีต 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกซอยบุปผา ไปมาสะดวกขึ น แอสฟัลท์ติกซอยบุปผา พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

(บ้านวังแคน) (บ้านวังแคน) 80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

144 โครงการก่อสร้างถนนแอส เพ่ือการสัญจรไป ผิวทางกว้าง 4.00 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ฟัลต์ติกซอยป่าช้าบ้านนาน ้ามัน มาสะดวกขึ น เมตร 0.420 กม. พึงพอใจร้อยละ สะดวกขึ น

80 ของโครงการ
145 โครงการก่อสร้างถนนแอส เพ่ือการสัญจรไป ผิวทางกว้าง 5.00 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ฟัลท์ติกซอยข้างตลาดบ้าน มาสะดวกขึ น เมตร  0.338 กม. พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

วังแคน 80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

146 โครงการก่อสร้างถนนแอส เพ่ือการสัญจรไป ผิวทางกว้าง 5.00 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ฟัลท์ติกซอยเทศบาล  7 มาสะดวกขึ น เมตร  0.338 กม. พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

147 โครงการก่อสร้างถนนแอล เพ่ือการสัญจรไป ผิวทางกว้าง 5.00 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ฟัลท์ติกซอยเทศบาล  9 มาสะดวกขึ น เมตร  0.338 กม. พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก

80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

148 โครงการก่อสร้างถนนแอส เพ่ือการสัญจร ผิวทางกว้าง 5.00 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการ กองช่าง

ฟัลท์ติกซอยเพียภูมะแว  6 ไปมาสะดวก เมตร  0.338  ม. พึงพอใจร้อยละ สัญจรไปมาสะดวก
(แผนชุมชนโนนสวรรค์) 80 ของโครงการ และรวดเร็วเร็วขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แนวทางบริการด้านประปา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้มีน ้าใช้เพ่ือ ก่อสร้างระบบประปา 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีน ้าใช้เพ่ือ กองช่าง
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ การอุปโภค- หมู่บ้านแบบผิวดิน พึงพอใจร้อยละ การอุปโภค-บริโภค

มากให้ได้มาตรฐาน บริโภค ขนาดใหญ่ ฯ 80 ของโครงการ อย่างเพียงพอ

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือให้มีน ้าใช้เพ่ือ ปรับปรุงซ่อมแซม 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีน ้าใช้เพ่ือ กองช่าง
ระบบประปาในเขตเทศบาล การอุปโภค- ระบบประปาในเขต พึงพอใจร้อยละ อุปโภค-บริโภค

ต้าบลน ้าสวย บริโภค เทศบาล ฯ 80 ของโครงการ
3 โครงการวางท่อระบบประปา เพ่ือให้มีน ้าใช้ วางท่อระบบประปา 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีความพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าใช้เพ่ือ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย อย่างท่ัวถึง ในเขตเทศบาล ฯ ร้อยละ 85 ของ อุปโภค-บริโภค

โครงการ อย่างท่ัวถึง

4 โครงการติดตั งมิเตอร์น ้าประปา เพ่ือใช้บอกมาตร ติดตั งมิเตอร์น ้าประปา 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีความพึงพอใจ ประชาชนได้รู้ว่าใช้ กองช่าง
ในเขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย การใช้น ้าในครัว ในเขตเทศบาล ฯ ร้อยละ 85 ของ น ้าประปาในแต่ละ

เรือน ฯ โครงการ เดือน/รอบ

5 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ศูนย์การ ก่อสร้างระบบประปา 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ศูนย์การเรียนรู้มี กองช่าง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้มีน ้าใช้ ศูนย์การเรียนรู้ พึงพอใจร้อยละ น ้าใช้

เศรษฐกิจพอเพียง 80 ของโครงการ
6 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้มีน ้าไว้ใช้ ขนาดกว้าง 3.6 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ กองช่าง

หอถังสูงพร้อมเดินระบบท่อ เพ่ือการอุปโภค - ยาว 3.60 เมตร สูง พึงพอใจร้อยละ ตลอดปี

บริโภค 12 เมตร 80 ของโครงการ

7 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน ้าไว้ใช้ เจาะบ่อบาดาลขนาด 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีความพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย อุปโภค - บริโภค 6  บ่อ ลึกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ของ เพ่ือการเกษตรและ
41  เมตร โครงการ อ่ืน ๆ

งบประมาณ
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แนวทางการปรับปรุงและขยายบริการด้านการส่ือสาร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุง ซ่อมแซม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับรู้ กองช่าง
เคร่ืองขยายเสียง ได้รับข่าวสาร เคร่ืองขยายเสียง พึงพอใจร้อยละ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ต่าง ๆ 80 ของโครงการ เพ่ิมขึ น

2 โครงการติดตั งเคร่ืองขยายเสียง เพ่ือให้ประชาชน ติดตั งเคร่ืองขยาย 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับรู้ กองช่าง
ประจ้าชุมชน ทุกชุมชน ได้รับข่าวสาร เสียงประจ้าชุมชน พึงพอใจร้อยละ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ต่าง ๆ ทุกชุมชน 80 ของโครงการ เพ่ิมขึ น

3 โครงการติดตั งระบบโทรศัพท์ เพ่ือใช้ในการติดต่อติดตั งระบบโทรศัพท์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีความพึงพอใจ ใช้ในการติดต่อ กองช่าง
ภายในส้านักงานเทศบาล ประสานงาน ภายในส้านักงาน ร้อยละ 85 ของ ประสานงานต่าง ๆ

ต้าบลน ้าสวย เทศบาล ฯ โครงการ เพ่ือความรวดเร็วขึ น

4 โครงการติดตั งระบบ WiFi เพ่ือใช้ในการ ติดตั งระบบ WiFi 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีความพึงพอใจ ใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง
ภายในส้านักงานเทศบาลต้าบล ปฏิบัติงานในการ ภายในส้านักงาน ร้อยละ 85 ของ เพ่ือค้นคว้าข้อมูล

น ้าสวย ค้นคว้าข้อมูล เทศบาล ฯ โครงการ และบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ือความ
รวดเร็วขึ น

5 โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายเพ่ือการติดต่อส่ือ ปรับปรุงระบบโครง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีความพึงพอใจ ใช้ในการติดต่อ กองช่าง

ใยแก้วน ้าแสงหอกระจายข่าว สารสะดวกขึ น ข่ายใยแก้วน้าแสงหอ ร้อยละ 85 ของ ประสานงานต่าง ๆ
และกล้องวงจรปิด CCTV กระจายข่าวและ โครงการ เพ่ือความรวดเร็วขึ น

กล้องวงจรปิด CCTV

งบประมาณ
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าการเกษตร
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  2.1   เพ่ิมผลิตภาพการลผิตสินค้าการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพ่ือสร้างรายได้ นักเรียน  นักศึกษาใน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษามี ส้านักปลัด

ช่วยเหลือปฏิบัติงานในช่วงปิด กับนักเรียน  เขตเทศบาลต้าบล ร้อยละ 85 ของ รายได้ในช่วงปิด

ภาคเรียน นักศึกษา น ้าสวย โครงการ ภาคเรียน

2 โครงการเกษตรอินทรีย์เทศบาล เพ่ือเป็นการส่ง จัดท้าโครงการเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ ส้านักปลัด
ต้าบลน ้าสวย เสริมเกษตร อินทรีย์เทศบาลต้าบล ร้อยละ 85 ของ รู้ในเร่ืองเกษตร

อินทรีย์ ฯ น ้าสวย โครงการ อินทรีย์เพ่ิมมากขึ น

3 โครงการจัดตั งโรงสีข้าวชุมชน เพ่ือเป็นส่งเสริม จัดตั งโรงสีข้าวชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได้ ส้านักปลัด

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ อาชีพและเพ่ิมราย ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ร้อยละ 85 ของ เพ่ิมขึ น

พอเพียงเทศบาลต้าบลน ้าสวย ได้กับชุมชน โครงการ

4 โครงการส่งเสริมแศรษฐกิจ เพ่ือเป็นส่งเสริม ส่งเสริมเศรษฐกิจ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได้ ส้านักปลัด

พอเพียงในเขตเทศบาลต้าบล อาชีพและเพ่ิมรายพอเพียงในเขต ร้อยละ 85 ของ เพ่ิมขึ น
น ้าสวย ได้กับชุมชน เทศบาล ฯ โครงการ

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ ส่งเสริมและพัฒนา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได้ ส้านักปลัด
ศักยภาพกลุ่มอาชีพสู่กลุ่ม กับชุมชน ศักยภาพกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 85 ของ เพ่ิมมากขึ น

วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โครงการ

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการก่อสร้างโรงอบล้าไย เพ่ือเก็บล้าไยไว้ได้ ก่อสร้างโรงอบล้าไย 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีรายได้ กองช่าง/
ตลอดฤดูกาล พึงพอใจร้อยละ เพ่ิมมากขึ น ส้านักปลัด

80 ของโครงการ
7 โครงการก่อสร้างศูนย์การค้า    เพ่ือเป็นการเพ่ิม ก่อสร้างศูนย์การค้า 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีความ เพ่ือให้มีสถานท่ี กองช่าง/

 OTOP เทศบาลต้าบลน ้าสวย รายได้ให้กับ OTOP พึงพอใจร้อยละ จ้าหน่ายสินค้า ส้านักปลัด
ประชาชน 80 ของโครงการ

8 โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตร เพ่ือเป็นการส่ง เพ่ิมศักยภาพเกษตร 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีรายได้ ส้านักปลัด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เสริมและเพ่ิมราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พึงพอใจร้อยละ เพ่ิมขึ นและได้รับรู้

ได้ให้กับกลุ่ม 80 ของโครงการ เร่ืองกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

9 โครงการกินล้าไยไปน ้าสวย เพ่ือเป็นส่งเสริม จัดท้าโครงการกิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีรายได้ ส้านักปลัด
และตลาดนัดผลไม้น ้าสวย การขายล้าไย ล้าไยไปน ้าสวยและ พึงพอใจร้อยละ เพ่ิมขึ น

และผลไม้อ่ืน ๆ ตลาดนัดผลไม้น ้าสวย 80 ของโครงการ
ให้กับประชาชน

10 โครงการอบรมท้าสมุนไพรใน เพ่ือเป็นการส่ง จัดท้าโครงการอบรม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีรายได้ ส้านักปลัด

ชุมชน 6  ชุมชน เสริมการท้าสมุน สมุนไพรในชุมชน พึงพอใจร้อยละ เพ่ิมขึ น

ไพรต่าง ๆให้กับ 6  ชุมชน 80 ของโครงการ
ชุมชน

11 โครงการเพ่ิมศักยภาพกลุ่ม เพ่ือเป็นการส่ง จัดท้าโครงการเพ่ิม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีรายได้ ส้านักปลัด
เกษตรในเขตเทศบาลต้าบล เสริมและให้ความ ศักยภาพกลุ่มเกษตร พึงพอใจร้อยละ เพ่ิมขึ น

น ้าสวย รู้แก่เกษตกลุ่ม กรในเขตเทศบาล ฯ 80 ของโครงการ
ตา่ง ๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้าง เพ่ือพัฒนาชุมชน จัดอบรมเสริมสร้าง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีรายได้ ส้านักปลัด
ความเข้มแข็งของชุมชน ให้เข้มแข็ง ความเข้มแข็งชุมชน พึงพอใจร้อยละ เพ่ิมมากขึ น

80 ของโครงการ
13 จัดตั งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้าน เพ่ือให้เกษตรกรมี จัดตั งศูนย์บริการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ ส้านักปลัด

การเกษตร ความรู้ด้านการ เบ็ดเสร็จด้านการ พึงพอใจร้อยละ รู้และความเข้าใจด้าน
เกษตร เกษตร 80 ของโครงการ การเกษตร

14 โครงการออมวันละ  1  บาท เพ่ือเป็นการออม จัดท้าโครงการออม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้มีเงิน ส้านักปลัด
เงินไว้ใช้ วันละ 1  บาท พึงพอใจร้อยละ ออมใช้ยามจ้าเป็น

80 ของโครงการ

15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพ่ือเป็นการส่ง จ้านวน  6  ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีรายได้ ส้านักปลัด
ด้าเนินงานตามหลักปรัชญา เสริมและสนับ พึงพอใจร้อยละ เพ่ิมมากขึ น
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัว สนุนปรัชญา 80 ของโครงการ
เรือน ระดับชุมชน และองค์กร เศรษฐกิจพอเพียง
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

16 อุดหนุนกลุ่มอาชีพในเขต เพ่ือจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนกลุ่มอาชีพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ ส้านักปลัด
เทศบาลต้าบลน ้าสวย อุดหนุนกลุ่ม ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล พึงพอใจร้อยละ สะดวกสบาย

อาชีพในเขต ต้าบลน ้าสวย 80 ของโครงการ
เทศบาล ฯ

17 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้ศึกษา ส้านักปลัด

พิพิธภัณฑ์ชุมชน อนุรักษ์ภูมิปัญญา 1 แห่ง พึงพอใจร้อยละ แหล่งเรียนรู้ภูมิ

ทอ้งถิน่ ฯ 80 ของโครงการ ปัญญาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แนวทางส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเคราะห์เบี ยยังชีพ เพ่ือเป็นสวัสดิการ ผู้สูงอายุในเขต 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ประชาชนมีความ ผู้สูงอายุมีรายได้ ส้านักปลัด

ผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุ เทศบาล ฯ พึงพอใจร้อยละ เลี ยงชีพ

80 ของโครงการ
2 โครงการสงเคราะห์คนพิการ เพ่ือเป็นสวัสดิการ ผู้พิการในเขต 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ผู้พิการมีรายได้ ส้านักปลัด

ให้กับผู้พิการ เทศบาล ฯ พึงพอใจร้อยละ เลี ยงชีพ
80 ของโครงการ

3 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือเป็นสวัสดิการ ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ ส้านักปลัด

ให้กับผู้ป่วยเอดส์ เทศบาล ฯ พึงพอใจร้อยละ เลี ยงชีพ
80 ของโครงการ

4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ เพ่ือเป็นสวัสดิ ช่วยเหลือผู้ประสบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับการ ส้านักปลัด
สาธารณภัย การและให้การ สาธารณภัย พึงพอใจร้อยละ ช่วยเหลือจากเทศ

ช่วยเหลือ 80 ของโครงการ บาลต้าบลน ้าสวย
5 โครงการสงเคราะห์ศพในเขต เพ่ือเป็นการช่วย สงเคราะห์ศพในเขต 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับการ ส้านักปลัด

เทศบาล เหลือในการจัด เทศบาล ฯ พึงพอใจร้อยละ ช่วยในการสงเคราะห์
งานศพ 80 ของโครงการ

6 โครงการสังคมผู้สูงวัยใส่ใจ เพ่ือเป็นการส่ง จัดท้าโครงการสังคม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความ ผู้สูงวัยได้เรียนรู้ส่ิง ส้านักปลัด

สุขภาพเทศบาลต้าบลน ้าสวย เสริมสุขภาพให้ สูงวัยใส่ใจสุขภาพ พึงพอใจร้อยละ ใหม่ ๆ และสามารถ

กับผู้สูงวัย ฯ เทศบาลต้าบลน ้าสวย 85 ของโครงการ น้าไปใช้ในชีวิต

ประจ้าวันได้

งบประมาณ



99
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการจัดกิจกรรมด้านการ เพ่ือส่งเสริมภาวะ จัดดิจกรรมด้านการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ส้านักปลัด
พัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้น้าแก่สตรีใน พัฒนาสตรีและ พึงพอใจร้อยละ ชีวิตท่ีดีขึ น

ชุมชน ครอบครัว 80 ของโครงการ
8 โครงการพัฒนาความรู้คุณภาพ เพ่ือเป็นการส่ง จัดท้าโครงการพัฒนา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ ผู้สูงอายุมีความรู้ ส้านักปลัด

ชีวิตและศึกษาดูงานโรงเรียนผู้ เสริมให้ความรู้ คุณภาพชีวิตและ พึงพอใจร้อยละ มากขึ นและได้ศึกษา
สูงอายุภูผาล้อมน ้าสวย แก่ผู้สูงอายุและ ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 85 ของโครงการ ดูงาน ฯ

ศึกษาดูงาน

9 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและเพ่ีอให้ผู้สูงอายุ ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ส้านักปลัด
ส่ิงอ้านวยความสะดวกของผู้ มีความเป็นอยู่ท่ี ปรับสภาพท่ีอยู่อาศัย พึงพอใจร้อยละ มีความเป็นท่ีดีขึ น

สูงอายุ ผู้พิการให้เหมาะสมและ ดีขึ น ให้เหมาะสมและ 85 ของโครงการ
ปลอดภัย ปลอดภัย

10 โครงการเสริมสร้างชุมชนท่ีเป็น เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี เสริมสร้างชุมชนท่ีเป็น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ส้านักปลัด
มิตรกับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ความเป็นอยู่ท่ีดี มิตรกับผู้สูงอายุ พึงพอใจร้อยละ มีความเป็นท่ีดีขึ น

และเป็นมิตรกับ ผู้พิการ 85 ของโครงการ
ชุมชน

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้ เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ส้านักปลัด

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พิการ และผู้ด้อย พึงพอใจร้อยละ ผู้ด้อยโอกาสมีความ
โอกาส และผู้ด้อยโอกาส โอกาสมีการประกอบ 85 ของโครงการ เป็นอยู่ท่ีดีขึ น

มีอาชีพ อาชีพและมีรายได้
12 โครงการเสริมสร้างสุขภาพใน เพ่ือส่งเสริม จัดโครงการเสริมสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ กลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการกองสาธารณสุข

กลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยสุขภาพให้กลุ่ม สุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ พึงพอใจร้อยละ ผู้ด้อยโอกาสมี

โอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พิการ และผู้ด้อย 85 ของโครงการ สุขภาพท่ีสมบูรณ์

และผูด้อ้ยโอกาสโอกาส
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100
แนวทางป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมการฟ้ืนคืนชีพ เพ่ือเป็นการส่ง อบรมให้ความรู้แก่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ หน่วยกู้ชีพ และหน่วยกองสาธารณสุข

เบื องต้น (FR) ให้แก่หน่วยกู้ชีพ เสริมความรู้ให้ หน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ พึงพอใจร้อยละ กู้ภัยได้รับความรู้

กู้ภัย แก่หน่วยกู้ชีพ ภัย 80 ของโครงการ เพ่ิมมากขึ น

กู้ภัย

2 โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือให้ประชาชน จัดท้าโครงการป้องกัน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รู้วิธีการ กองสาธารณสุข
โรคติดต่อในชุมชน ได้รับความรู้เก่ียว และควบคุมโรคติดต่อ พึงพอใจร้อยละ ป้องกันโรคติดต่อ

กับโรคติดต่อ 80 ของโครงการ

3 โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือให้ประชาชน จัดท้าโครงการป้องกัน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รู้วิธี กองสาธารณสุข
โรคไข้เลือดออก ได้รับความรู้และ และควบคุมโรคไข้ พึงพอใจร้อยละ การและควบคุมโรค

วิธีการป้องกันโรค เลือดออก 80 ของโครงการ ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน เพ่ือให้ประชาชน จัดโครงการสัตว์ปลอด 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความกองสาธารณสุข

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มีความรู้เก่ียวกับ โรค คนปลอดภัย ฯ พึงพอใจร้อยละ รู้เร่ืองพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ฯ โรคพิษสุนัขบ้า 80 ของโครงการ

5 โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือให้ประชาชน จัดโครงการป้องกัน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความกองสาธารณสุข

โรคเอดส์ มีความรู้เก่ียวกับ และควบคุมโรคเอดส์ พึงพอใจร้อยละ รู้เก่ียวกับโรคเอดส์

โรคเอดส์ 80 ของโครงการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการส่งเสริมการออกก้าลัง เพ่ือส่งเสริมให้มี จัดโครงการส่งเสริม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข
กายในชุมชน สุขภาพท่ีสมบูรณ์ การออกก้าลังกายใน พึงพอใจร้อยละ สมบูรณ์แข็งแรง

แข็งแรง ชุมชน 80 ของโครงการ
7 โครงการบริการตรวจรักษา เพ่ือส่งเสริมให้มี จัดโครงการบริการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข

สุขภาพเบื องต้น สุขภาพท่ีสมบูรณ์ ตรวจรักษาสุขภาพ พึงพอใจร้อยละ สมบูรณ์แข็งแรง
แข็งแรง เบื องต้น 80 ของโครงการ

8 โครงการสมทบงบประมาณ เพ่ือเป็นการสมทบจัดโครงการสมทบงบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ มีงบประมาณสมทบ กองสาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพ กองทุนหลัก ประมาณหลักประ พึงพอใจร้อยละ หลักประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ กันสุขภาพ 80 ของโครงการ
9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้มี จัดโครงการส่งเสริม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข

ประชาชนตามกลุ่มวัย สุขภาพท่ีสมบูรณ์ สุขภาพประชาชน พึงพอใจร้อยละ สมบูรณ์แข็งแรง
ตามกลุ่มวัย 80 ของโครงการ

10 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู เพ่ือเป็นการเพ่ิม อบรมและศึกษาดูงาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 อสม. ได้รับความ อสม.ได้รับความรู้ กองสาธารณสุข
งาน อสม. และจัดกิจกรรม ความรู้ให้กับ  และจัดกิจกรรม อสม. พึงพอใจร้อยละ เก่ียวกับการปฏิบัติ
วัน  อสม. อสม. 90 ของโครงการ หน้าท่ี

11 โครงการพัฒนางานอนามัยส่ิง เพ่ือเป็นการส่ง จัดโครงการงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความกองสาธารณสุข
แวดล้อมในเทศบาลต้าบลน ้าสวยเสริมความรู้ใน อนามัยส่ิงแวดล้อม พึงพอใจร้อยละ รู้ในการพัฒนางาน

เร่ืองอนามัย ฯ ในเทศบาล ฯ 80 ของโครงการ อนามัย ฯ

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพ่ือเป็นการส่ง จัดโครงการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ อสม.ได้รับความรู้ กองสาธารณสุข
และแกนน้าสุขภาพชุมชน เสริมและพัฒนา ศักยภาพ อสม.และ พึงพอใจร้อยละ และพัฒนาศักยภาพ

ศักยภาพชุมชน แกนน้าสุขภาพชุมชน 80 ของโครงการ แกนน้าสุขภาพชุมชน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 อุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างให้ อุดหนุนหมู่บ้าน/ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข
ตามแนวทางโครงการพระราช หมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนจัดโครงการ พึงพอใจร้อยละ ความรู้และความ
ด้าริด้านสาธารณสุข ด้าเนินงานตาม พระราชด้าริด้าน 80 ของโครงการ เข้าใจในด้านการ

แนวทางพระราช สาธารณสุข ด้าเนินงานตามแนว
ด้าริ ฯ ทางพระราชด้าริ ฯ

14 อุดหนุนชมรม  อสม.ในการ เพ่ืออุดหนุนชมรม อุดหนุนชมรม อสม. 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ อสม.ได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

ด้าเนินงานพัฒนาระบบบริการ อสม.ในการพัฒนาประจ้าหมู่บ้าน/ชุมชน พึงพอใจร้อยละ และจัดกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐานประจ้า ระบบบริการ ในการพัฒนาระบบ 80 ของโครงการ ในการพัฒนาระบบ
หมู่บ้าน/ชุมชน สาธารณสุข ฯ บริการสาธารณสุข บริการสาธารณสุข

มูลฐาน ฯ

15 โครงการปรับปรุงรถหน่วยกู้ชีพ เพ่ือเป็นการปรับ ปรับปรุงรถกู้ชีพ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข
เทศบาลต้าบลน ้าสวย ปรุงรถกู้ชีพให้มี เทศบาลต้าบลน ้าสวย พึงพอใจร้อยละ ความสะดวกสบาย

วัสดุอุปกรณ์ท่ี ในทุกด้านให้มีครบ 80 ของโครงการ ในการใช้บริการ
ครบถ้วนและทัน ถ้วนทันสมัย
สมัยพร้อมให้
บริการ ฯ

16 โครงการออกหน่วยบริการ เพ่ือเป็นการส่ง จัดโครงการออกหน่วย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความกองสาธารณสุข

สาธารณสุขแก่ประชาชน เสริมความรู้เร่ือง บริการสาธารณสุขแก่ พึงพอใจร้อยละ รู้ในเร่ืองสาธารณสุข

สาธารณสุขแก่ ประชาชนในชุมชน 80 ของโครงการ เพ่ิมมากขึ น

ประชาชน
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103
แนวทางสุขาภิบาลและสถานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ เพ่ือเป็นการอบรม จัดโครงการอบรม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความกองสาธารณสุข

ประกอบการตลาดสดและผู้ ให้ความรู้แก่ผู้ และให้ความรู้แก่ผู้ พึงพอใจร้อยละ รู้ในเร่ืองของการ

ประกอบการสุขาภิบาลอาหาร ประกอบการ ประกอบการอาหาร 80 ของโครงการ ประกอบการอาหาร

อาหาร ฯลฯ
2 โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือเป็นการ พัฒนาและปรับปรุง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ เทศบาลต้าบลน ้าสวยกองสาธารณสุข

ตลาดสดให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงและ ตลาดสดให้ได้มาตร พึงพอใจร้อยละ มีตลาดสดท่ีได้ /กองช่าง

พัฒนาตลาดสดให้ ฐาน ฯ 80 ของโครงการ มาตรฐาน ฯ
ได้มาตรฐาน

3 โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้ชุมชนมี จัดโครงการขยะมูล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ ชุมชนมีความสะอาด กองสาธารณสุข
ในชุมชน ความสะอาดและ ฝอยในชุมชน พึงพอใจร้อยละ และน่าอยู่

น่าอยู่ 80 ของโครงการ

4 โครงการจ้างเหมาขุดลอกและ เพ่ือเป็นการท้า จ้างเหมาขุดลอกท้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมีความ ชุมชนมีความสะอาด กองสาธารณสุข

ท้าความสะอาดรางระบายน ้า ความสะอาดราง ความสะอาดราง พึงพอใจร้อยละ และน่าอยู่ /กองช่าง

และคู  คลอง ในเขตเทศบาล ระบายน ้าและคู ระบายน ้าและคู คลอง 80 ของโครงการ
ต้าบลน ้าสวย คลองต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ฯ

5 โครงการจัดการขยะแบบครบ เพ่ือส่งเสริมให้ จัดโครงการขยะแบบ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความ ชุมชนมีความสะอาด กองสาธารณสุข

วงจรและจัดการส่ิงแวดล้อม ชุมชนมีความ ครบวงจรและจัดการ พึงพอใจร้อยละ และน่าอยู่
อย่างย่ังยืน สะอาดและน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน 80 ของโครงการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการรณรงค์ท้าความสะอาดรณรงค์ท้าความ จัดโครงการรณรงค์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ หมู่บ้าน/ชุมชน กองสาธารณสุข
บ้านเมือง (Big  Cleaning) สะอาดในหมู่บ้าน ท้าความสะอาด พึงพอใจร้อยละ สะอาดและน่าอยู่

ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน 80 ของโครงการ

7 โครงการติดตั งบ่อดักไขมัน เพ่ือให้มีบ่อดัก ติดตั งบ่อดักไขมัน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ อาคารบ้านเรือน กองสาธารณสุข

บ้าบัดน ้าเสียในอาคาร ไขมันบ้าบัดน ้าเสีย บ้าบัดน ้าเสียในอาคาร พึงพอใจร้อยละ มีบ่อดักไขมันและ
บ้านเรือน ร้านค้า 80 ของโครงการ บ้าบัดน ้าเสีย
ร้านอาหาร ฯลฯ

8 โครงการเทคอนกรีตบริเวณ เพ่ือให้มีสถานท่ี เทคอนกรีตบริเวณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ตลาดสดมีสถานท่ีท่ี กองช่าง

ตลาดสดเทศบาลต้าบลน ้าสวย สะอาดและปลอด ตลาดสดเทศบาล ฯ พึงพอใจร้อยละ สะอาดและเป็น
ภัย 80 ของโครงการ ระเบียบเรียบร้อย

9 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ จัดโครงการอบรมและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ ผู้ประกอบการอาหารกองสาธารณสุข
ผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหารและศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานผู้ประกอบ พึงพอใจร้อยละ ได้รับความรู้และ
และผู้ประกอบการตลาดสด ในสถานท่ีต่าง ๆ การสุขาภิบาลอาหาร 80 ของโครงการ ศึกษาดูงานในสถาน

เทศบาลต้าบลน ้าสวย และผู้ประกอบการ ท่ีต่าง ๆ

ตลาดสดเทศบาล ฯ

งบประมาณ
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3   การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  3.1   ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการให้ได้มาตรฐาน
        3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง    การบริหารจัดการท่ีดี    และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน.

3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการศึกษา จัดโครงการอบรมและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ ผู้น้าชุมชนและคณะ ส้านักปลัด
ผู้น้าชุมชนและคณะกรรมการ หาความรู้นอก ศึกษาดูงาน ฯ พึงพอใจร้อยละ กรรมการชุมชนได้รับ
ชุมชน สถานท่ี 80 ของโครงการ ความรู้ในการปฏิบัติ

งาน
2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ เพ่ือเป็นการเสนอ จัดประชาคมการจัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด

จัดท้าแผนชุมชนและกิจกรรม แผนงาน/โครงการท้าแผนพัฒนาเทศบาล พึงพอใจร้อยละ ในการเสนอแผนงาน
สนับสนุนการจัดประชาคมแผน และแผนชุมชน 80 ของโครงการ โครงการ

3 โครงการจัดท้าศูนย์ข้อมูล เพ่ือให้หมู่บ้านและจัดท้าศูนย์ข้อมูล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีการจัด ส้านักปลัด

หมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนมีศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน พึงพอใจร้อยละ ท้าศูนย์ข้อมูลร่วมกับ
80 ของโครงการ เทศบาล

4 โครงการจัดประกวดบ้านน่ามองเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านจัดประกวดบ้านน่า 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ มองชุมชนน่าอยู่ พึงพอใจร้อยละ ในการจัดประกวด

80 ของโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน
5 โครงการจัดอบรมส้ารวจและ เพ่ือน้ามาใช้ในการจัดโครงการอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด

จัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท้าแผน จัดท้าแผนพัฒนา ส้ารวจและจัดเก็บ พึงพอใจร้อยละ ในการจัดเก็บข้อมูล

พัฒนาเทศบาล เทศบาล ข้อมูลเพ่ือจัดท้าแผน 80 ของโครงการ เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนา

พัฒนาเทศบาล เทศบาล

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือเป็นการอบรม จัดโครงการป้องกัน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
ปัญหายาเสพติด และจัดกิจกรรม และแก้ไขปัญหายา พึงพอใจร้อยละ ในการจัดกิจกรรม

การป้องกันยา เสพติดในหมู่บ้าน/ 80 ของโครงการ และเข้าร่วม ฯ
เสพติด ชุมชน

7 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือเป็นการพบปะจัดโครงการเทศบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด

ประชาชนใน พบประชาชน พึงพอใจร้อยละ ในการแสดงความ
ชุมชน ฯ 80 ของโครงการ คิดเห็นในด้านต่าง ๆ

8 โครงการประชุมสัมมนาคณะ เพ่ือเป็นการเสนอ ผู้น้าชุมชนและคณะ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ ผู้น้าชุมชนและคณะ ส้านักปลัด
กรรมการชุมชนร่วมกับเทศบาล ข้อคิดเห็นต่าง ๆ กรรมการชุมชน พึงพอใจร้อยละ กรรมการชุมชนได้

80 ของโครงการ รับความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ

9 โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิต เพ่ือเป็นการส่ง สนับสนุนการท้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้มีส่วน ส้านักปลัด
อาสาพัฒนา เสริมการท้า ประโยชน์แก่ชุมชน พึงพอใจร้อยละ ร่วมในการพัฒนา

ประโยชน์แก่ ท้องถ่ินในการพัฒนา 80 ของโครงการ ชุมชน  ท้องถ่ิน

ชุมชน ท้องถ่ิน ด้านต่าง ๆ

งบประมาณ
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                                        แนวทางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสัมมนาปฏิบัติงานร่วม เพ่ือเป็นการแลก จัดโครงการสัมมนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ เกิดความรักความ ส้านักปลัด

กันระหว่างเทศบาลต้าบล  เปล่ียนเรียนรู้ใน ปฏิบัติงานร่วมกัน พึงพอใจร้อยละ สามัคคีกันในการ
องค์การบริหารส่วนต้าบล  องค์กรต่าง ๆ ระหว่างเทศบาลและ 80 ของโครงการ ปฏิบัติงานร่วมกัน

และก้านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน

งบประมาณ
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  แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมการจัดการ เพ่ือเป็นการส่ง จัดโครงการฝึกอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานมีความ บุคลากรในเทศบาล ส้านักปลัด

ความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร เสริมความรู้ให้กับ การจัดการความรู้เพ่ือ พึงพอใจร้อยละ ได้รับความรู้ในด้าน
พนักงาน ฯ พัฒนาองค์กร 90 ของโครงการ ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ น

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ จัดโครงการฝึกอบรม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากรมีความ บุคลากรในเทศบาล ส้านักปลัด

ดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ภาพในการปฏิบัติ และศึกษาดูงาน ฯ พึงพอใจร้อยละ ได้รับความรู้ในด้าน
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร งาน 90 ของโครงการ ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ น
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล  ลูกจ้างประจ้า 
และพนักงานจ้าง 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เพ่ือเป็นการเพ่ิม เพ่ือไปอบรมและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากรมีความ บุคลากรในเทศบาล ส้านักปลัด
ราชการในราชอาณาจักรและ ประสิทธิภาพการ ประชุมในด้านต่าง ๆ พึงพอใจร้อยละ ได้รับความรู้ในด้าน
ต่างประเทศ ปฏิบัติงาน ในส่วนท่ีเก่ียวกับการ 90 ของโครงการ ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ น

ปฏิบัติงาน
4 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือจัดกิจกรรม จัดโครงการกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานมีความ บุคลากรเกิดความรัก ส้านักปลัด

จัดนิทรรศการ  ประกวดการ ต่าง ๆ ในวัน วันเทศบาล พึงพอใจร้อยละ ความสามัคคีกัน
แข่งขันและงานพิธีอ่ืน ๆ เทศบาล 90 ของโครงการ

5 อุดหนุนองค์การบริหารส่วน เพ่ือสนับสนุน อุดหนุนองค์การ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ องค์การบริหาร ส้านักปลัด
ต้าบลเสี ยว องค์การบริหาร บริหารส่วนต้าบลเสี ยว โครงการท่ีอนุมัติ ส่วนต้าบลเสี ยวได้รับ

ส่วนต้าบลเสี ยว งบประมาณในการ

จัดท าโครงการ ฯ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงการ เพ่ือเป็นการให้ จัดโครงการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานมีความ บุคลากรในเทศบาล ส้านักปลัด

ประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ความรู้แก่บุคลากรปรับปรุงการประเมิน พึงพอใจร้อยละ ต้าบลน ้าสวยได้รับ
เทศบาลต้าบลสวย เทศบาลต้าบล ประสิทธิภาพ (LPA) 90 ของโครงการ ความรู้เพ่ิมมากขึ น

น ้าสวย
7 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็นขวัญและ พนักงานเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ พนักงานมีขวัญและ ส้านักปลัด

บุคลากรปฏิบัติงานดีเด่น การปฏิบัติงานของต้าบลน ้าสวย โครงการท่ีอนุมัติ ก้าลังใจในการปฏิบัติ
ประจ้าปี พนักงาน งาน

8 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเป็นการ จัดโครงการพัฒนา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 85 ของ ได้รับความรู้เพ่ิมมาก ส้านักปลัด
และการจัดการความรู้สู่องค์กร พัฒนาความรู้ องค์ความรู้และการ โครงการท่ีอนุมัติ ขึ น
แห่งการเรียนรู้เทศบาลต้าบล ให้กับองค์กร จัดการความรู้สู่
น ้าสวย องค์กรแห่งการเรียน

รู้เทศบาลต้าบลน ้าสวย
9 อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอเพ่ือสนับสนุนท่ี อุดหนุนท่ีท้าการปก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 ของ ท่ีท้าการปกครองได้ ส้านักปลัด

เมืองเลย ท้าการปกครอง ครองอ้าเภอเมืองเลย โครงการท่ีอนุมัติ รับงบประมาณในการ
อ้าเภอเมืองเลย จัดท้าโครงการต่าง ๆ

10 อุดหนุนส้านักงานพัฒนาชุมชน เพ่ือสนับสนุน อุดหนุนส้านักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ ส้านักงานพัฒนา ส้านักปลัด
อ้าเภอเมืองเลย ส้านักงานพัฒนา พัฒนาชุมชน ฯ โครงการท่ีอนุมัติ ชุมชนได้รับงบ

ชุมชน ฯ ประมาณในการจัด
ท้าโครงการต่าง ๆ

11 อุดหนุนส้านักงานเหล่ากาชาด เพ่ือสนับสนุน อุดหนุนส้านักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ ส้านักงานเหล่ากาชาด ส้านักปลัด
จังหวัดเลย ส้านักงานเหล่า เหล่ากาชาดจังหวัด โครงการท่ีอนุมัติ จังหวัดเลยได้รับงบ

กาชาดจังหวัดเลย เลย ประมาณในการจัด
จัดท้าโครงการ

งบประมาณ



110
                          แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเพ่ือเป็นการจัดเก็บจัดท้าโครงการจัดเก็บ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนได้รับความ กองคลัง

เนียมเคล่ือนท่ี ภาษีเคล่ือนท่ี ภาษีและค่าธรรมเนียม โครงการท่ีอนุมัติ สะดวกในการช้าระ

ตามชุมชน เคล่ือนท่ี ภาษี

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือปรับปรุงและ ปรับปรุง และพัฒนา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 85 ของ ระบบการจัดเก็บ กองคลัง

ระบบการเก็บภาษีและ    ระบบพัฒนาการ ระบบการเก็บภาษีและ โครงการท่ีอนุมัติ ภาษีมีความครอบ
ค่าธรรมเนียม (แผนท่ีภาษี) เก็บภาษีให้ ค่าธรรมเนียม คลุมมากขึ น
ให้ครอบคลุม ครอบคลุมย่ิงขึ น (จัดท้าแผนท่ีภาษี)

3 โครงการสร้างแรงจูงใจในการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงจูงใจใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีแรงจูงใจ กองคลัง

ช้าระภาษี ในการช้าระภาษี การช้าระภาษี พึงพอใจร้อยละ ในการช้าระภาษี
85  ของโครงการ

งบประมาณ



111
                                   แนวทางการพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างห้องน ้า-ห้อง เพ่ือให้มีห้องน ้า- ก่อสร้างห้องน ้า-ห้อง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 85 ของ ผู้มาติดต่อราชการมี กองช่าง

ส้วม บริเวณส้านักงานเทศบาล ห้องส้วมท่ีเพียงพอส้วมบริเวณส้านักงาน โครงการท่ีอนุมัติ ห้องน ้า-ห้องส้วมใช้
ต้าบลน ้าสวย เทศบาลต้าบลน ้าสวย ท่ีเพียงพอ

2 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพ่ือให้มีท่ีจอดรถ ก่อสร้างโรงจอดรถ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 85 ของ ผู้มาติดต่อราชการมี กองช่าง
ส้าหรับผู้มาติดต่อราชการ ส้าหรับผู้มาติดต่อ โครงการท่ีอนุมัติ ความสะดวกและมีท่ี

ราชการ เพียงพอ
3 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือให้มีสถานท่ี ปรับปรุง ซ่อมแซม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 85 ของ มีสถานท่ีปฏิบัติงาน กองช่าง

อาคารส้านักงานเทศบาลต้าบล ปฏิบัติงานท่ีเพียง อาคารส้านักงาน โครงการท่ีอนุมัติ ท่ีเพียงพอและปลอด
น ้าสวย พอ เทศบาล ฯ ภัย

4 โครงการปรับปรุง ต่อเติมส้านัก เพ่ือให้มีสถานท่ี ปรับปรุง ต่อเติมส้านัก 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 85 ของ มีสถานท่ีปฏิบัติงาน กองช่าง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานท่ี งานอาคารป้องกัน ฯ โครงการท่ีอนุมัติ ท่ีเพียงพอและปลอด

สะดวกปลอดภัย ภัย

5 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมโรง เพ่ือให้มีสถานท่ี ปรับปรุง ซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 85 ของ มีสถานท่ีปฏิบัติงาน กองช่าง
จอดรถเทศบาลต้าบลน ้าสวย จอดรถท่ีเป็น โรงจอดรถ ฯ โครงการท่ีอนุมัติ ท่ีเพียงพอและปลอด

ระเบียบ ภัย
6 โครงการปรับปรุงรถฉุกเฉิน เพ่ือเป็นการช่วย ปรับปรุงรถฉุกเฉิน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนได้รับความ ส้านักปลัด

กู้ชีพ (EMS) เทศบาลต้าบลน ้า เหลือผู้ป่วย กู้ชีพ  (EMS) โครงการท่ีอนุมัติ สะดวกในการเจ็บ
สวย ป่วย

7 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นท่ี ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 85 ของ มีท่ีศึกษาค้นคว้า ส้านักปลัด
ข่าวสารเทศบาลต้าบลน ้าสวย ศึกษาค้นคว้า ข่าวสาร โครงการท่ีอนุมัติ ข้อมูลต่าง ๆ

ข้อมูลต่าง ๆ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเพ่ือเพ่ิมความสวย ปรับปรุงภูมิทัศน์ภาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 85 ของ เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

และภายนอกส้านักงานเทศบาลงามและน่าอยู่ ในและภายนอก โครงการท่ีอนุมัติ สะอาดและน่าอยู่
ต้าบลน ้าสวย ส้านักเทศบาล ฯ แก่ผู้มาติดต่อราช

การ
9 โครงการจัดท้าป้ายค้าขวัญ เพ่ือเป็นการติด จัดท้าป้ายค้าขวัญ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 85 ของ การปฏิบัติงานมี กองช่าง

ค้ารณรงค์ต่าง ๆ ป้ายค้าขวัญ ค้ารณรงค์ต่าง ๆ โครงการท่ีอนุมัติ ประสิทธิภาพมากขึ น

รณรงค์ต่าง ๆใน
เขตเทศบาล ฯ

10 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด เพ่ือรักษาความ ติดตั งกล้องวงจรปิด 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
CCTV  ปลอดภัยในชีวิต CCTV ในเขตเทศบาล โครงการท่ีอนุมัติ ปลอดภัยในชีวิตและ

และทรัพย์สิน ต้าบลน ้าสวย ทรัพย์สิน

11 โครงการก่อสร้างป้ายหน้า เพ่ือใช้เป็นส่ิงบอก ก่อสร้างป้ายหน้า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 85 ของ การปฏิบัติงานมี กองช่าง
เทศบาลต้าบลน ้าสวย สถานท่ีเทศบาล เทศบาลต้าบลน ้าสวย โครงการท่ีอนุมัติ ประสิทธิภาพมากขึ น

12 โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกเพ่ือใช้จัดกิจกรรม ก่อสร้างลาน คสล. 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ร้อยละ 85 ของ มีท่ีจัดกิจกรรมต่าง ๆ กองช่าง
ประสงค์บริเวณส้านักงาน ต่าง ๆ อเนกประสงค์บริเวณ โครงการท่ีอนุมัติ และใช้เล่นกีฬา

เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักงานเทศบาล ฯ

13 โครงการปรับปรุงอาคารกอง เพ่ือให้มีสถานท่ี ปรับปรุงอาคารกอง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 85 ของ การปฏิบัติงานมี กองช่าง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติงานท่ี สาธารณสุข ฯ โครงการท่ีอนุมัติ ประสิทธิภาพมากขึ น

สะดวกปลอดภัย

งบประมาณ



113
                                         แนวทางปรับปรุงระบบงานทะเบียนและเอกสารของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ ส้านักปลัด

งานทะเบียนส้านักทะเบียน ภาพในการปฏิบัติ ภาพในการท้างาน พึงพอใจร้อยละ สะดวกในการติดต่อ

ท้องถ่ิน งานทะเบียน ระบบงานทะเบียน 85  ของโครงการ ประสานงานงาน
ท้องถ่ิน ทะเบียน

2 อุดหนุนส้านักงานทะเบียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ ส้านักปลัด

อ้าเภอเมืองเลย ภาพในการปฏิบัติ ภาพการท้างานระบบ พึงพอใจร้อยละ สะดวกในการติดต่อ

งานทะเบียน งานทะเบียบอ้าเภอ 85  ของโครงการ ประสานงานงาน
เมืองเลย ทะเบียน

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั ง เพ่ือใช้เป็นค่าใช้ ค่าใช้จ่ายในการเลือก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ การเลือกตั งท่ีถูกต้อง ส้านักปลัด
ต่าง ๆ จ่ายในการเลือก ตั งต่าง ๆ เช่น เลือกตั ง ร้อยละ 80 ของ และเป็นไปตาม

ตั งต่าง ๆ ในท้อง ท้องถ่ิน ฯลฯ โครงการ ระเบียบ ฯ

ถ่ิน

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือเป็นการส่ง ส่งเสริมและสนับสนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความรัก ส้านักปลัด
การสร้างความปรองดอง เสริมสนับสนุน การสร้างความปรอง พึงพอใจร้อยละ ความสามัคคีกัน
สมานฉันท์ การสร้างความ ดอง เช่น การเล่นกีฬา 85  ของโครงการ ในชุมชน

รักความสามัคคี การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกันในหมู่คณะ

3 โครงการจัดอบรมประชาธิปไตยเพ่ือเป็นการให้ จัดโครงการอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความรัก ส้านักปลัด
สู่ชุมชนเทศบาลต้าบลน ้าสวย ความรู้เก่ียวกับ ประชาธิปไตยสู่ พึงพอใจร้อยละ ความสามัคคีกัน

เร่ืองประชาธิปไตยชุมชน 85  ของโครงการ ในชุมชน

4 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้ จัดโครงการป้องกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความรัก ส้านักปลัด
ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน กับพนักงานและ และแก้ไขปัญหาการ พึงพอใจร้อยละ ความสามัคคีกัน
โดยยึดหลักความโปร่งใส ประชาชน ทุจริต ฯ 85  ของโครงการ ในชุมชน

งบประมาณ

แนวทางส่งเสริมให้ความรู้ในสิทธิหน้าท่ีแก่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  1.1   ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการกีฬา  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างแหล่งท่อง เพ่ือเป็นท่ีพักผ่อน ก่อสร้างแหล่งท่อง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
เท่ียวดอนเจ้าปู่ หย่อนใจให้กับ เท่ียวดอนเจ้าปู่ พึงพอใจร้อยละ ส้าหรับเป็นท่ีพักผ่อน

ชุมชน 85  ของโครงการ

2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ จัดโครงการแข่งขัน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสุขภาพท่ี กองการศึกษา
เทศบาลต้าบลน ้าสวย ชุมชนมีสุขภาพ กีฬาให้กับชุมชน พึงพอใจร้อยละ แข็งแรงมากขึ น

ท่ีสมบูรณ์ 85  ของโครงการ

3 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ จัดการแข่งขันกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสุขภาพท่ี กองการศึกษา
เยาวชนภูผาล้อม พนักงานสุขภาพ ประชาชนเยาวชน พึงพอใจร้อยละ แข็งแรงมากขึ น

ท่ีดีและชุมชน ภูผาล้อม 85  ของโครงการ

4 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพ่ือส่งเสริมการ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจ มีสุขภาพร่างกายท่ี กองการศึกษา
แข่งขัน เล่นกีฬา แข่งขัน ร้อยละ 80 ของ สมบูรณ์แข็งแรง

โครงการ
5 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการพัฒนาชุมชน 6  ชุมชน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสถานท่ี ส้านักปลัด

เชิงอนุรักษ์เทศบาลต้าบลน ้าสวยความรู้และจัด พึงพอใจร้อยละ ท่องเท่ียว

กิจกรรม 85  ของโครงการ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างสนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

เทศบาลต้าบลน ้าสวย ออกก้าลังกาย เทศบาล โครงการท่ีอนุมัติ ออกก้าลังกายและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ

7 โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนเพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างลานกีฬา 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสุขภาพท่ี กองช่าง
ออกก้าลังกายและ ชุมชน พึงพอใจร้อยละ แข็งแรงมากขึ น
จัดกิจกรรม 85  ของโครงการ

8 โครงการปรับปรุงแหล่งท่อง เพ่ือให้มีสถานท่ี ปรับปรุงแหล่งท่อง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
เท่ียวภูผาล้อม พักผ่อนหย่อนใจ เท่ียวภูผาล้อม พึงพอใจร้อยละ ท่องเท่ียว

85  ของโครงการ

9 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดปรับปรุงอาคารอเนก 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
ประสงค์บริเวณป่าโคกใหญ่บ้าน กิจกรรมต่าง ๆ ประสงค์บริเวณป่า พึงพอใจร้อยละ ท่องเท่ียว
เพียเพ่ือสาธารณะประโยชน์ โคกใหญ่ ฯ 85  ของโครงการ

10 โครงการอบรมทักษะด้านการ อบรมทักษะด้าน อบรมทักษะด้านการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความ กองการศึกษา
กีฬา การเล่นกีฬา กีฬา พึงพอใจร้อยละ เข้าใจในด้านกีฬา

85  ของโครงการ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการก่อสร้างลานออกก้าลัง เพ่ือส่งเสริมการ ก่อสร้างลานออก 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
กายในเขตเทศบาลต้าบลน ้าสวยออกก้าลังกาย ก้าลังกายในเขต พึงพอใจร้อยละ ออกก้าลังกายและจัด

เทศบาล ฯ 85  ของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ

12 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการนักเพ่ือเป็นศูนย์ ปรับปรุงศูนย์บริการ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ นักท่องเท่ียวได้รับ กองช่าง
ท่องเท่ียวบริเวณลานกางเต็นท์ บริการนักท่อง นักท่องเท่ียว ฯ พึงพอใจร้อยละ ความสะดวกสบายขึ น

(แผนวนอุทยานภูผาล้อม) เท่ียว 85  ของโครงการ

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเพ่ือเป็นศูนย์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
จุดชมวิวผาบ่อง บริการนักท่อง บริเวณจุดชมวิวผาบ่อง พึงพอใจร้อยละ ท่องเท่ียว
(แผนอุทยานภูผาล้อม) เท่ียว 85  ของโครงการ

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดเพ่ือเป็นศูนย์ ปรับปรุงซ่อมแซม 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
ทางขึ นภูผาล้อม บริการนักท่อง บันไดทางขึ นภูผาล้อม พึงพอใจร้อยละ ท่องเท่ียว
(แผนอุทยานภูผาล้อม) เท่ียว 85  ของโครงการ

15 โครงการก่อสร้างโมเดลจ้าลอง เพ่ือเป็นศูนย์ ก่อสร้างโมเดลจ้าลอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
แสดงพื นท่ีวนอุทยานภูผาล้อม บริการนักท่อง แสดงพื นท่ีวนอุทยาน พึงพอใจร้อยละ ท่องเท่ียว
(แผนอุทยานภูผาล้อม) เท่ียว ภูผาล้อม 85  ของโครงการ

16 โครงการจัดท้าป้ายบอกสถานท่ี เพ่ือเป็นศูนย์ จัดท้าป้ายบอกสถานท่ี 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีความ นักท่องเท่ียวได้รับ กองช่าง
ต่าง ๆ บริการนักท่อง ท่องเท่ียวต่าง ๆ พึงพอใจร้อยละ ความสะดวกสบายขึ น

(แผนวนอุทยานภูผาล้อม) เท่ียว 85  ของโครงการ

งบประมาณ
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา   ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน  และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน

 แผนงานการศึกษา  และ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน .

 แนวทางส่งเสริมการศึกษาในเขตชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์เพ่ือให้เด็กมี ก่อสร้างโรงอาหาร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 85 ของ ศูนย์เด็กเล็กมีสถานท่ี กองช่าง
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ สถานท่ีรับประ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โครงการท่ีอนุมัติ เพียงพอ

ทานอาหาร

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือให้มีสถานท่ี ปรับปรุง ซ่อมแซม 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 85 ของ ศูนย์เด็กเล็กมีสถานท่ี กองช่าง
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอกับการ ต่อเติมอาคารศูนย์ โครงการท่ีอนุมัติ เพียงพอ
เทศบาลต้าบลน ้าสวย เรียนการสอน พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้

3 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพ่ือส่งเสริมให้ ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 85 ของ ศูนย์เด็กเล็กมีสถานท่ี กองช่าง
สร้างปัญญา เด็กมีพัฒนาการ โครงการท่ีอนุมัติ เพียงพอ

ท่ีสมวัย
4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นการจัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 85 ของ เด็กได้จัดกิจกรรม กองการศึกษา

กิจกรรมให้กับเด็ก โครงการท่ีอนุมัติ เกิดความสามัคคีกัน

5 โครงการบัณฑิตน้อยและกีฬา เพ่ือเสริมสร้าง จัดโครงการบัณฑิต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ เด็กได้จัดกิจกรรม กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ความรู้ให้กับเด็ก น้อยและกีฬาศูนย์ โครงการท่ีอนุมัติ เกิดความสามัคคีกัน
ต้าบลน ้าสวย พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม เพ่ือส่งเสริมให้ สนับสนุนอาหารเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 85 ของ นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
(นม) ให้เด็กในโรงเรียนสังกัด นักเรียนมีสุขภาพ (นม) โครงการท่ีอนุมัติ ร่างกายแข็งแรง

สพฐ. ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

7 โครงการขอรับการสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้ สนับสนุนอุปกรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 ของ นักเรียนมีเคร่ือง กองการศึกษา
อุปกรณ์กีฬา  โรงเรียนมีอุปกรณ์ กีฬา โครงการท่ีอนุมัติ ออกก้าลังกายท่ี
(แผน ร.ร.บ้านเพีย ฯ) กีฬาท่ีเพียงพอ ครบถ้วน

8 โครงการสนับสนุนอาหารกลาง เพ่ือให้นักเรียน สนับสนุนอาหารกลาง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 85 ของ เด็กมีร่างกายท่ี กองการศึกษา
วันให้กับเด็กในโรงเรียนสังกัด  ได้รับสารอาหาร วันให้กับเด็ก ฯ โครงการท่ีอนุมัติ สมบรูณ์แข็งแรง
สพฐ. ท่ีครบถ้วน

9 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการ เพ่ือส่งเสริมให้ จัดหาส่ือการเรียนการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา
สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เด็กมีความรู้ สอน โครงการท่ีอนุมัติ มากขึ น

10 โครงการก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนา เพ่ือเพ่ิมความ ก่อสร้างรั วศูนย์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 85 ของ เด็กได้รับความ กองช่าง/

เด็กเล็กเทศบาลต้าบลน ้าสวย ปลอดภัยให้กับ พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โครงการท่ีอนุมัติ ปลอดภัย กองการศึกษา
เด็ก

11 โครงการก่อสร้างหลังคาครอบ เพ่ือเป็นการป้อง ก่อสร้างหลังคาครอบ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 85 ของ เด็กได้รับความ กองช่าง/

เคร่ืองเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ กันการสึกหรอของเคร่ืองเล่น โครงการท่ีอนุมัติ ปลอดภัย กองการศึกษา
เคร่ืองเล่น

งบประมาณ
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(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการสร้างโรงเก็บพัสดุของ เพ่ือความเป็น ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 85 ของ เพ่ือความเป็น กองช่าง/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ระเบียบใน โครงการท่ีอนุมัติ ระเบียบเรียบร้อย กองการศึกษา
การจัดเก็บส่ิงของ ในการเก็บส่ิงของ

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ เพ่ือพัฒนาโอกาส ปรับปรุงภูมิทัศน์และ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 85 ของ เพ่ือให้มีสภาพ กองการศึกษา
สภาพแวดล้อมรอบบริเวณ ทางการศึกษา สภาพแวดล้อม โครงการท่ีอนุมัติ แวดล้อมท่ีดีขึ น
ศูนย์เด็ก ฯ

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมแก่เด็กเพ่ือเป็นการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมแก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 ของ เพ่ือพัฒนาความรู้ให้ กองการศึกษา
และเยาวชนเทศบาลต้าบล การจัดกิจกรรม เด็ก โครงการท่ีอนุมัติ มีประสิทธิภาพมาก
น ้าสวย ขึ น

15 โครงการให้ทุนการศึกษาส้าหรับเพ่ือส่งเสริมให้ ให้ทุนการศึกษาแก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 ของ เด็กได้รับทุนการ กองการศึกษา
เด็กในชุมชน เด็กในชุมชน เด็กนักเรียนท่ีเรียน โครงการท่ีอนุมัติ ศึกษาในการเรียน

ได้รับทุนการ ดี
ศึกษาแก่เด็กท่ี
เรียนดี

16 โครงการรองรับการถ่ายโอน เพ่ือเตรียมความ โรงเรียนในเขต 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 85 ของ รองรับการถ่ายโอน กองการศึกษา
สถานศึกษา พร้อมในการ เทศบาล โครงการท่ีอนุมัติ ได้อย่างมี

ถ่ายโอน ประสิทธิภาพ

17 อุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการ เพ่ือเป็นการส่ง อุดหนุนส้าหรับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 ของ เพ่ือพัฒนาความรู้ให้ กองการศึกษา
บริหารสนามกีฬา เสริมการเล่นกีฬา สนับสนุนการบริหาร โครงการท่ีอนุมัติ มีประสิทธิภาพมาก

สนามกีฬา ขึ น

งบประมาณ
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(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการจัดตั งห้องสมุด มีห้องสมุด จัดตั งห้องสมุด 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 85 ของ เด็กและประชาชนมี กองการศึกษา

ประชาชน ประชาชนและ ประชาชน โครงการท่ีอนุมัติ สถานท่ีศึกษาค้นคว้า

ส่ือการเรียน แหล่งเรียนรู้
ท่ีทันสมัย

19 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม เพ่ือให้มีสถานท่ี ปรับปรุง  ซ่อมแซม 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 85 ของ เพ่ือให้มีสภาพ กองการศึกษา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (หลังใหม่)การเรียนเพ่ิมขึ น ต่อเติมอาคารศูนย์ โครงการท่ีอนุมัติ แวดล้อมท่ีดีขึ น

พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

20 โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ เพ่ือส่งเสริมการ จัดหาส่ือการเรียน/ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 85 ของ เพ่ือพัฒนาความรู้ กองการศึกษา
พัฒนาคุณภาพ การจัดท้า โครงการท่ีอนุมัติ ให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการเรียนรู้ มากขึ น

21 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 85 ของ เด็กได้รับความรู้ กองการศึกษา
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯภาพใน ทางการศึกษา โครงการท่ีอนุมัติ และประสบการ

การจัดการศึกษา ศึกษาดูงาน

22 โครงการจัดตั งโรงเรียนอนุบาล เพ่ือยกระดับการ จัดตั งโรงเรียนอนุบาล 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 85 ของ รองรับการถ่ายโอน กองการศึกษา
เทศบาลต้าบลน ้าสวย ศึกษา เทศบาล โครงการท่ีอนุมัติ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
23 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างลานคอนกรีต 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 85 ของ มีสถานท่ีจัด กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จัดกิจกรรมต่าง ๆ โครงการท่ีอนุมัติ กิจกรรมต่าง ๆ

งบประมาณ
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(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการปรับปรุงเคร่ืองออก เพ่ือให้มีเคร่ือง ปรับปรุงเคร่ืองออก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
ก้าลังกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ออกก้าลังกาย ก้าลังกาย โครงการท่ีอนุมัติ ท่ีแข็งแรง

กายท่ีครบถ้วน

25 โครงการจัดหาส่ือการเรียนรู้และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ จัดหาส่ือการเรียนรู้ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 85 ของ เด็กมีส่ือการเรียนท่ี กองการศึกษา
อุปกรณ์การเรียนการสอนของ ภาพในการเรียน และอุปกรณ์ โครงการท่ีอนุมัติ ครบถ้วน
สถานศึกษา การสอน

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ เพ่ือให้มีสภาพแวดปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 85 ของ มีสภาพแวดล้อมท่ี กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก  (หลังใหม่) ล้อมท่ีน่าอยู่ พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการท่ีอนุมัติ น่าอยู่

(หลังใหม่)

27 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 85 ของ นักเรียนได้รับความ กองการศึกษา
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด  ภาพการเรียน การศึกษาในโรงเรียน โครงการท่ีอนุมัติ รู้ความเข้าใจในการ
สพฐ. การสอน พัฒนาด้านการ

ศึกษา
28 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้เพ่ือเป็นการเพ่ิม จัดท้าโครงการลดเวลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ รองรับการถ่าย กองการศึกษา

ความรู้ให้กับ เรียนเพ่ิมเวลารู้ โครงการท่ีอนุมัติ โอนได้อย่างมี
นักเรียนนอก ประสิทธิภาพ
สถานท่ี

งบประมาณ
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(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 อุดหนุนโรงเรียนน ้าสวยพิทยา เพ่ือสนับสนุน อุดหนุนโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ นักเรียนได้รับความ กองการศึกษา
สรรพ์ งบประมาณให้ น ้าสวยพิทยาสรรพ์ โครงการท่ีอนุมัติ รู้และมีงบประมาณ

แก่โรงเรียนน ้า ในการจัดกิจกรรม
สวยพิทยาสรรพ์ ต่าง ๆ
ฯลฯ

30 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเพียซ้าพุ เพ่ือสนับสนุน อุดหนุนโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ นักเรียนได้รับความ กองการศึกษา
วิทยา งบประมาณให้ บ้านเพียซ้าพุวิทยา โครงการท่ีอนุมัติ รู้และมีงบประมาณ

แก่โรงเรียนบ้าน ในการจัดกิจกรรม
เพียซ้าพุวิทยา ต่าง ๆ
ฯลฯ

31 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา เพ่ือพัฒนา ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ บุคลากรมีความรู้ กองการศึกษา
ศักยภาพบุคลากรในสังกัด ศักยภาพบุคลากร ศักยภาพบุคลากร โครงการท่ีอนุมัติ มากขึ น
เทศบาลท่ีรับผิดชอบงานด้าน ในสังกัดเทศบาล ฯลฯ
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯลฯ
และนันทนาการ

32 อุดหนุนส้าหรับส่งเสริมศักยภาพเพ่ือเป็นการส่ง อุดหนุนส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ นักเรียนได้รับความ กองการศึกษา
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน เสริมศักยภาพการ ศักยภาพการจัดการ โครงการท่ีอนุมัติ รู้และมีงบประมาณ

จัดการศึกษา ศึกษาท้องถ่ิน ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ

33 อุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการ เพ่ือเป็นการจัดการอุดหนุนสนับสนุนการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ นักเรียนได้รับความ กองการศึกษา
จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ศึกษาแก่เด็กด้อย จัดการศึกษาแก่เด็ก โครงการท่ีอนุมัติ รู้และมีงบประมาณ

โอกาส ด้อยโอกาส ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดงานบุญประเพณี เพ่ือเป็นการสืบ จัดงานบุญประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา
บ้านเพีย , บ้านซ้าพุ สานประเพณี บ้านเพีย , บ้านซ้าพุ โครงการท่ีอนุมัติ ในการจัดบุญ

ท้องถ่ิน ประเพณีร่วมกัน

2 โครงการจัดงานบุญประเพณี เพ่ือเป็นการสืบ จัดงานบุญประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา
บ้านนาน ้ามัน สานประเพณี บ้านนาน ้ามัน โครงการท่ีอนุมัติ ในการจัดบุญ

ท้องถ่ิน ประเพณีร่วมกัน

3 โครงการจัดงานบุญประเพณี เพ่ือเป็นการสืบ จัดงานบุญประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา
บ้านวังแคน สานประเพณี บ้านวังแคน โครงการท่ีอนุมัติ ในการจัดบุญ

ท้องถ่ิน ประเพณีร่วมกัน

4 โครงการส่งเสริมประเพณี เพ่ือเป็นการ ส่งเสริมประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ อนุรักษ์วัฒธรรม สงกรานต์และวันผู้สูง โครงการท่ีอนุมัติ ในการสืบสาน

ไทยและรดน ้า อายุ ประเพณีไทย
ด้าหัวผู้สูงอายุ

5 โครงการจัดงานแห่เทียนเข้า เพ่ือเป็นการ จัดงานแห่เทียนเข้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา
พรรษา อนุรักษ์ประเพณี พรรษา โครงการท่ีอนุมัติ ในการสืบสาน

ท้องถ่ิน ประเพณีไทย
6 โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพ่ือเป็นการ จัดงานวันลอยกระทง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา

อนุรักษ์ประเพณี โครงการท่ีอนุมัติ ในการสืบสาน
ท้องถ่ิน ประเพณีไทย

แนวทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตชุมชน
งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการส่งเสริมประเพณีเลี ยง เพ่ือเป็นท่ีเคารพ ส่งเสริมประเพณีเลี ยง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ประชาชนให้ กองการศึกษา
ดอนเจ้าปู่ (เลี ยงขึ น - เลี ยงลง) สักการะของ ดอนเจ้าปู่ (เลี ยงขึ น - พึงพอใจร้อยละ ความเคารพและ

บ้านเพีย , บ้านซ้าพุ หมู่บ้าน/ชุมชน เลี ยงลง)  บ้านเพีย 95 ของโครงการ สักการะเพ่ือความ

บ้านซ้าพุ อยู่เย็นเป็นสุข

8 โครงการส่งเสริมประเพณีเลี ยง เพ่ือเป็นท่ีเคารพ ส่งเสริมประเพณีเลี ยง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ ประชาชนให้ กองการศึกษา
ดอนเจ้าปู่ (เลี ยงขึ น - เลี ยงลง) สักการะของ ดอนเจ้าปู่ (เลี ยงขึ น - พึงพอใจร้อยละ ความเคารพและ

บ้านนาน ้ามัน หมู่บ้าน/ชุมชน เลี ยงลง)  95 ของโครงการ สักการะเพ่ือความ

บ้านนาน ้ามัน อยู่เย็นเป็นสุข

9 โครงการส่งเสริมประเพณีเลี ยง เพ่ือเป็นท่ีเคารพ ส่งเสริมประเพณีเลี ยง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ ประชาชนให้ กองการศึกษา
ดอนเจ้าปู่ (เลี ยงขึ น - เลี ยงลง) สักการะของ ดอนเจ้าปู่ (เลี ยงขึ น - พึงพอใจร้อยละ ความเคารพและ

บ้านวังแคน หมู่บ้าน/ชุมชน เลี ยงลง)  95 ของโครงการ สักการะเพ่ือความ

บ้านวังแคน อยู่เย็นเป็นสุข

10 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพ่ือส่งเสริมในการ เพ่ือให้รู้จักการเข้าวัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ เพ่ือให้เกิดความรัก กองการศึกษา
ปฏิบัติธรรมและ ฟังธรรม โครงการท่ีอนุมัติ ในธรรม
ไหว้พระ

11 โครงการจัดตั งและจัดหากลุ่ม เพ่ือเป็นการรวมกลุ่ม จัดตั งกลุ่มกลองยาว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ กองการศึกษา
กลองยาวประจ้าชุมชน กลองยาวชุมชนและ ประจ้าชุมชน พึงพอใจร้อยละ สามัคคีกันในชุมชน

ซื อกลองยาวประจ้า 95 ของโครงการ
ชุมชน

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการบรรพชาสามเณรภาค เพ่ือส่งเสริมให้ จัดท้าโครงการบรรพชา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ เยาวชนได้รับรู้เร่ือง กองการศึกษา
ฤดูร้อน เยาวชนเข้าวัด สามเณรภาคฤดูร้อน พึงพอใจร้อยละ ธรรมะและการเข้าวัก

และบรรพชา 95 ของโครงการ ฟังธรรม

สามเณร

13 โครงการจัดหาเคร่ืองดนตรี เพ่ือใช้เป็นการ จัดหาเคร่ืองดนตรี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมีความ เพ่ือให้ประชาชนรู้ กองการศึกษา
ประจ้าชุมชน แสดงดนตรี ประจ้าชุมชน พึงพอใจร้อยละ จักรักดนตรี

พื นบ้าน 95 ของโครงการ

งบประมาณ
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม.

แผนงานการรักษาความสงบภายในและระงับอัคคีภัย

แนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.เพ่ือความรู้และ อปพร.เทศบาลต้าบล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 85 ของ อปพร.ได้รับความรู้ ส้านักปลัด
ในเขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย ทักษะให้กับ น ้าสวยทั ง  6   ชุมชน โครงการท่ีอนุมัติ ความเข้าใจในการ

อปพร. ปฏิบัติงาน

2 โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติ เพ่ือจัดฝึกอบรม จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 85 ของ จิตอาสาภัยพิบัติ ส้านักปลัด
การจิตอาสาภัยพิบัติ ให้ชุดปฏิบัติการ การจิตอาสาภัยพิบัติ โครงการท่ีอนุมัติ ได้รับการความรู้

จิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลต้าบลน ้าสวย และการปฏิบัติงาน
ได้รับความรู้ มากขึ น

งบประมาณ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5.2  เสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการป้องกันและรักษาความเพ่ือเป็นการป้อง จัดโครงการป้องกัน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนได้รับ ส้านักปลัด
สงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลกันและรักษา และรักษาความสงบ โครงการท่ีอนุมัติ ความสงบเรียบร้อย

ความสงบเรียบ เรียบร้อยในเขต
ร้อยของชุมชน เทศบาลต้าบลน ้าสวย

2 โครงการปรับปรุงพัฒนาตู้ยาม เพ่ือให้เกิดความ ปรับปรุงพัฒนาตู้ยาม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 85 ของ เพ่ือให้มีสถานท่ี กองช่าง
และจุดบริการประชาชน สะดวกแก่ผู้มา และจุดบริการ โครงการท่ีอนุมัติ พร้อมเพรียงกัน

ติดต่อราชการ ประชาชน

3 โครงการอบรมอาสาจราจร เพ่ือให้นักเรียนมี จัดท้าโครงการอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนในชุมชน ส้านักปลัด
ในสถานท่ีศึกษาและพื นท่ี ความรู้เร่ืองจราจร อาสาจราจร โครงการท่ีอนุมัติ มีความรู้เร่ืองจราจร
เทศบาลต้าบลน ้าสวย เพ่ิมมากขึ น

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพ่ือเป็นการป้อง จัดโครงการป้องกัน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนได้รับ ส้านักปลัด
ในช่วงเทศกาล ฯ กันและลดอุบัติ และลดอุบัติเหตุใน โครงการท่ีอนุมัติ ความสงบเรียบร้อย

เหตุในช่วง ช่วงเทศกาลวันขึ นปี
เทศกาลต่าง ๆ ใหม่และวันสงกรานต์

5 โครงการติดตั งกระจกสะท้อน เพ่ือลดอุบัติเหตุ ติดตั งกระจกสะท้อน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนใช้รถใช้ ส้านักปลัด
ส่องทางตามทางแยกต่าง ๆ ใน ทางถนน ส่องทางตามทางแยก โครงการท่ีอนุมัติ ถนนอย่างปลอดภัย
เขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย ต่าง ๆ

แนวทางรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน
งบประมาณ
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                                                                               แนวทางสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแก้ไขปัญหาขยะและ เพ่ือแก้ไขปัญหา ท้าโครงการแก้ไข 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนได้แก้ กองสาธารณสุข
น ้าเสีย ขยะ ปัญหาขยะ ฯ โครงการท่ีอนุมัติ ปัญหาขยะ

2 โครงการลดใช้พลังงาน  เพ่ือเป็นการลด เทศบาลต้าบลน ้าสวย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
ลดภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน โครงการท่ีอนุมัติ ในการลดใช้พลังงาน

3 โครงการอบรมสร้างจิตส้านึกใน เพ่ือให้ประชาชน อบรมสร้างจิตส้านึก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข
การรักษาส่ิงแวดล้อม มีจิตส้านึกในการ ในการรักษาส่ิงแวด โครงการท่ีอนุมัติ ความรู้ในการรักษา

รักษาส่ิงแวดล้อม ล้อม ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั งภายเพ่ือเป็นการรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 85 ของ เทศบาลมีสภาพ กองช่าง
ในและภายนอกเขตเทศบาล ความสะอาดและ ภายในและภายนอก โครงการท่ีอนุมัติ แวดล้อมท่ีดีขึ น
ต้าบลน ้าสวย ความเป็นระเบียบ เขตเทศบาล ฯ

เรียบร้อย

5 โครงการจัดการขยะแบบครบ เพ่ือท้าให้บ้าน จัดโครงการจัดการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีความ กองสาธารณสุข
วงจรและการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองน่าอยู่และ ขยะแบบครบวงจร โครงการท่ีอนุมัติ เป็นอยู่ท่ีดีขึ น
อย่างย่ังยืน สะอาดขึ น และย่ังยืน ฯลฯ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการรณรงค์ท้าความสะอาดเพ่ือเป็นการ จัดโครงการรณรงค์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีความ กองสาธารณสุข
บ้านเมือง (Big Cleaning) รณรงค์ท้าความ ท้าความสะอาด โครงการท่ีอนุมัติ เป็นอยู่ท่ีดีขึ น

สะอาดหมู่บ้าน/
ชุมชน

7 โครงการมอบต้นไม้แทนพวง เพ่ือเป็นการลด จัดท้าโครงการมอบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของ เพ่ือเป็นลดขยะรักษ์ ส้านักปลัด
หรีด ลดขยะรักษ์ส่ิงแวดล้อม ขยะและรักษ์ ต้นไม้แทนพวงหรีด โครงการท่ีอนุมัติ ส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม ลดขยะ ฯลฯ

งบประมาณ



131
                                   แนวทางบ้าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือเป็นการ ปลูกหญ้าแฝกในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
อนุรักษ์ทรัพยากร เทศบาลต้าบลน ้าสวย พึงพอใจร้อยละ ในการอนุรักษ์ธรรม
ธรรมชาติและ 85 ของโครงการ ชาติและส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการปล่อยปลาในวันส้าคัญ เพ่ือเป็นการ ปล่อยปลาวันส้าคัญ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
ต่าง ๆ อนุรักษ์ทรัพยากร ต่าง ๆ พึงพอใจร้อยละ ในการอนุรักษ์ธรรม

ธรรมชาติ 85 ของโครงการ ชาติและส่ิงแวดล้อม
และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการอนุรักษ์แหล่งขยายพันธ์ุเพ่ือเป็นการ อนุรักษ์ขยายพันธ์ุปลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รู้จัก ส้านักปลัด
ปลา  (วังปลา) อนุรักษ์แหล่ง (วังปลา) พึงพอใจร้อยละ การอนุรักษ์และ

ขยายพันธ์ุปลา 85 ของโครงการ ขยายพันธ์ุปลา

4 โครงการธนาคารต้นไม้ เพ่ือเป็นอนุรักษ์ต้นจัดท้าโครงการธนาคาร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
ไม้เพ่ือความร่มร่ืน พึงพอใจร้อยละ ในการอนุรักษ์ธรรม

ในเขตเทศบาล 85 ของโครงการ ชาติและส่ิงแวดล้อม

ต้าบลน ้าสวย

5 โครงการก้าหนดเขตอนุรักษ์ขยายเพ่ือเป็นการ ก้าหนดเขตอนุรักษ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
พันธ์ุสัตว์น ้า (ปลา) อ่างน ้าลาย อนุรักษ์และขยาย ขยายพันธ์ุสัตว์น ้า พึงพอใจร้อยละ ในการอนุรักษ์ธรรม

พันธ์ุสัตว์น ้า (ปลา) อ่างน ้าลาย 85 ของโครงการ ชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ



132
                                                                     แนวทางส่งเสริมความรู้ในเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ เพ่ือเป็นการจัดตั ง จัดตั งอาสาสมัคร 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความรู้ ส้านักปลัด
พิทักษ์ป่า ผู้ดูแลป่าเพ่ือ พิทักษ์ป่า พึงพอใจร้อยละ ความเข้าใจเก่ียวกับ

รักษาส่ิงแวดล้อม 85 ของโครงการ การอนุรักษ์ป่าไม้

2 โครงการท้าบ่อดักไขมันใน เพ่ือเป็นการ ท้าบ่อดักไขมันใน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนรู้จักการ กองสาธารณสุข
ครัวเรือนทั ง 6  ชุมชน อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมครัวเรือน โครงการท่ีอนุมัติ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจัดท้าน ้าหมักชีวภาพ เพ่ือเป็นการ จัดท้าน ้าหมักชีวภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนรู้จักการ ส้านักปลัด
ส่งเสริมให้ชุมชน โครงการท่ีอนุมัติ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ท้าน ้าหมักชีวภาพ
4 โครงการส้ารวจแนวเขตท่ี เพ่ือเป็นการบอก ส้ารวจแนวเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนได้รู้จักแนว กองช่าง

สาธารณะ  (แผนชุมชนวังแคน) แนวเขตท่ีดิน สาธารณะ โครงการท่ีอนุมัติ เขตท่ีชัดเจนมากขึ น

5 โครงการจัดท้าแนวเขตป่าชุมชนเพ่ือเป็นการบอก จัดท้าแนวเขตป่าชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนได้รู้จัก กองช่าง
(แผนชุมชนวังแคน) แนวเขตท่ีดิน โครงการท่ีอนุมัติ แนวเขตท่ีชัดเจน

มากขึ น

6 โครงการปลูกพืชบ้ารุงดิน เพ่ือเป็นการ ปลูกพืชบ้ารุงดิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีพื นท่ี ส้านักปลัด
(แผนชุมชนวังแคน) อนุรักษ์ดิน โครงการท่ีอนุมัติ เพาะปลูกท่ีอุดม

สมบูรณ์
7 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน เพ่ือเป็นการรักษา ส่งเสริมการใช้พลังงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนรู้จัดการ ส้านักปลัด

ทดแทน ทรัพยากรธรรม ทดแทน โครงการท่ีอนุมัติ ใช้พลังงานทดแทน
ชาติและส่ิงแวดล้อม ส่ิงท่ีขาดหาย

งบประมาณ



133
แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางบริการด้านประปา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้มีน ้าใช้เพ่ือ ก่อสร้างระบบประปา 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีน ้าใช้เพ่ือ กองช่าง
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ การอุปโภค- หมู่บ้านแบบผิวดิน พึงพอใจร้อยละ การอุปโภค-บริโภค

มากให้ได้มาตรฐาน บริโภค ขนาดใหญ่ ฯ 80 ของโครงการ อย่างเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  1.5  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เทศบาลต้าบลน้้าสวย   อ้าเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย



แบบ ผ. 03 134

เป้าหมาย หน่วยงาน
ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน จัดซ้ือตู้เย็นขนาด 7 คิว 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด

ครัว บิกฟุต

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด

ส าหรับส านักงาน

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือจอภาพกล้องวงจรปิด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

เผยแพร่
6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

CCTV
7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

วิทยุ

                                                                                                               บัญชีครุภัณฑ์
                                                                                              แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561 - 2565)
                                                                                        เทศบาลต้าบลน ้าสวย   อ้าเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณ



135
เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมเลเซอร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

แบบสี  และขาว - ด า

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

เผยแพร่ ล าโพง  ไมค์

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะ  เก้าอ้ีท างาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

เผยแพร่ ระบบดิจิตอล

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโซฟา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีนวม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองคลัง

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะ  เก้าอ้ีท างาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองคลัง

เผยแพร่ ระบบดิจิตอล

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมเลเซอร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา

แบบสี  และขาว - ด า

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองการศึกษา

ส าหรับส านักงาน

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองการศึกษา

38 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะ  เก้าอ้ีท างาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา

39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา

เผยแพร่ ระบบดิจิตอล

40 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา

วิทยุ

41 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข

42 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองสาธารณสุข

ส าหรับส านักงาน

43 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองสาธารณสุข

44 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองสาธารณสุข

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะ  เก้าอ้ีท างาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองสาธารณสุข

46 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข

เผยแพร่ ระบบดิจิตอล

47 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข

วิทยุ

48 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมเลเซอร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุข

แบบสี  และขาว - ด า

49 อุตสาหกรรมและการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง
โยธา

50 อุตสาหกรรมและการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองช่าง
โยธา ส าหรับส านักงาน

51 อุตสาหกรรมและการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
โยธา

52 อุตสาหกรรมและการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองช่าง
โยธา

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

53 อุตสาหกรรมและการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะ  เก้าอ้ีท างาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
โยธา

54 อุตสาหกรรมและการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง
โยธา เผยแพร่ ระบบดิจิตอล

55 อุตสาหกรรมและการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง
โยธา วิทยุ

56 อุตสาหกรรมและการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมเลเซอร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง
โยธา แบบสี  และขาว - ด า

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณ



     
 
 
 

   ส่วนที่ 4 
 

การติดตามและ
ประเมินผล 
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  4.1   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที่ 3)                       พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น  ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองต่อไป  และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด  และตอบสนองความต้องการของประชาชน  น าไปสู่การจัดท างบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  ดังนั้น   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือน าไปสู่การบูรณา
การร่วมกัน  ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ไทยแลนด์  4.0  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม 

 

        ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมินผล 
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และประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท  0810.3/ว  2931  
ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้    

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
    3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4  วสิัยทัศน์ (5) 
    3.5  กลยุทธ ์ (5) 
    3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8  แผนงาน (5) 
    3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะ
ภูมิอากาศ  ลักษณะของที่ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า  
ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ  ด้านการเมือง/การปกครอง  
เช่น  เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

 (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น 
การปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ  ประชากร  เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคม
สงเคราะห์ 

(2)  

 (4)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน  เช่น  การ
คมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(2)  

 (5)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น  การเกษตร  
การประมง  การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  
อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2)  

 (6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  
เช่น การนับถือศาสนา  ประเพณี  และงานบุญ
ประจ าปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน  สินค้า
พ้ืนเมือง  และของที่ระลึก  ฯลฯ  และอ่ืน ๆ 

(2)  

 (7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น น้ า  ป่า
ไม้  ภูเขา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ฯลฯ 

(2)  

 (8)  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล  จปฐ. 

(2)  

 (9)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ  
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วม
ตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ไขปัญหา  
ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

2.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึง  ความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  และ  ไทยแลนด์  4.0 

20 
(5) 

 

 (2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้  
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

(3)  

 (4)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

 (5)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ               
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือที่สิ่งที่เกิดข้ึน  
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

 (6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strengit  (จุดแข็ง)  
W-Weakness  (จุดอ่อน)  O-Opportunity  (โอกาส)  
และ  T-Therat  (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้  สอดคล้องกับสภาพ
สังคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ ไทย
แลนด์  4.0 

60 
(10) 

 

3.2  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังหวัด  และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และไทย
แลนด์  4.0   

(10)  

3.3  ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์  
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  และไทยแลนด์  4.0 

(10)  

3.4  วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

3.5  กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6  เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเกิดข้ึน 

(5)  

 
 
 
 



-145- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3.7  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์  
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง  ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  
ก าหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน  น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9  ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 4.2   การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  1810.3/ว 2934  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง) (5) 
    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (5) 
    5.5  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0 (5) 
   5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 4.3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1.  การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
รายจ่าย 
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง   
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(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ   
  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1. การวัดผลในเชิงปริมาณ  (Quantity) 
-โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบ 

ประมาณ 
จ านวน งบ 

ประมาณ 
จ านวน งบ 

ประมาณ 
จ านวน งบ 

ประมาณ 
จ านวน งบ 

ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสร้าง
พื้นฐาน และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

118 34,150,000 118 34,150,000 118 34,150,000 118 
 
 

34,150,000 
 
 

118 
 
 

34,150,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
คน สังคม 
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เสรมิสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

20 5,010,000 20 5,010,000 20 5,010,000 20 5,010,000 20 5,010,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3  การพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจดัการ
ที่ดี และการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

25 3,500,000 20 3,500,000 20 3,500,000 20 3,500,000 20 3,500,000 
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ยุทธศาสตร์  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบ 

ประมาณ 
จ านวน งบ 

ประมาณ 
จ านวน งบ 

ประมาณ 
จ านวน งบ 

ประมาณ 
จ านวน งบ 

ประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการกีฬา 

10 8,500,000 10 8,500,000 10 8,500,000 10 8,500,000 10 8,500,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การ
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่นและ
ปัญญาท้องถิ่น 

31 1,200,000 31 1,200,000 31 1,200,000 31 1,200,000 31 1,200,000 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การพัฒนาการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 400,000 11 400,000 11 400,000 11 400,000 11 400,000 

รวม 53 10,510,000 53 10,510,000 53 10,510,000 53 10,510,000 53 10,510,000 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 
โครงการที่สามารถด าเนินการได้    

(70 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
เทศบัญญัติ , เงิน
สะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 135 68,760,000 - - - 
2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ 95 14,512,678.22 - - - 
3 จากเงินสะสม 19 8,668,700 - - - 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 95 14,512,678.22 - - - 
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รวมโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  ประจ าปีงบประมาณ  2562   จ านวน 114  โครงการ 
114  x   100   =  84.44  % 

                                                              135 

คิดเป็นร้อยละ  84.44  % 

2. การวัดผลในเชิงคุณภาพ  (Quality) 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ  โดย

ภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
   แบบที่  3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   แบบที ่ 3/4   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

  4.4   ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.4.1   ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1.  การด าเนินงานต่าง ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการด าเนินงานที่มีกระบวนการ
หลายขั้นตอน  มีความหลากหลายและเชื่อมโยงในหลายหน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลรวดเร็วตามท่ี
คาดหวัง 
  2.  ปัญหาความต้องการมีมาก  ประกอบกับข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ  ท าให้ไม่ได้รับการ
ตอบสนองทันต่อความต้องการของประชาชน  ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนน้อย 
  3.  ข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้  และต้องใช้ระยะเวลาใน
การแก้ไขปัญหา  อาจท าให้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด 
  4.  ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาต
ภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไขคือพิจารณาวางแผนด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ  บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 
  5.  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในเขตเทศบาล  เนื่องจากในเขตเทศบาลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  เส้นทางการคมนาคมเป็นทางแยก  และซอยเป็นจ านวนมากเกิดปัญหาการสัญจรไปมาไม่สะดวกเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ  แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน  โครงการติดสัญญาณไฟจราจร  และกระจกสะท้อนตามแยก
ต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา 
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  6.  ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล  ในพ้ืนที่พบว่ามีการเสพยาเสพติดเพ่ือการป้องกัน  มี
แนวทางการป้องกันโดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยา
เสพติด  และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการป้องกันและแก้ปัญหา 
  7.  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  มีหนี้สินเยอะไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มี
รายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา  การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โรงเรียน  สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ให้กับเด็กนักเรียน  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ  เพ่ือสร้าง
ช่องทางเพ่ิมรายได้  เช่น  ตลาดประชารัฐ 

  4.4.2   ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่าง ๆ  มาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และให้มีความสอดคล้องกันเพื่อใช้บริหารจัดการในการบริหารท้องถิ่นต่อไป  
  2.  ข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย  เป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  3.  ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  ควรก ากับ  ติดตามให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                
ให้แล้วเสร็จทันห้วงระยะเวลาในปีงบประมาณนั้น 
  5.  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล  การลงพ้ืนที่ในเขตเทศบาล  จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องด าเนินงานแก้ไขอยู่มาก  ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  
การเกษตร  การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จากปัญหาด้านต่าง ๆ  ประชาชนไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเองได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข  ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  6.  ข้อเสนอแนะจากข้อสังเกต  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ดังนี้  ปัญหาต่าง ๆ  ที่
ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาชนท้องถิ่น  ซึ่งมี
หลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น า
หมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป  ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  
  7.  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึง
พอใจ  แต่ด้วยสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและปัจจัยแวดล้อมที่หลากหลายท าให้ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่
ว่าจะเป็น 
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ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีในเรื่องขยะจ านวนมาก  ขาดความรู้  ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ  การระบายของน้ า  
เส้นทางคมนาคมที่ยังต้องมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา                 
สรุปได้ดังนี้ 
  
ล าดับ

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลน้ าสวย 

34,000 กองช่าง/กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการเทคอนกรีตตลาดสดเทศบาลต าบลน้ า
สวย 

69,700 กองช่าง/กอง
สาธารณสุข ฯ 

 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมชาย 187,500 กองช่าง  
4 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลน้ าสวย 
249,000 กองการศึกษา/

กองช่าง 
 

5 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายโพนเลา 
– นาหิน 

76,000 กองช่าง  

6 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายปากพุ – 
ห้วยโคก 

167,000 กองช่าง  

7 โครงการปรับปรุงถนนซอยวัดจันทร์สว่าง 33,000 กองช่าง  
8 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรสายกกไฮ – 

ไร่นางเงิน 
167,000 กองช่าง  

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมพัฒนา 245,000 กองช่าง  
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาน้ ามัน –                

หัวสะพาน 
362,000 กองช่าง  

11 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายนาน้ ามัน 
– หัวฝาย 

166,000 กองช่าง  

12 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายมิตรร่วมใจ                 
(เพีย – หัวฝาย) 

71,000 กองช่าง  

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยมิตรสัมพันธ์ 464,000 กองช่าง  
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยท่าวังแคน 255,000 กองช่าง  
15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ า

เทศบาลต าบลน้ าสวย 
219,000 กองช่าง  
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ล าดับ

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

16 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าบ้านวังแคน 45,000 กองช่าง  
17 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าฝายใหญ่ 45,000 กองช่าง  
18 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายเพีย                    

ภูมะแว – หนองปลาดุกแดง 
188,000 กองช่าง  

19 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายวังแคน 63,000 กองช่าง  
20 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายนาน้ ามัน 

– หัวฝาย 
234,000 กองช่าง  

21 โครงการกินล าไยไปน้ าสวยและตลาดนัดผลไม้               
น้ าสวย  ประจ าปี   2562 

82,500 ส านักปลัด  

22 โครงการจัดประกวดบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ 20,000 ส านักปลัด  
23 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาล

ต าบลน้ าสวย 
50,000 ส านักปลัด  

24 โครงการเกษตรอินทรีย์เทศบาลต าบลน้ าสวย 30,000 ส านักปลัด  
25 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบล               

น้ าสวย  (กลุ่มทอผ้าบ้านนาน้ ามัน  หมู่ที่  3) 
30,000 ส านักปลัด  

26 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  
2562 

40,025 กองการศึกษา  

27 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลน้ า
สวย 

20,000 กองการศึกษา  

28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลน้ า
สวย  แยกเป็น 
-อาหารกลางวัน 
-วัสดุการเรียนการสอน 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

261,600 
 
 

171,500 
59,500 
5,400 
5,400 
8,100 

11,700 
 

กองการศึกษา  
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ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

29 อุดหนุนโรงเรียนน้ าสวยพิทยาสรรพ์ 20,000 กองการศึกษา  
30 ค่าอาหารเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 67,717.24 กองการศึกษา  
31 ค่าอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนบ้านเพียซ าพุวิทยา 268,520.64 กองการศึกษา  
32 ค่าอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนบ้านวังแคน 28,308.30 กองการศึกษา  
33 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเพียซ าพุวิทยา                    

(ค่าอาหารกลางวัน) 
528,000 กองการศึกษา  

34 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังแคน                    
(ค่าอาหารกลางวัน) 

52,000 กองการศึกษา  

35 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล  (กีฬาสี) 10,000 กองการศึกษา  
36 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเพียซ าพุวิทยา (ค่าย

ภาษาอังกฤษ) 
20,000 กองการศึกษา  

37 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  “ ผาล้อมคัพ ” 
ประจ าปี  2562 

80,000 กองการศึกษา  

38 โครงกาจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจ าปี  
2562 

64,900 กองการศึกษา  

39 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประจ าปี  2562 

49,570 กองการศึกษา  

40 โครงการจัดงานวันลอยกระทง  ประจ าปี  2562 59,795 กองการศึกษา  
41 โครงการเลี้ยงดอนเจ้าปู่ (เลี้ยงขึ้น – เลี้ยงลง) 

บ้านเพีย – บ้านซ าพุ  ประจ าปี  2562 
20,000 กองการศึกษา  

42 โครงการเลี้ยงดอนเจ้าปู่ (เลี้ยงขึ้น – เลี้ยงลง) 
บ้านนาน้ ามัน   ประจ าปี  2562 

10,000 กองการศึกษา  

43 โครงการเลี้ยงดอนเจ้าปู่ (เลี้ยงขึ้น – เลี้ยงลง) 
บ้านวังแคน   ประจ าปี  2562 

10,000 กองการศึกษา  

44 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม  ประจ าปี  2562 9,925 กองการศึกษา  
45 โครงการเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 10,000 ส านักปลัด  
46 โครงการจัดอบรมหรือดูงานอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 
209,310 กองสาธารณสุข  

47 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดสด
และผู้ประกอบการสุขาภิบาล 

19,300 กองสาธารณสุข  
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48 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 19,964.60 กองสาธารณสุข  
49 โครงการจัดการขยะแบบครบวงจรและจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
29,900 กองสาธารณสุข  

50 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

19,999 กองสาธารณสุข  

51 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

40,000 กองสาธารณสุข  

52 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 109,095 กองสาธารณสุข  
53 โครงการลดใช้พลังงานลดภาวะโลกร้อน 10,000 ส านักปลัด  
54 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว 69,920 ส านักปลัด  
55 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,018,200 ส านักปลัด  
56 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,669,600 ส านักปลัด  
57 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 ส านักปลัด  
58 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ต่าง ๆ 
39,360 ส านักปลัด  

59 โครงการพัฒนาความรู้คุณภาพชีวิตและศึกษาดู
งานผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุภูผาล้อมน้ าสวย  
ประจ าปี  2562 

69,191 ส านักปลัด  

60 โครงการเทศบาลพบประชาชน 12,615 ส านักปลัด  
61 โครงการฝึกอบรมและศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง 

268,180 ส านักปลัด  

62 โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
องค์กร 

10,000 ส านักปลัด  

63 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 16,000 ส านักปลัด  
64 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเลย 

แยกเป็น 
-โครงการขับเคลื่อน  25  ตาสับปะรด 

 
 

20,000 

ส านักปลัด  
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

65 อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองเลย 10,000 ส านักปลัด  
66 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบอ าเภอเมืองเลย 20,000 ส านักปลัด  
67 โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่ 16,320 กองคลัง  
68 โครงการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่

ภาษ ี
14,008 กองคลัง  

69 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2,590 กองคลัง  
70 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 16,500 กองคลัง  
71 จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว 7,500 ส านักปลัด  
72 จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  จ านวน  2  ตัว 3,600 ส านักปลัด  
73 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 20,400 ส านักปลัด  
74 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 8,900 ส านักปลัด  
75 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร  Smart  Card  Reader 2,100 ส านักปลัด  
76 จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 3,000 กองสาธารณสุข  
77 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยเป็นค่า

ขยายเขตไฟฟ้า 
80,249.51 กองช่าง  

78 จัดซื้อโคมไฟฟ้า  แบบ  LED 39,950 กองช่าง  
79 รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   32,417 ส านักปลัด  
80 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ                  

ของชาติ   
4,650 ส านักปลัด  

81 ค่าพวงมาลา  ค่ากระเช้าดอกไม้  ช่อดอกไม้ 2,500 ส านักปลัด  
82 ค่ารับรองในการในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
21,000 ส านักปลัด  

83 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  
(ส านักงาน) 

43,710.43 ส านักปลัด  

84 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  
(งานป้องกัน) 

32,205.50 ส านักปลัด/งาน
ป้องกัน 

 

85 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน   1,499 กองคลัง  
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86 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน   1,045 กองการศึกษา  
87 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน   61,908 กองสาธารณสุข  
88 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน 223,930 กองช่าง  
89 จัดซื้อรถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ง  (ดีเซล) 1,288,000 ส านักปลัด  
90 โครงการปรับปรุงรถฉุกเฉินกู้ชีพ  (EMS) เทศบาล

ต าบลน้ าสวย 
90,000 ส านักปลัด/ 

งานป้อง 
 

91 โครงการเกษตรอินทรีย์เทศบาลต าบลน้ าสวย 100,000 ส านักปลัด  
92 โครงการสังคมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเทศบาลต าบล

น้ าสวย 
200,000 ส านักปลดั/ 

งานพัฒนาชุมชน 
 

93 โครงการพัฒนาองค์กรความรู้และการจัดการ
ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เทศบาลต าบล             
น้ าสวย 

100,000 ส านักปลัด  

94 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ต าบลน้ าสวย 

100,000 ส านักปลัด  

95 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในเขตเทศบาลต าบลน้ าสวย 

122,000 กองช่าง  

 
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายหนอง
ประโจด – โคกน้ าเกลี้ยง 

475,000 กองช่าง  

2 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายมิตร
สัมพันธ์ 

77,000 กองช่าง  

3 โครงการขุดลอกห้วยนาน้ ามัน 498,500 กองช่าง  
4 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายผาน้อย 442,000 กองช่าง  
5 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายห้วย                

วังบง 
483,000 กองช่าง  

6 โครงการขุดลอกอ่างห้วยโคก 455,000 กองช่าง  

 
  
 



  -157- 
งบประมาณจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกล าห้วยบ้านวังแคน 66,000 กองช่าง  
2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 449,000 กองช่าง  
3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 133,500 กองช่าง  

 

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ล าดับ

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายห้วยปูน – วนอุทยานภูผาล้อม 

3,088,000 กองช่าง  

2 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายห้วยปูน – วนอุทยานภูผาล้อม 

471,000 กองช่าง  

3 โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์  DLTV  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลน้ าสวย 

30,700 กองการศึกษา  

 

งบประมาณโครงการรางวัลบริหารจัดการที่ดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ล าดับ

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อรถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ง  (ดีเซล) 1,288,000 ส านักปลัด  
2 โครงการปรับปรุงรถฉุกเฉินกู้ชีพ  (EMS) เทศบาล

ต าบลน้ าสวย 
90,000 ส านักปลัด/ 

งานป้อง 
 

3 โครงการเกษตรอินทรีย์เทศบาลต าบลน้ าสวย 100,000 ส านักปลัด  
4 โครงการสังคมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเทศบาลต าบล

น้ าสวย 
200,000 ส านักปลดั/ 

งานพัฒนาชุมชน 
 

5 โครงการพัฒนาองค์กรความรู้และการจัดการความรู้สู่
องค์กรแห่งการเรยีนรู้เทศบาลต าบลน้ าสวย 

100,000 ส านักปลดั  

6 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารเทศบาลต าบลน้ า
สวย 

100,000 ส านักปลดั  

7 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในเขตเทศบาลต าบลน้ าสวย 

122,000 กองช่าง  

             


