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1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

  เทศบาลต าบลนายูง มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน       ใน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการกระจาย
อ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใต้การ
ก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย จึงต้ องก าหนดให้มีการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลัก
ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์และเทศบาลต าบลใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
 (1) น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นหลักปฏิบัติและวางแผนพัฒนา 5 ปี ให้บรรลุเป้าหมาย 
 (2) เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(3) ท าให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบรรลุเป้าหมายและมีทิศทางการพัฒนาเป็นระบบ 
(4) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการพัฒนาองค์กรตรงตามความต้องการของ

ประชาชน 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 
2565)เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
และประกาศใช้แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลนายูง ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้เทศบาลต าบลนายูงน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
  เทศบาลต าบลนายูง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ถนนทางหลวงแผ่นดินสายน้ าซึม – สังคม ต าบลนายูง 
อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอนายูง อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอนายูง
ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๑๑๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับผิดชอบรวม 
๑๒๑.๖๘ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๗๖,๐๕๐ ไร่ ซึ่งได้รับการยกฐานะจากอบต.นายูงเป็นเทศบาลต าบล
นายูง ตามประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556  
 

แผนที่ต าบลนายูง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนายูงส่วนใหญ่เป็นดอน ใกล้เชิงเขา มีป่าทึบ
บางส่วนและเป็นภูเขาดินน้อยใหญ่สลับซับซ้อน พ้ืนที่โดยทั่วไปยังอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และ
เลี้ยงสัตว์ 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ร้อน ชื้น ในฤดูร้อน ห้วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัด หมอกหนา  
ฝนตกชุกปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย/ปี 1,257 มม. 
  1.4 ลักษณะของดิน  

ดินร่วนปนทราย อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 
 

ส่วนที่ 1     
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

เทศบาลต าบลนายูง  อ าเภอนายูง  จังหวัด



 

 
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  
       เทศบาลต าบลนายูง มีเขตการปกครองจ านวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  

หมู่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้น า 

หมู่๑ บ้านนายูง นายครอง เรืองประทีป 
หมู่๒ บ้านสว่าง นายอุทิศ จิตจ ารุณ 
หมู่๓ บ้านห้วยทราย นายเม้า  ตะวงษา 
หมู่๔ บ้านปากราง นายบรรจง ฤทธิ์มหา 
หมู่๕ บ้านนาต้อง นายอุไร ศรีจ าปาน้อย 
หมู่๖ บ้านนาสมนึก นายปรีชา สงสาร 
หมู่๗ บ้านชุมพล นายประศาสตร์ พลรักษ์ 
หมู่๘ บ้านห้วยเวียงงาม นายวิจิตร ประหา 
หมู่๙ บ้านนายูง นายยศนนท์ คันธี 

หมู่๑๐ บ้านนาคลัง นายอนันนัย  เทือกสาย 
 
มีอาณาเขต ดังนี้          ทิศเหนือ   ติดกับ  ต าบลโนนทอง  อ าเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี 
                    ทิศใต้   ติดกับ  ต าบลหนองแวง  อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธานี 
                    ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต าบลค าด้วง  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
                    ทิศตะวันตก    ติดกับ  ต าบลก้อง   อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

  2.2 การเลือกตั้ง  
เทศบาลต าบลนายูง แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต โดยมีจ านวนสมาชิกเขตละ 6 คน มีวาระ 

การด ารงต าแหน่ง คราวละ 4 ปี ๑.นายกเทศมนตรีท าหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาลมีรองนายกเทศมนตรี จ านวน ๒ คน  
ที่ปรึกษานายกฯ ๑ คน เลขานายกฯ ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย 

นายบัญชา  ตะวงษา  นายกเทศมนตรีต าบลนายูง 
นายคูณชัย  พิมพาแสง               รองนายกเทศมนตรีต าบลนายูง 
นายสมคิด  เวียงอินถา                รองนายกเทศมนตรีต าบลนายูง 
นายสรยุทธ  ปราณสิงห์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนายูง 
นางสกุลรัตน์  วิศิษฐ์ผจญชัย        เลขานายกเทศมนตรีต าบลนายูง 

๒.สภาเทศบาลท าหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน ๑1 
คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี สภาเทศบาล มีประธานสภา  ๑ คนรองประธานสภา ๑ คน สมาชิกสภามี 9 
คน สมาชิกสภาตาย 1 คน ตามมติของสภาเทศบาล ประกอบด้วย 

นายฝัน   ใสสัง         ประธานสภาเทศบาลต าบลนายูง 
นายทองใบ   ผาภูเวียง    รองประธานสภาเทศบาลต าบลนายูง 



 

นายประเสริฐ ดิษฐประสพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
นายกิตติธัช   สงสาร   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
นายทวี  ชาญา    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
นายกิตติชัย  ภักมี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1  
นางศศินิภา  คันธี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
นายถาวร   ลุนทอง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
นายประยง  ราชรี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
นายพงษ์ศิริ  เพ่ือนสงคราม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
นางหัสดี  สินธุวาปี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 

 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
     
   
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                         ข้อมูล วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด – 18 ปี 1,151 1,086 2,237 
19  - 60 ปี 2,745 2,657 5,402 
60 ปีขึ้นไป 400 494 894 

รวม 4,299 4,189 8,533 
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 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
  เทศบาลต าบลนายูงมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น  และมีสิทธิ์ที่จะจัดการฝึกอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถิ่น มีสถานศึกษา แยกเป็น 

หมู่ ชื่อบ้าน จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่๑ บ้านนายูง 353 352 705 274 
หมู่๒ บ้านสว่าง 615 618 1,233 409 
หมู่๓ บ้านห้วยทราย 535 534 1,069 360 
หมู่๔ บ้านปากราง 364 354 718 206 
หมู่๕ บ้านนาต้อง 462 420 882 288 
หมู่๖ บ้านนาสมนึก 323 343 666 211 
หมู่๗ บ้านชุมพล 460 458 918 349 
หมู่๘ บ้านห้วยเวียงงาม 372 357 729 242 
หมู่๙ บ้านนายูง 565 551 1,116 375 

หมู่๑๐ บ้านนาคลัง 251 250 501 266 
รวม 4,300 4,237 8,537     2,980 



 โรงเรียนประถมศึกษาจ านวน ๔ แห่ง คือ 
  -โรงเรียนบ้านสว่างปากราง   จ านวนนักเรียน 216  คน 
  -โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก   จ านวนนักเรียน 129  คน 
  -โรงเรียนบ้านนายูง    จ านวนนักเรียน 181  คน 
  -โรงเรียนชุมพลนาคลัง     จ านวนนักเรียน 126  คน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๑๐ แห่ง 
  -ศพด.บ้านนายูง   จ านวนผู้ดูแลเด็ก  ๒ คน  จ านวนนักเรียน   16 คน 
  -ศพด.บ้านสว่าง  จ านวนผู้ดูแลเด็ก  3 คน จ านวนนักเรียน   30 คน 
  -ศพด.บ้านห้วยทราย  จ านวนผู้ดูแลเด็ก  ๒ คน จ านวนนักเรียน   18 คน 
  -ศพด.บ้านปากราง จ านวนผู้ดูแลเด็ก  ๒ คน  จ านวนนักเรียน   11 คน 
                     -ศพด.วัดชัยมงคลสามัคคีธรรม จ านวนผู้ดูแลเด็ก  ๒  คน      จ านวนนกัเรียน  12 คน 
  -ศพด.บ้านนาสมนึก   จ านวนผู้ดูแลเด็ก 2 คน               จ านวนนักเรียน  16 คน 
 -ศพด.วัดเทพชุมพล  จ านวนผู้ดูแลเด็ก 3 คน  จ านวนนักเรียน   32 คน 
  -ศพด.บ้านห้วยเวียงงาม จ านวนผู้ดูแลเด็ก ๒ คน      จ านวนนักเรียน   15 คน 
  -ศพด.วัดเทพสิงหาร    จ านวนผู้ดูแลเด็ก 1 คน      จ านวนนักเรียน   14 คน 
 -ศพด.บ้านนาคลัง           จ านวนผู้ดูแลเด็ก   1 คน    จ านวนนักเรียน    9  คน 

                           ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๕62 
 

เทศบาลต าบลนายูงจัดให้มีทุนและอุปกรณ์เพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนแต่เรียนดี 
และยังให้ความส าคัญกับองค์ความรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ และผู้ทรงคุณวุฒิใน
ท้องถิ่น ให้ได้มีส่วนถ่ายทอดความรู้ ศิลปวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนได้สืบทอด สนองตอบกฎหมาย
การศึกษา โดยพร้อมที่จะรับโอนโรงเรียนในสังกัดอ่ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลนายูง เข้ามาอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลนายูง เพ่ือให้การจัดการศึกษาของเทศบาลครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าหมู่บ้าน/ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน ๙ แห่ง 
  4.2 สาธารณสุข 
  สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพ ในเขต ทต.นายูง ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ  
จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลนายูง  มีเตียงคนไข้ จ านวน ๓๐ เตียง 
             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน ๒ แห่ง 
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนายูง หัวหน้าสถานีอนามัยชื่อ นางอรทัย แก้วอัคฮาด 
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยทราย หัวหน้าสถานีอนามัย ชื่อ นาย วิรัตน์  ชาวสวน  

-อาสาสมัครสาธารณะสุขประจ าหมู่บ้าน มีทุกหมู่บ้านมีสนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อให้ประชาชน 
ได้ออกก าลังกาย จ านวน ๗ แห่ง 

  4.3 อาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จุดตรวจประจ าต าบล    ๑  แห่ง  จุดตรวจหน้าเทศบาลต าบลนายูง 
 
 

 
 
   
 



 

 
 4.4 ยาเสพติด  

เทศบาลต าบลนายูงได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์     

ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ประเภทของผู้ได้รับเบี้ยยัง

ชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ รวม(คน) 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
หมู่ที่ ๑ บ้านนายูง 73 15 1 89 
หมู่ที่ ๒ บ้านสว่าง 109 29  138 
หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทราย 104 37 1 142 
หมู่ที่ ๔ บ้านปากราง 74 16 1 91 
หมู่ที่ ๕ บ้านนาต้อง 105 38 4 238 
หมู่ที่ ๖ บ้านนาสมนึก 71 20  91 
หมู่ที่ ๗ บ้านชุมพล 98 21  119 
หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยเวียงงาม 75 24 2 101 
หมู่ที่ ๙ บ้านนายูง 112 30 1 143 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาคลัง 59 12 2 73 
รวมผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,225 
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 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯ ล ฯ) 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลนายูงมี ๙ สาย เป็นถนนลาดยาง ๓ สาย ระยะทาง ๓๖ กิโลเมตร 

ถนนคอนกรีต๖ สาย ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร ส่วนใหญ่ค่อนข้างเล็กและแคบ มีสะพาน ๑๐ แห่ง 
  5.2 การไฟฟ้า  

 การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลต าบลนายูงเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขต ทต.ทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน และ
ระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะที่มีก าลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ 
  5.3 การประปา 

-ประปาหมู่บ้าน จ านวน ๒๑ แห่ง 
  -แหล่งน้ าผิวดิน (แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง) เช่น ล าน้ าโสม ล าน้ าห้วยทราย ห้วยน้ าราง ห้วย
กระดิ่ง 



 

  5.4 โทรศัพท์  
  ภายในเขตเทศบาลต าบลนายูง การให้บริการด้านโทรศัพท์ ด าเนินการโดยองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย  มีโทรศัพท์สาธารณะ ๙ แห่ง 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ภายในเขตเทศบาลต าบลนายูง มีที่ท าการไปรษณีย์ ๑ แห่งด าเนินการโดยส านักงานการ
สื่อสารไปรษณีย์เขตอ าเภอนายูงสามารถเปิดรับสัญญาณการถ่ายทอดโทรทัศน์ ได้ คือ ช่อง ๓,๕,๗,๙ และ ๑๑ 
มีระบบเสียงตามสายตามหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน ๑๑ แห่ง มีสถานีวิทยุ ภูมิปัญญา ประชาชนเสียงจาก
สวนป่า คลื่น FM.๘๙.๑๐ MHz ตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง ม.๒ 
 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม อัตราค่าจ้างแรงงานในหมู่บ้าน 
๓๐๐ บาท/วัน ประชากรมีรายได้เฉลี่ย ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี   ลักษณะการประกอบอาชีพการเกษตรใน
ท้องถิ่น เป็นการเกษตรแบบสมัยใหม่มีการน าเครื่องจักรกลมาใช้ในทางการเกษตร พื้นที่ในการเกษตร แบ่งเป็น 

             พ้ืนที่ท าไร่ ประมาณ  ๓๖,๕๖๓ ไร่ 
    พ้ืนที่ท าสวน ประมาณ  ๑๑,๗๑๘ ไร่ 
    พ้ืนที่ท านา ประมาณ ๑๑,๗๑๘  ไร่ 

มีการเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนน้อย ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ คือ ยางพารา มันส าปะหลัง กล้วย ข้าว ตามล าดับ 
  6.2 การประมง  

ในเขตเทศบาลต าบลนายูงมีบ่อเลี้ยงปลา และจับสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  6.3 การปศุสัตว์  
    มีสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ โค กระบือ หมู ไก่ เป็ด ฯล 
  6.4 การบริการ  

- โรงสีขนาดเล็ก  จ านวน  ๘  แห่ง 
 - ลานตากมันแห้ง จ านวน  ๓   แห่ง 

  6.5 การท่องเที่ยว   
            -อุทยานแห่งชาติ นายูง   – น้ าโสม น้ าตกยูงทอง บ้านสว่าง ม.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.goisgo.net/trip28-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1_%E0%B8%88.%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5.html
http://travel.thaiza.com/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%AD%E0%B8%8A-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1/180694/
http://udonthani.dnp.go.th/real/section/sub/gallery.php?section=5&sub=8&id=209
http://www.sovego.com/county_travel_detail.php?travel_id=184&county=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5


   
  6.6 อุตสาหกรรม  

- โรงสีขนาดเล็ก  จ านวน  ๘  แห่ง 
   - ลานตากมันแห้ง  จ านวน  ๓   แห่ง 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- ผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพ 
 

กลุ่ม สมาชิก(คน) เงินทุน(บาท) ประธานกลุ่ม หมู่ที 
กลุ่มแปรรูปผลผลิตจากกล้วย 42  นางบุญน า   สมสาย ๑ 
กลุ่มกล้วยตาก ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ นางบังอร เฮ้าพา ๓ 
กลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน ๓๒ ๔๘,๐๐๐   
กลุ่มสตรีแม่บ้าน ๘๐ ๒๕,๐๐๐ นางพิมพา ตะวงษา ๔ 
กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ๑๐ ๗,๕๐๐ นายสุรพล  ยาสงคราม ๕ 
กลุ่มเกษตรท านา ๑๑๙ ๒๕๐,๐๐๐ นายสมฤทธิ์  ตะวงษา ๖ 
กลุ่มปลูกข่า ๒๑  นายน้อย  พฤษาชาติ ๖ 
กลุ่มฝ้าย ๖๓ ๗๖,๐๐๐ นางสายัน  แพงน้อย ๘ 
กลุ่มหัตถกรรมครัวเรือน ๑๙ ๕๐,๐๐๐ นางทม พนักศรี ๘ 
กลุ่มแปรรูปอาหารทาง
การเกษตร 

๓๑ ๕๐,๐๐๐ นางจันทเกตุ  วงษา ๘ 

กลุ่มพัฒนายางพารา ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ นายอุไร  ศรีจ าปาน้อย ๕ 
กลุ่มพัฒนายางพารา ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ นางสายันต์  แพงน้อย ๘ 
กลุ่มเกษตรเลี้ยงโค ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ นายกฤษณเมธี  มหาฉวี ๑๐ 
กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ นายบุญมี  โสภากุล ๗ 

-สินค้า OTOP 
   ๑.กล้วยตาก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายูงพัฒนาสามัคคี หมู่ที่๑ 

๒.กล้วยตาก กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตจากกล้วย หมู่ที่ ๑ 
๓.กล้วยตากรสธรรมชาติ กลุ่มอาชีพแปรรูปกล้วยตาก หมู่ที่ ๓ 
๔.ผ้ามัดหมี่สายรุ้งพื้นฐาน กลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมือง หมู่ที่ ๖ 
๕.ผ้าลายสายรุ้งกลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมือ หมู่ที่ ๕ 
๖.ผ้าลายสายฝน กลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมือง หมู่ที่ ๒ 

- การพาณิชยกรรมและบริการ 
    -ปั๊มน้ ามันและก๊าซ จ านวน  ๕   แห่ง 
    -ร้านค้าทั่วไป  จ านวน ๔๕  แห่ง 

-โรงสีขนาดเล็ก  จ านวน  ๘  แห่ง 
    -ลานตากมันแห้ง  จ านวน  ๓   แห่ง 
  6.8 แรงงาน  
 อัตราค่าจ้างแรงงานในเขตเทศบาลต าบลนายูง ๓๐๐ บาท/วัน ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 5๐,๐๐๐ 
บาท/คน/ป ี
 
 
 



 
 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
   - ประเพณีตักบาตรท าบุญปีใหม่เทศบาลต าบลนายูงจัดท าทุกปี  ประมาณเดือน 
มกราคม 

- ประเพณีบุญครบรอบมรณภาพหลวงปู่เครื่อง ประมาณเดือน มีนาคม 
- ประเพณีบุญมหาชาติ    ประมาณเดือน มีนาคม 

   - ประเพณีสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
- ประเพณีทอดเทียนพรรษา(ช่วงเข้าพรรษา) ประมาณเดือน กรกฎาคม  
- ประเพณีออกพรรษา    ประมาณเดือน ตุลาคม 

   - ประเพณีแข่งเรือ    ประมาณเดือน ตุลาคม 
   - ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
   - ประเพณีแห่พระ    ประมาณเดือน เมษายน 
   - ประเพณีบุญซ าฮะ    ประมาณเดือน พฤษภาคม 
   - ประเพณีแห่เทียนพรรษา(ก่อนเข้าพรรษา)  ประมาณเดือน กรกฎาคม  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  

    - ปราชญ์ชาวบ้าน 
หมูที ่   ชื่อ-สกลุ    รายละเอียด  
๑   นายพัน  สมนาม   ช่างไม้และแกะสลัก 
๑   นางพร  เรืองประทีป  นวดพ้ืนบ้าน 
๑   นายค าแสง  บุญฤทธ์ิ  ที่ปรึกษาชุมชน 
๑   นางพร  สมนาม   ทอผ้า 
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๑   นางใคร  บุญฤทธ์ิ   ทอผ้า 
๑   นางกินรอน  มาลาอ่อน  ทอผ้า 
๒   นายประจักษ์  พรมกลุัง  ช่างไม้ 
๒                       นายสุริน  อินบูน   ช่างเหล็ก 
๒                       นายรัฐศาสตร์  พ่ออามาตย ์  ช่างเหล็ก 
๒                       นายส าเภา  เฮา้พา   ช่างเหล็ก 
๒                       นายพิทักษ์  นักรบ   ช่างปูน 
๒                       นางบัวเงิน  แก้วทอง  นวดแผนไทย 
๓   นายหาญ  ดอกบัว   บายศรสีู่ขวัญ 
๓   นางสังคม  ภูแซมโชต ิ  นวดแผนไทย 
๓   นายอุดร  พลฤทธิ์                      ช่างปูน 
๔   นายฉวี  สุขสอน   ประเพณีชาวบ้าน 
๔   นายอ่อนตา  แก้วสีลา  ท าพิธียกบ้านใหม่ 
๔   นายชารี  น้อมหน ู   หมอยาแผนโบราณ 
๔   นางศรินภา  สาเหือ   นวดแผนไทย 
๔                       นางแจ่มมณี  เงินเก่า                  นวดแผนไทย 
๔                       นายไหม  ปากแก้ว   ช่างไม้ 
๔                       นายไพบูรณ์   สุขรตัน ์  ช่างไม้ 
๔                       นายนง  ตะวงษา   ช่างไม้ 
๔                       นายบุญ   ปากแก้ว   ช่างไม้ 
๔                       นายแก่น   สมนาม   จักรสาน 
๔   นายคมสัน  คันธ ี   นวดพ้ืนบ้าน 
๕   นายหนูศิลป์  ตะวงษา  สมุนไพรพื้นบ้าน 
๕                       นายสาย  สภีูแพน   จักรสาน 
๕                       นางพุธ  ภูมิชชิต   เลี้ยงหม่อน 
๕                       นายทอง  ทับทิมใส   ผู้น าศาสนา  
๕                       นายจันทร์  ศิร ิ   หมอดิน 
๕                       นายเต็ม  นันด ี   จักรสาน 
๕                       นายฉ่ า  ไชยสมคุณ   จักรสาน 
๖   นายทองอินทร์  หน่อสีดา  วัฒนธรรมประเพณี   
๖   นายทองอยู่  ดอนนาม  จักรสาน 
๖   นายกองแก้ว ดอนนาม  เฟอร์นิเจอร ์
๗   นายบุญโฮม  อาชนะชัย  ท าการบายศรีสู่ขวัญ 
๗   นายผง  พรอยกันตา  จ้ าบ้าน 
๗   นายทองลา  มูลอินคา  จักรสาน 
๘   นายแวว  จิตตะมะ    จักรสาน 
๘   นายถนอม  เติมวุฒิ   จักรสาน 
๘   นางจันหอม  โป๊ะพนม  อาหาร 
๘   นายดนตรี  โคตรมงคล  ช่าง 
๘   นางบุญเฮือง  แก้วสว่าง  จัดการกลุ่ม 
๘   นายสมร  ใบบัว   ประเพณ ี



 

๘                       นางประหยัด  สุวรรณพล  นวดแผนไทย 
๘                       นางจันทร์สี  วังสีสา   นวดแผนไทย 
๘                       นายบุญไหล  สาพร                    ประเพณ ี
๙   นายถาวร  นาแพงหมื่น  หมอสู่ขวัญ 
๙   นายสมศักดิ์  ดีมั่น   ช่างไม้และแกะสลัก  
๙   นายวรจักร  คาดนิชกุล  ผู้มีความรู้ด้านโหราศาสตร ์
๙   นางกองมี  ทุมณี   จักรสาน 
๙   นายมุล  ตันปาน   ท าปราสาทผึ้ง 
๙   นายนิต  จันทะโคตร  ช่างตีเหล็ก , หมอเป่า 
๑๐   นายสังข์  จ าปาบุร ี   จักรสาน 
๑๐   นายพูน  อุดมไพร   จักรสาน 

  ๑๐                     นายบุญสงค์ ชาวดร    จักรสาน 
๑๐   นายสังคม  พันพรม   ช่างไม้ ท าบ้าน 
๑๐                     นายถาวร  คงวิเศษ   ช่างไม้ 
๑๐                     นายสมัย  จันทร์แสง  ช่างไม้ 
๑๐                     นายบุญมา  เกื้อกุล   นวดแผนไทย 
๑๐                     นายพุทธรักษา  พ้ืนแสน  นวดแผนไทย 

  7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
๑.กล้วยตาก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายูงพัฒนาสามัคคี หมู่ที่๑ 
๒.กล้วยตาก กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตจากกล้วย หมู่ที่ ๑ 
๓.กล้วยตากรสธรรมชาติ กลุ่มอาชีพแปรรูปกล้วยตาก หมู่ที่ ๓ 
๔.ผ้ามัดหมี่สายรุ้งพื้นฐาน กลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมือง หมู่ที่ ๖ 
๕.ผ้าลายสายรุ้งกลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมือ หมู่ที่ ๕ 
๖.ผ้าลายสายฝน กลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมือง หมู่ที่ ๒ 
 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ า 

แหล่งน้ าผิวดิน (แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง) เช่น ล าน้ าโสม ล าน้ าห้วยทราย ห้วยน้ าราง ห้วย 
กระดิ่ง 
  8.2  ป่าไม้  

บริเวณเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนายูง เป็นเทือกเขาสูง ต่ าสลับซับซ้อน เป็นป่าไม้เขตป่าเบญจ 
พรรณมีไม้สักเป็นไม้เด่น ขึ้นคละกับไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด อาทิ ประดู่ ชิงชัน มะค่าโมง แดง ไผ่
ไร่ และไผ่ซางดอย    

8.3 ภูเขา  
บริเวณเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนายูง เป็นเทือกเขาสูง ต่ าสลับซับซ้อน 

  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของเทศบาลต าบลนายูง 
บริเวณเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนายูงมีทรัพยากรธรรมชาติคือ ป่าไม้ที่อุดมสมบรูณ์และคุณค่า 

ทางเศรษฐกิจหลายชนิด 
      
 
 



 

 
 
 
 

   
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ 

ภายนอกในทุกระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน  
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4) ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ังคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่      
อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 
2) ความม่ังคั่ง 

2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม 
ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น 
 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและ 
ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนานาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์     
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
อุดรธานี 



3) ความย่ังยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ 

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก 
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การจัดท าแผนพัฒนาห้าปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ฉบับที่  12  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

                               และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

                               ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  อย่าง
ยั่งยืนแนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิม
ปริมาณ การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน
เค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร  
  2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา 
แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  
  3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
  4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด่าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างการ  
ใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท าแผน  
บริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ ลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากินของ ตนเอง 
ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และ อบรม
ให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  
  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิม 
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ 
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาล 
ชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาล 
ขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  
  3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษา
ที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิ  ปัญญา
ท้องถิ่น  
  4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่ เสี่ยง 
อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล่าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี  
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้ง ในชุมชนและ 
เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด  
ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัด  
กรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรอง
กลุ่ม เสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท่างาน   
  5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือ  
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่ เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการ 



พัฒนาเด็กในช่วง ๐ - ๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานเพ่ือ 
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  
  6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้ น้อย
และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท่างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ  
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง  
ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึด  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลง 
ใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา เครือข่าย  
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง  แหล่ง
เงินทุนที่เป็นธรรม น่าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม 
สกลนคร อุบลราชธานีอุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู  
  2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด ยโสธร  
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ 
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยาย 
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า เกษตร  
ที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรอง  
แบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท่าโซนนิ่งระบบ เกษตร 
อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน่าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิง 
เกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท่าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นข้อมูลใน 
การวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือ  
สุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและ 
ท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ่าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-
Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
   3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่(Zoning)และ 
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า  
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้น 
ใน การแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีน่าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมาก 
พอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัด
ท่า ฐานข้อมูล พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่
จังหวัด สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ใน
พ้ืนที่จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง
คุณภาพอาหาร  สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
ให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ่าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  
   4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของ 
ภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้  
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน  



อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด 
ความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์  
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร  
เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่ 
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP 
พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและ 
ตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความ  
หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืช 
มูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน  
จากการน่าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายใน  
ครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภค 
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ ในพ้ืนที่ 
รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมการพัฒนา  
ช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น 6) 
ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ให้ก้าวไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ สกลนคร เป็นต้น 
โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยี  และงานศึกษาวิจัย
สร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับ  ผู้ประกอบการและนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบ และการจัดการ  เพ่ือให้สินค้ามีความ
หลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาด กลางและขนาดย่อม
กับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
  7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่  มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสั งคมที่ 
ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวความสะอาดและ 
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  
  8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของ  
พ้ืนที่ต้นน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนด และท่าเครื่องหมาย
แนว เขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูก
ป่า และป้องกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์
พ้ืนที ่ชุ่มน้ า 
  9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด  
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจาย 
ตัวอยู่ในพื้นท่ี สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ อุตสาหกรรมใน  
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ  
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลอง 
เพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท่าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน่าร่องเพ่ือให้  
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
 



 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนใน การ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ่าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อน อัตลักษณ์ของ
ชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริม
การขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาด แบบมีเป้าหมาย เฉพาะ
กลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็น ต้น  
  ๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์  
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรือ  อัต
ลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ 
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม  
นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก 
ทุน ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ่าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากร และ  
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการจัดท่าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ 
ตลอดทั้งปีพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่ แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความ ปลอดภัย
และสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  
  ๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือน
บ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย – อุดรธานี- หนองบัวล าภู- หนองคาย - สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง  
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่ม  
แม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan 
Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้าง งานและ
รายได ้เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เพ่ิมข้ึน  
  ๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี
หนองบัวล่าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก  รื่นรมย์
เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษา  วิวัฒนาการ
ของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม  ทัศนศึกษา
ของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ านวย ความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง  สาธารณะเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  
  ๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่  
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ  
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น  
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิต 
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม 
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  



  ๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี  
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้ เกิดความ สมดุลและ 
ยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อ  
ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือ
ลด การพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ 
จัดการ ขยะอย่างถูกวิธี  
  ๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ 
ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ ยวจากเมือง 
หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน  
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ  
บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนา 
สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะ  
กลุ่มตาม ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจ 
หลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ 
ของภาค 
 แนวทางการพัฒนา  
  1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ  
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การ
พัฒนา โครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
  2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิการ  
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทางหลวง  
  3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการ 
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง ส่งเสริมระบบขนส่ง 
สาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  
  4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น  และ
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิเมืองนครพนม 
เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท่าโครงการน่าร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดิน  การ
วางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้าน ในการ
สร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุน
การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่ง
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน  การค้า
ชายแดนที่มีศักยภาพ  



  2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 
๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความ  
สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
  3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่ น่าร่องเพ่ือ 
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน  
พร้อมทั้งเร่งรัดการด่าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มี  
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดน 
   กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูล  และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน 

1) โครงการศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน ณ จุดผ่านแดน 
2) โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับแรงงาน 
3) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม 
4) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 
5) โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
6) โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 
7) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่อาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
   กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนา
และฟ้ืนฟูลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ 

   กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร (ยางพารา) 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร 

   กลยุทธ์ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ผลผลิตทางการเกษตร 
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน 
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
6) โครงการติดตามและประเมินผลและประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
7) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 

   กลยุทธ์ 2.4 เพ่ิมศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 
1) โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
2) โครงการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน  เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชีพด้านการประมง 

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



   กลยุทธ์ 2.6 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาช่อง 
     ทางการตลอด 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์
การตลาด 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
2) โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

   กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

   กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  ทั้งในและต่างประเทศ 
2) โครงการขุดลอกหนองคลองเกาะ เพ่ือให้เป็นที่รับน้ าและเป็นหนองน้ าสาธารณะ 

และการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ 3.4 การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

1) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวระบบเพ่ือ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดของกลุ่มจังหวัด 

2) โครงการพัฒนาด้านบริหารการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี 
3) โครงการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการสถานบริการ เช่น ร้านอาหาร ที่โรงแรม 

ฯลฯ 
4) โครงการถนนแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด(สินค้าและ

ผลิตภัณฑ์OTOP) 
5) โครงการพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์(ในต่างประเทศ) 

   กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

   กลยุทธ์ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
 วิสัยทัศน์ 
 “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวก ปัจจัยพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และ การยกระดับมาตรฐาน
สถาน ประกอบการและแรงงานเพ่ือเพ่ิม ขีด ความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง  
 2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ และยกระดับมาตรฐานการท้า การเกษตรปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย ์ 
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการ พัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ าโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการ ท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพ ด้านที่ตั้งเพ่ือสร้าง
ความเป็นเมือง ศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  



 6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ าการจัดการขยะน้ า
เสียเพ่ือการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 7. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความ ปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของ ประชาชน  
 8. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการ การท างานกันทุก
ภาคส่วน ตามค่านิยม UDON TEAM 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนา แรงงานเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
      2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่ กลุ่มธุรกิจเป้าหมายอุดรธานี ๔.๐   
   3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ้านวย ความสะดวก เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และ
การบริการ  
   4. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือให้แข่งขันได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2    การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการ ผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร อินทรีย์ 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี  
4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3    การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความ เข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคม ผู้สูงอายุสุขภาพดี  
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ ชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย  
๓. ลดความเลื่อมล้ าด้านสังคมคน อุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคม คุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4  การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์
และ ศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็น เมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้า โขง (GMS MICE & 
Tourism City) 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดย เน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์  
2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยง กลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ  
3. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว  
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย ความสะดวกด้านการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมไมซ์

และการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง 
ยั่งยืน  
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่า)  



  2. พัฒนาแหล่งน้ าและน าไปใช้ประโยชน์ อย่างสูงสุด  
  3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและ การน ากลับมาใช้ประโยชน์  
  4. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ 
ประมุข  
  2. ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายา เสพติดและจัดระเบียบสังคม  
  3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน  
  4. ยกระดับมาตรฐานการบริหาร จัดการด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณะภัย 
 
 
   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.
2561 - 2565) 
     
  1.วิสัยทัศน์ (vission) 
    “บูรณาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองนาอยู่
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน”  
  2. พันธกิจ (Mission) 
      1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
      2) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      3) การพาณิชและส่งเสริมการลงทุน 
      4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
      5) การจัดการศึกษา 
      6) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
      7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
      8) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
      9) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
      10) การส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      11) การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และมลพิษต่างๆ 
      12) การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy )  
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง  
 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
   2.) ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้าหมายอุดรธานี 4.0  
   3.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ  
   4.) สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้  



  3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   2.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร  
   3.) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
   4.) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร  
 
 
  3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มี
ความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  
 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี  
   2.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 63  
   3.) ลดความเลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4.) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต  
  3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์การท่องเที่ยว และ 
อุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ า 
โขง  
 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์  
   2.) สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า  
   3.) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา  
   4.) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ่านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ อุตสาหกรรม
ไมซ์การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา  
  3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ 
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ปกปอ้ง อนุรักษ์ พ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   2.) พัฒนาแหล่งน้ าและน่าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด  
   3.) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน่ากลับมาใช้ประโยชน์  
   4.) พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
  3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ 
ประชาชน  
 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็น
พระประมุข  
   2.) ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม  
   3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
   4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะ  
  3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ  



 

 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี  
   2.) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   3.) ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับช้อนของพ้ืนที่ในการด าเนินงาน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 
 2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนายูง  
 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
           “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์โครงการด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
 2.3  เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  3. ประชาชนมีการด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
  4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. เทศบาลต าบลนายูงมีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  6. ต าบลนายูงมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 2.4 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพานที่ได้มาตรฐาน 
  2. ร้อยละสิ่งสาธาณูปโภคและสาธารณูปการ 
  3. ร้อยละพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าสาธารณะ 
  4. ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  5. ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
  6. ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
พัฒนา 
  7. ร้อยละของจ านวนประชากรของต าบลนายูงที่ได้รับการศึกษา 
  8. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีแลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   9. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 
  10. จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
  11. ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
  12. ร้อยละของครัวเรือนยากจน 



  13. ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
  14. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 
  15. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
  16. ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. ร้อยละระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  2. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. ร้อยละของจารีตประเพณีที่ด ารงไว้ 
  4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับบริการจากเทศบาลต าบลนายูง 
  6. ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในพ้ืนที่ดีขึ้น 

2.6 กลยุทธ์ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 

   1.1 การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อ
ระบายน้ าศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้ายประชาสัมพันธ์  ลานกีฬา  และท่ีสาธารณ ฯลฯ             

1.2 การขยายเขตและซ่อมแซมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะในต าบลให้ทั่วถึง  
1.3 การปรับปรุงซ่อมแซม ขยายเขต ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและประตูกักเก็บน้ า 

  1.4 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตร 
๒. ยุทธศาสตร์โครงการด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
 1.1 การจัดท าแผนแม่บทและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชนทุก

ระดับ 
  1.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาชนทั่วไป             

1.3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษา 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

             1.4 การพัฒนา  ส่งเสริม  งานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
  1.5 การสงเคราะห์จัดสวัสดิการส่งเสริมสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

และผู้ป่วยเอดส์ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
   3.1 ส่งเสริมศาสนาและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน 

3.3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและงานบุญประเพณีและวันส าคัญต่างๆ 
3.3 อุดหนุนหน่วยงานราชการ กลุ่มอาชีพ องค์กรเอกชน ฯลฯ ตามโครงการที่อยู่
ภายใต้อ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลนายูงและเทศบาลต าบลยูงไม่ได้ด าเนินการเอง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ชุมชน 
4.2 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.3 การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 
4.4 การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย 
4.5การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ 
5.1  พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
5.2  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล(Good 

Governance) 
5.3  พัฒนาสร้างจิตจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มี  

 ประสิทธิภาพ 
5.4 การส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงาน 

5.5 การพัฒนา  ปรับปรุง  จัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
พอเพียง 

 
 

] 
 

          6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
       6.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 

 6.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1) ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างทันท่วงที  
  2)ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุมทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 
  3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ต าบลนายูง 

4) พัฒนาและส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) เพิ่มศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะให้ประชาชนได้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
8) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 

   
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนา
ในระดับภูมิภาค  ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท า  แต่อย่างไรก็ดี
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค านึงถึง
บริบท และทิศทางการพัฒนาของคนท้ังชาติเป็นส าคัญด้วย     

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนายูงที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับอ าเภอ 
จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในสอง
ระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1  
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี  กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  นโยบายของ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นโยบายนายอ าเภอเมืองอุดรธานี  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความ



 

ต้องการของประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบล  ความเห็นจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ 
ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง  ยั่งยืน สมดุล  ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   
 
  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนายูง  

ด าเนินการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ 
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลนายูง รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  
ของเทศบาลต าบลนายูง อันเป็นสภาวะภายในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของเทศบาลต าบลนายูง
ในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพ SWOT ANALYSIS TECHNIC ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ของเทศบาลต าบลนายูง ด้วยเทคนิค  
SWOT ANALYSIS 

1) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1.ผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
2. ท าเลที่ตั้งภูมิศาสตร์เหมาะสม  สามารถเชื่อมโยง
การขนส่งระหว่างอ าเภอนายูง/อ าเภอบ้านผือ 
 
 

1.พ้ืนที่ต าบลนายูง ค่อนข้างกว้าง การบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง 
2.งบประมาณของ เทศบาลต าบลนายูงไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ท่ัวถึงในระยะเวลาอัน
สั้น 
3. การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
4.มีบุคลากรด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ 

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1.ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อบจ.อุดรธานี กรม
ชลประทาน สนง.ทรัพยากรบาดาล สนง.ทรัพยากรน้ า 
และ กรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 
 

1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐท า
ให้งบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง 
3. การบริหารงานของท้องถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจาก
การตีความของตัวบทกฎหมายของท้องถิ่นและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินบางครั้งมักจะสวนทางกัน 
 

 
2) การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1. ต าบลนายูงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด 

1. พื้นที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
2. แหล่งท่องเที่ยวมีการประชาสัมพันธ์น้อย 
 



 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยว
เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขาดแคลน
ด้วยภัยธรรมชาต ิ
2.ปัญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบเผาในที่
สาธารณะ 

 
3) การวิเคราะห์ Swot  ด้านสังคม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1..มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
งดงาม เช่น กิจกรรมงานสักการะหลวงปู่เครื่อง 
2. มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กีฬาประจ าต าบล 
นายูงนิมาราธอน ลอยกระทง สงกรานต์ 
 

1.การมีส่วนร่วมของประชาชนยังน้อย เนืองจากมี
กิจกรรมที่มากและมีระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
2.ประชาชนยังมีโรคประจ าตัว เช่น โรคความดัน 
โรคเบาหวาน ฯลฯ  
3. ผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้วัยท างานลด
จ านวนลง 

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ เช่น รพ.
สต. และ อสม. และคลีนิคเอกชน 
2.มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่และที่ ใกล้ เคียงให้การสนับสนุนการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

1. สถานการณ์โรคระบาด   เช่น ไข้ เลือดออก             
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 

 
 
 
 

4) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านเศรษฐกิจ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชน 
2. มีการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มอาชีพสตรี เป็นต้น 
3. มีความหลากหลายของสินค้าโอท็อบ 
 

1. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
2. การเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่
ครบวงจร 
4.กลุ่มอาชีพขาดทักษะและฝีมือ 
5.วัยแรงงานออกไปท างานนอกพ้ืนที่ 

 

 
 
 
 



วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1.มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น สนง.
การเกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์ สนง.พัฒนาชุมชน เป็นต้น 
2. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน 
 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
2.ปัญหาเรื่องโรคระบาดในพืช 
3. สถานการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น 
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม            
ภาคบริการ  ภาคการเกษตร 
5. กระแสโลกาภิวัฒน์ 
 

 

5) การวิเคราะห์ Swot  ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ    การ
จัดเก็บรายได้ และยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก
จ านวนหนึ่ง 
2. มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่ไม่
ซับซ้อนท าให้การบริหารงานง่ายและรวดเร็ว 
3.มีสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งอยู่ 
4.มีหน่วยงานราชการตั้งอยู่หลายหน่วยงาน 
 

1. บุคลากรที่มีอยู่  ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. การประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งในพ้ืนที่  
ต าบล  อ าเภอและจังหวัด ยังขาดประสิทธิภาพ 
3. เครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1.มีการให้พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.มีภารกิจที่พร้อมที่จะถ่ายโอนหลายๆอย่างที่จะถ่าย
โอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมาณมากแต่
ภารกิจนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
งบประมาณและทรัพยากรบุคคลในการด าเนินการ 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้งระดับชาติ
และระดับระหว่างประเทศ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization)     ที่มีส่วนและอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน   กระแสโลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการเกิดกระบวนการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การไฟฟ้าที่ 
ตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันมา ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการ
ตอบสนอง จึงท าให้การพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าเกิดกระบวนการน าเอา  
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ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ป่าไม้ ทรัพยากรดิน อันส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เร่งด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอาจท าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ที่ก าลังหมดไป ส่งผลกระทบมากมายทั้งฝนแล้ง โคลนถล่ม น้ าป่า
ไหลหลากอย่างรุนแรง  ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมีในการผลิตท าให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่ง
น้ าตามธรรมชาติท าให้สัตว์น้ า และ แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคมีการปนเปื้อนของสารพิษ 

3) ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 
3.1) ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาท่ีมุ่งเน้นแต่การ 

แข่งขันจนท าให้ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 
3.2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรม  

ประเพณีของตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดี
งามเลือนหายไปจากท้องถิ่น 

3.3) ด้านความเอ้ืออาทร สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจากอดีตและความมี 
เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของสังคมไทย คือ การเอ้ืออาทรกัน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะสังคมเมือง 
และนอกจากนั้นสังคมชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ความเป็นชนบทที่อยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตรเอ้ือ
อาทรต่อกันเริ่มลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกตได้จากการลงแขกด านา  การแบ่งปันลดน้อยลง 

3.4)ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพ่ือ 
ตอบสนองกระแสโลกาภัตน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลายขาดความ
สมดุล อันเป็นสาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

3.5) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ด้านสุขภาพปัญหาที่พบคือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า                 
เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ  นั่นย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 

      4) ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ความสมดุลของทุกส่วน 
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพ่ือบริโภคกลาย
มาเป็นเพ่ือการค้าและการส่งออก  ส าหรับต าบลนายูงเดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้
บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และการปลูกข้าวเป็นหลัก ปัจจุบันการผลิตเพ่ือการค้าขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคม
การเกษตร มีการปลูกพืชที่ไม่ได้บริโภคมากขึ้น และต้องขายอย่างเดียวไม่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ใน
สถานการณ์ท่ีราคาผลผลิตตกต่ า 

จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือกระแส              
โลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุ
และเกิดสิ่งอ านวยความสะดวก และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้
นั้น   ในที่นี้ขอน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ที่มุ่งสร้างให้เกิดความพอดี พอเพียง พอประมาณ  การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ความสมเหตุและผล รวมทั้ง
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในคนในสังคมให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่างมีสติ  รวมทั้ง
การสร้างให้คนมีความรู้และน าความรู้ไปใช้อย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถิ่นได้รับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริง  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การก่อสรา้ง  
ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  
ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  
ทางเท้า  ท่อระบายน้ า
ศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้าย
ประชาสมัพันธ์  ลานกีฬา  
และที่สาธารณ ฯลฯ             
1.2 การขยายเขตและ
ซ่อมแซมบ ารุงไฟฟ้า
สาธารณะในต าบลให้
ทั่วถึง  
1.3 การปรับปรุง
ซ่อมแซม ขยายเขต ดูแล
ระบบประปาหมูบ่้านและ
ประตูกักเก็บน้ า 
1.4 การพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค บริโภค และ
ขุดลอกคลองเพื่อ
การเกษตร 
 

- งานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่างเทศบาลต าบล
นายูง 

การไฟฟ้าฯ 
กรมทางหลวง 
อบจ.อุดรธาน ี

2 ยุทธศาสตร์โครงการ
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่น 
 

1.1 การจัดท าแผนแม่บท
และส่งเสรมิสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร
ชุมชนทุกระดับ 
1.2 พัฒนาและส่งเสรมิ
อาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป             
1.3 การพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพด้านการศึกษา 
1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุน
การกีฬาและนันทนาการ
1.5 การพัฒนา  ส่งเสริม  

- งานสังคมสงเคราะห ์
- งานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- งานกีฬาและ
นันทนาการ 
- งานการศึกษา 
- งานสาธารณสุข 
 
 

ส านักปลดัเทศบาล
ต าบลนายูง 

จังหวัด/อ าเภอ 
พัฒนาชุมชน
อ าเภอ/ส านักงาน
สวัสดิการสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์

ส่วนที่ 3     
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 



งานสาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย 
1.6 การสงเคราะหจ์ัด
สวัสดิการส่งเสรมิสตรี เด็ก 
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วย
เอดส ์

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

3.1 ส่งเสริมศาสนาและ
สนับสนุนศลิปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน 
3.2 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและงานบุญ
ประเพณีและวันส าคญั
ต่างๆ 
3.3 อุดหนุนหน่วยงาน
ราชการ กลุ่มอาชีพ 
องค์กรเอกชน ฯลฯ 

- งานศาสนาวัฒนธรรม  
- งานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักปลดัเทศบาล
ต าบลนายูง 

วัฒนธรรมอ าเภอ/
ผู้น าชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ
ในพื้นที่ 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

4.1 การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยพร้อมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
4.2 การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
4.3 การส่งเสรมิการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ทางถนน 
4.4 การช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน
ผู้ประสบภยั 
4.5 การมสี่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นพร้อม
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 

- งานการรักษาความ
สงบภายใน 
- งานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักปลดัเทศบาล
ต าบลนายูง 

จังหวัด/อ าเภอ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ที่ดแีละการบริการ
สาธารณะ 
 

5.1 พัฒนาการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 
5.2  ส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมในการบรหิารจดัการ
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) 
5.3พัฒนาสร้างจติ
จิตส านึกและพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 
5.4 การส่งเสรมิ และ
สนับสนุนการศึกษาดูงาน

- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานงบกลาง 

ส านักปลดัเทศบาล
ต าบลนายูง 

จังหวัด/อ าเภอ 



เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารงาน 
5.5 การพัฒนา  ปรับปรุง  
จัดหาเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
พอเพียง 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 

6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
6.2 ส่งเสริมการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม ชุมชนและ
มลพิษต่างๆ 
6.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

 
 

- งานการเกษตร 
- งานเคหะและชุมชน 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
 

ส านักปลดัเทศบาล
ต าบลนายูง 

ผู้น าชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ
ในพื้นที่ 
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แบบ ผ.
01 

                                                                                   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) 
                                                                    เทศบาลต าบลนายูง อ าเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี 

              
    ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 

  ยุทธศาสตร์ จ านวน 
งบประม

าณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
จ านว

น งบประมาณ 
จ านว

น งบประมาณ 

  
 

โครงกา
ร (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

โครงกา
ร (บาท) 

โครงก
าร (บาท) 

โครงก
าร (บาท) 

  1.) ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                         

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     8 
       

2,735,000  141       56,698,000  141 

  
56,698,00

0  141 

    
56,698,00

0  
    

431  

      
172,829,00

0  

                            

                            

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1              8  
       

2,735,000      141        56,698,000  
      

141  

  
56,698,00

0  
    

141  

    
56,698,00

0  
    

431  

      
172,829,00

0  
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    ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 

  ยุทธศาสตร์ จ านวน 
งบประม

าณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
จ านว

น งบประมาณ 
จ านว

น งบประมาณ 

  
 

โครงกา
ร (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

โครงกา
ร (บาท) 

โครงก
าร (บาท) 

โครงก
าร (บาท) 

  
2.) ยุทธศาสตร์โครงการด้านงานส่งเสริม
คุณภาพ                         

  ชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน                         

  แผนงงานบริหารงานทั่วไป     4 
          

230,000  4 
           

230,000  
          

4  
       

230,000  4 
          

230,000  
       

16  
             

920,000  

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     28 
       

1,618,000  28 
        

1,618,000  28 
    

1,618,000  28 
       

1,618,000  
    

112  
          

6,472,000  

  แผนงานการศึกษา     14 
       

6,073,294  14 
        

6,073,294  14 
    

6,073,294  14 
       

6,073,294  
       

56  
        

24,293,176  

  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ         6 
        

2,170,000  
          

6  
    

2,170,000  
         

6  
       

2,170,000  
       

18  
          

6,510,000  

  แผนงานสาธารณสุข         16 
        

1,538,900  16 
    

1,538,900  16 
       

1,538,900  
       

48  
          

4,616,700  

  แผนงานสังคมสงเคราะห์         6 
        

2,669,200  6 
    

2,669,200  6 
       

2,669,200  
       

18  
          

8,007,600  

                            

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2             46  
       

7,921,294         74  
      

14,299,394  
        

74  

  
14,299,39

4  
       

74  

    
14,299,39

4  
    

268  
        

50,819,476  
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แบบ ผ.01 

              
    ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 

  ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
จ านว

น งบประมาณ 
จ านว

น งบประมาณ 

  
 

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

ร (บาท) 
โครงก

าร (บาท) 
โครงก

าร (บาท) 

  
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ศาสนา                          

  
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน                         

  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     25 
       

1,294,300  25 
        

1,294,300  25 
    

1,294,300  25 
       

1,294,300  
    

100  
          

5,177,200  

                            

                            

                            

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3            25  
       

1,294,300  
       

25  
        

1,294,300  
        

25  
    

1,294,300  
       

25  
       

1,294,300  
    

100  
          

5,177,200  

              

              

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



. 

42 
 

 
 
 
 
 

    ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 

  ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
จ านว

น งบประมาณ 
จ านว

น งบประมาณ 

  
 

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

ร (บาท) 
โครงก

าร (บาท) 
โครงก

าร (บาท) 

  
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน                         

  /สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย                         

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน         18 
        

1,085,000  18 
    

1,085,000  18 
       

1,085,000  
       

54  
          

3,255,000  

  แผนงานบริหารงานทั่วไป         3 
           

755,000  3 
       

755,000  3 
          

755,000  
         

9  
          

2,265,000  

                            

                            

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4         
       

21  
        

1,840,000  
        

21  
    

1,840,000  
       

21  
       

1,840,000  
       

63  
          

5,520,000  

              

              

              

              

              

              

      

 
 
 
 
 
 

    



. 

43 
 

              

              

              

              

             
แบบ ผ.01 

              
    ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 

  ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
จ านว

น งบประมาณ 
จ านว

น งบประมาณ 

  
 

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

ร (บาท) 
โครงก

าร (บาท) 
โครงก

าร (บาท) 

  
5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ                         

  ท่ีดีและการบริการสาธารณะ                         

  แผนงานบริหารงานทั่วไป     15 
       

8,645,000  28 
        

9,225,000  28 
    

9,225,000  28 
       

9,225,000  
       

99  
        

36,320,000  

  แผนงานงบกลาง                         

                            

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5         -    
                    

-           15  
       

8,645,000  
       

28  
        

9,225,000  
        

28  
    

9,225,000  
       

28  
       

9,225,000  
       

99  
        

36,320,000  
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    ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 

  ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
จ านว

น งบประมาณ 
จ านว

น งบประมาณ 

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

ร (บาท) 
โครงก

าร (บาท) 
โครงก

าร (บาท) 

  
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ                         

  
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว                         

  แผนงานการเกษตร     10 
          

840,000  10 
           

840,000  10 
       

840,000  10 
          

840,000  
       

40  
          

3,360,000  

  แผนงานเคหะและชุมชน     6 
          

370,000  6 
           

370,000  6 
       

370,000  6 
          

370,000  
       

24  
          

1,480,000  

  แผนงานบริหารงานทั่วไป         2 
           

150,000  
          

2  
       

150,000  
         

2  
          

150,000  
         

6  
             

450,000  

                            

                            

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6            16  
       

1,210,000  
       

18  
        

1,360,000  
        

18  
    

1,360,000  
       

18  
       

1,360,000  
       

70  
          

5,290,000  

              

 
รวมทุกยุทธศาสตร์         110  

    
21,805,594      307  

      
84,716,694  

      
307  

  
84,716,69

4  
    

307  

    
84,716,69

4  

 
1,03

1  

      
275,955,67

6  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลนายูง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าศาลาที่พัก ผู้โดยสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา 
         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านม.๑,ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗,
ม.๘,ม.๙,ม.๑๐ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน ๑๐ หมูบ่้านๆละ 
50,000.- บาท 

  500,000 500,000 500,000 มีการ
ซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 
10 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะขนาดเล็ก 
ม.๓ – ม.๖ 

เพื่อให้เทศบาลมีที
รองรับขยะมากขึ้นใน
การเผาขยะ 

     จ านวน 1 เตา   10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐  มีการ
ก่อสร้างเตา
ขยะไม่น้อย
กว่า 1 เตา 

เทศบาลมีทีรองรับ
ขยะมากขึ้นในการ
เผาขยะ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. 
ม.1,ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗, 
ม.๘,ม.๙,ม.10 

เพื่อความสะดวกการ
จัดกิจกรรมในชุมชน 

จ านวน 10 หมู ่ๆละ 
130,000.- บาท 

  1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 
400 ตร.ม. 

ประชาชนมีที่จัด
กิจกรรมประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
 ม.๑, ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗, 
ม.๙,ม.๑๐ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน ๑๐ หมูบ่้านๆละ
๒๕๐,๐๐๐ ขนาด ๒ ช่อง 
๒.๑๐ม X ๒.๑๐ ม. ยาว ๗ 
ม. 

  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ มีการ
ก่อสร้าง 
ไม่น้อยกวา่ 
10 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

5 โครงการขยายท่อเมนประปาภายใน
หมู่บ้าน ม.๑,ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.
๗,ม.๘,ม.๙,ม.๑๐ 

เพื่อความสะดวกในการ
อุปโภคบริโภคของ
ประชาชน 

จ านวน 10หมู่บา้น 
ๆ ละ 10,000.- 
 

  100,000 100,000 100,000 มีการ
ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  
10 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างสะพานห้วยน้ าราง 
บ้านชุมพล-นาคลัง  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

จ านวน ๑ แห่ง   5,0๐๐,๐๐๐ 5,0๐๐,๐๐๐ 5,0๐๐,๐๐๐ มีการ
ก่อสร้าง 
ไม่น้อยกวา่ 
10 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้ม 
มอยาว – ห้วยกระดิ่ง 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 
100 ม.หนา ๐.๑๕ ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 
400.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหว้ย
เวียงงาม – โนนม่วง 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 5 ม.ยาว 80 
ม.หนา ๐.๑๕ ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 
400.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน สท.
ถาวร – ห้วยน้าราง 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 
100 ม.หนา ๐.๑๕ ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 
400.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาย
บุญกอง - นายสุวรรณ 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.ยาว 5๐ 
กม.หนา ๐.15 ม. 

  100,000 100,000 100,000 มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 
200.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางแยกหอ
ถังประปา – บ้านมอยาว 

เพื่อให้เทศบาลมีที
รองรับขยะมากขึ้นใน
การเผาขยะ 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 50 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

12 โครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนเพื่อ
การเกษตร บา้นนายูง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 
29,240 ตาราง
เมตร 

  150,000 150,000 150,000 มีปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 29,240 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

13 โครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนเพื่อ
การเกษตร  บ้านสวา่ง หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 
29,240 ตาราง
เมตร 

  150,000 150,000 150,000 มีปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 29,240 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

14 โครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนเพื่อ
การเกษตร บา้นนายูง หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 
29,240 ตาราง
เมตร 

  150,000 150,000 150,000 มีปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 29,240 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

15 โครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนเพื่อ
การเกษตร  บ้านสวา่ง หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 
29,240 ตาราง
เมตร 

  150,000 150,000 150,000 มีปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 29,240 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

16 โครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนเพื่อ
การเกษตร บา้นนายูง หมู่ที่ 5 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 
136.00
ลูกบาศก์เมตร 

  150,000 150,000 150,000 มีปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 136.00
ลูกบาศก์เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

17 โครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนเพื่อ
การเกษตร  บ้านสวา่ง หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 
29,240 ตาราง
เมตร 

  150,000 150,000 150,000 มีปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 29,240 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



. 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนเพื่อ
การเกษตร บา้นนายูง หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 
29,240 ตาราง
เมตร 

  150,000 150,000 150,000 มีปริมาณงานผิว
ไม่น้อยกวา่ 
29,240 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

19 โครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนเพื่อ
การเกษตร  บ้านสวา่ง หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 
29,240 ตาราง
เมตร 

  150,000 150,000 150,000 มีปริมาณงานผิว
ไม่น้อยกวา่ 
29,240 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

20 โครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนเพื่อ
การเกษตร บา้นนายูง หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 
29,240 ตาราง
เมตร 

  150,000 150,000 150,000 มีปริมาณงานผิว
ไม่น้อยกวา่ 
29,240 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

21 โครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนเพื่อ
การเกษตร  บ้านสวา่ง หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 
29,240 ตาราง
เมตร 

  150,000 150,000 150,000 มีปริมาณงานผิว
ไม่น้อยกวา่ 
29,240 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  
หมู่ที่ 1บ้านนายูง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย   50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  
หมู่ที่ 2 บา้นสวา่ง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย   50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  
หมู่ที่ 3  บ้านหว้ยทราย 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย   50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  
หมู่ที่ 4 บา้นปากราง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย   50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
และขนส่ง 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  
หมู่ที่ 5  บ้านนาต้อง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย   50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
และขนส่ง 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  
หมู่ที่ 6  บ้านนาสมนึก 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย   50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
และขนส่ง 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  
หมู่ที่ 7 บา้นชุมพล 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย   50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
และขนส่ง 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  
หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยเวยีงงาม 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย   50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
และขนส่ง 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  
หมู่ที่ 9 บา้นนายูง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย   50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
และขนส่ง 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  
หมู่ที่ 10 บา้นนาคลัง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย   50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
และขนส่ง 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนนลงดินอัดบด  หมู่
ที่  2  บ้านสว่าง  

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย   50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
และขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 140 ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
560.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 
1 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารอบหมูบ่า้น หมู่
1 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ถนน 

ขนาดยาว 67 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

  194,000 194,000 194,000 มีขนาดยาวไม่น้อย
กว่า67 ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สท่อลอด
เหลี่ยมภายในหมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ถนน 

ขนาดยาว 67 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

  30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ มีขนาดยาวไม่น้อย
กว่า67 ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงถนนวัดป่าเส้นวัดปา่โพธิ์ไทร
ทองหมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 140 ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
560.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารอบหมูบ่า้น หมู่ 
2   

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ถนน 

ขนาดยาว 67 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

  194,000 194,000 194,000 มีขนาดยาวไม่น้อย
กว่า67 ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

39 โครงการซ่อมแซมถนนซอยน้ าประปา 
ไปถึงวัดภูสว่างแสงธรรมหมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

40 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นน้ าประปาไป
ทางเข้าหมู่บ้าน 
(เส้นโรงน้ าดื่มไปบ้านแม่ฟัก)หมู่ที ่2 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
ฌาปนกิจ 

ขนาด 
3.50X6.00 
เมตร 

  5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง 
ไม่น้อยกวา่ 
1 หลัง 

ประชาชนมีความ
สะดวก 
ในการฌาปนกจิ 

กองช่าง 

42 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตรหมู่ที ่3 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างห้องน้ าศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 เพื่อใช้ในการท า
ธุระส่วนตัว 

จ านวน 1 หอ้ง   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการติดตั้งไม่
น้อยกว่า 1 
ห้อง 

 กองช่าง 

44 โครงการวางท่อระบายน้ ารอบหมู่บา้นหมู่ที่ 3 เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังถนน 

ขนาดยาว 6 ม.
พร้อมบ่อพกั 

  194,000 194,000 194,000 มีขนาดยาวไม่
น้อยกว่า67 
ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างสะพานขา้ม 
ล าห้วยทรายหมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน 

1 แห่ง 
 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการก่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่  1 
แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

46 โครงการเทพื้นตลาดสดบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 เพื่อปรับปรุงตลาด
สดให้สะอาดมาก
ขึ้น 

1 หลัง   50,000 50,000 50,000 มีการก่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่ 1 
หลัง 

มีการจัดการตลาดได้
ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัด
ถ้ าศิลาอัดหมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  200,000 200,000 200,000 มีพื้นที่ความ
ยามไม่น้อย
กว่า 100
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

48 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรหมู่
ที่ 4 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 140 ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 560.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน
หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 140 ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 560.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

50 โครงการวางท่อระบายน้ ารอบหมู่บา้นหมู่ที่ 4 เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังถนน ขนาดยาว 67 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

  194,000 194,000 194,000 มีขนาดยาวไม่
น้อยกว่า67 ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าวดัโนน
สว่างหมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 140 ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 560.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล)ทุกเส้นในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและท าบอ่พักน้ า
ภายในหมูบ่้านหมู่ที ่5 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังถนน ขนาดยาว 67 ม. 
พร้อมบ่อพกั 

  194,000 194,000 194,000 มีขนาดยาวไม่
น้อยกว่า67 ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

54 โครงการขุดลอกรางระบายน้ า เส้นระหว่างบ้าน
แม่หน–ูบ้านพ่อสุขหมู่ที ่5 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังถนน ขนาดยาว 67 ม. 
พร้อมบ่อพกั 

  194,000 194,000 194,000 มีขนาดยาวไม่
น้อยกว่า67ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

55 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร หมู ่5 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 140 ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 560.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 6 

เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง
ของหมู่บ้าน 

จ านวน 1 หลัง   ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีการก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1 หลัง 

 ส านักปลัด 

57 โครงการขยายคอนกรีต คสล.ทุกเส้นของหมู่ที่ 
6 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



. 

53 
 

 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการขุดลอกรางระบายน้ าใหญ่ซอยบ้าน
นายกไปวัดป่าหมู่ที ่6 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ถนน 

ขนาดยาว 67 ม. 
พร้อมบ่อพกั 

  194,000 194,000 194,000 มีขนาดยาวไม่น้อย
กว่า67 ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

59 โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยหนา้บ้านพ่อ
จ าลองหมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ถนน 

ขนาดยาว 67 ม. 
พร้อมบ่อพกั 

  194,000 194,000 194,000 มีขนาดยาวไม่น้อย
กว่า67 ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

60 โครงการวางรางระบายน้ าภายในหมูบ่้านหมู่
ที่ 7 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ถนน 

ขนาดยาว 67 ม. 
พร้อมบ่อพกั 

  194,000 194,000 194,000 มีขนาดยาวไม่น้อย
กว่า67 ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุงตลาดสดชุมชนบ้านชุมพล
หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงตลาดสด
ให้สะอาดมากขึ้น 

1 หลัง   50,000 50,000 50,000 มีการก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1 หลัง 

มีการจัดการตลาดได้
ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นวัดมอยาวหมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหว้ยเวียง
งาม-โสมเยี่ยมหมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 140 ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
560.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางไปวัดป่านาค านอ้ยหมู่ที ่8 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

65 โครงการวางรางระบายน้ ารอบหมูบ่้าน หมู่ที่ 
8 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ถนน 

ขนาดยาว 67 ม. 
พร้อมบ่อพกั 

  194,000 194,000 194,000 มีขนาดยาวไม่น้อย
กว่า67 ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าไปบ้านนาค าน้อย 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึงพื้นที่
การเกษตร 

1 หมู่บ้าน   200,000 200,000 200,000 มีการขยายเขต
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้
ไฟฟ้าอยา่งเข้าถึง 

กองช่าง 

67 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนทางไปวัดป่านา
ค าน้อย หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 140 ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
560.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

68 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนทางไปบ้านแม่
หนูเล็กหมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 140 ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
560.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

69 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนมอสีดาบ้านหว้ย
เวียงงามหมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 140 ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
560.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นเหล่าป่าปอ – 
ไปบ้านนายูงหมู่ที ่9 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 140 ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
560.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

71 โครงการวางรางระบายน้ าเส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เก่าขึ้นมาถึงวัดหมู่ที่ 9 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ถนน 

ขนาดยาว 67 ม. 
พร้อมบ่อพกั 

  194,000 194,000 194,000 มีขนาดยาวไม่น้อย
กว่า67 ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นบ้านแม่ค ามวล 
พรมเสนา – บ้านแม่ปอง เคนคมหมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 140 ม. 

  20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
560.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

73 โครงการวางท่อระบายน้ าจากวัดถึงเหลา่ป่าปอ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ถนน 

ขนาดยาว 67 ม. 
พร้อมบ่อพกั 

  194,000 194,000 194,000 มีขนาดยาวไม่น้อย
กว่า67 ม. 

การระบายน้ าดีขึ้นไม่
มีนน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นนา
คลัง – สมประสงค์หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

75 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หน้าโรงบาลนายูง- หน้าบ้านพ่อตู้ส่ง หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 10   เพื่อประกอบกิจกรรม
ต่างของหมู่บ้าน 

จ านวน 1 หลัง   ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีการก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1 หลัง 

 ส านักปลัด 

77 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหน้าโรงบาลนา
ยูงหมู่ที่ 10   

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศให้
น่าอยู่มากขึ้น 

จ านวน  
1 ครั้ง 

  10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ มีการจัดท าไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 

ภูมิทัศของเทศบาลดู
สะอาดและนา่อยู่มาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

78 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตรหมู่ที ่2 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

79 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตรหมู่ที ่6 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

80 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตรหมู่ที ่7 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

81 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตรหมู่ที ่8 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

82 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตรหมู่ที ่9 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

83 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตรหมู่ที ่10 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.
ยาว 100 กม.หนา 
๐.15 ม. 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

84 โครงการลงหินคลุกทางเข้าวัดวัดสวา่งภแูสงธรรม 
หมู่ที่ 2  

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

หมู่ที่ 2 เส้นทาง
เข้าวัด 

  ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ มีการลงหินคลุกไม่
น้อยกว่า 1 
เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

85 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ าแบบปาท่อ หมู่ที่ 
3 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 2 จุด หมู่ที ่
3 (1.จุดศาลา
ประชาคม 
2.จุดขายไก่ย่าง
วิเชียรบุรี) 

  30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ มีการซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 2 จุด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

86 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายทางถนนภายใน
หมู่ท่ี 2 บ้านสว่าง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย  50๐,๐๐๐    มีการซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

87 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายทางถนนภายใน
หมู่ท่ี 4 บ้านปากราง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย  50๐,๐๐๐    มีการซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

88 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายทางถนนภายใน
(สายทางหน้าศูนย์เด็ก)หมู่ท่ี 5 บ้านนาต้อง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย  30๐,๐๐๐    มีการซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

89 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายทางถนนภายใน
(สายทางไปวัดป่าบ้านนาต้อง)หมู่ท่ี 5 บ้านนา
ต้อง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย  20๐,๐๐๐    มีการซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

90 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายทางถนนภายใน
หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย  50๐,๐๐๐    มีการซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

91 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายทางถนนภายใน
หมู่ท่ี 2 บ้านสว่าง 
(สายทางเข้าอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ าโสม) 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย  245,๐๐๐    มีการซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

92 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายทางถนนภายใน
หมู่ท่ี 7 บ้านชุมพล(สายทางท่ี 1) 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย  145,000    มีการซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

93 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายทางถนนภายใน
หมู่ท่ี 7 บ้านชุมพล(สายทางท่ี 2) 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จ านวน 1 สาย  345,000    มีการซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.2 แนวทางการขยายเขตและซ่อมแซมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะในต าบลให้ทั่วถึง 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    งบประมาณและที่มา    

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบา้น 
ชุมพล – บ้านห้วยเวยีงงาม 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการเดินทาง 

ระยะทาง 1.5
กม. 

  300,000 300,000 300,000 มีการขยายเขต
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
1 กม. 

มีความสะดวกในการ
เดินทางเวลากลางคืน
มากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าบา้นนา
สมนึก – บ้านกุดเชือม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการติดตั้งไม่
น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้
อย่างสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบา้น
นายถวิล–นายบุญสูง  
หมู่6  

เพื่อให้ประชาชนมี
ระเบียบในการใช้รถ
ใช้ถนน 

จ านวน 4
หมู่บ้านๆละ 
20,000.- 
บาท 

  80,000 80,000 80,000 มีการติดตั้งไม่
น้อยกว่า 4
หมู่บ้าน 

ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน   ม.๑,ม.๒,ม.๔, 
ม.๕,ม.๗,ม.๘,ม.๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จ านวน 7 
หมู่บ้าน 

  70,000 70,000 70,000 มีการติดตั้ง 
ไม่น้อยกวา่ 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้
อย่างสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบา้น
นายเพ็งศิลป์ –นายสมาน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการซ่อมแซม 
ไม่น้อยกวา่ 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบา้น
แม่สา –นางขนิษฐา หมู่10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทาง 
200 ม. 

  20,000 20,000 20,000 มีการขยายเขต
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
200 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้ไฟฟ้า
อย่างเข้าถึงพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

แบบ ผ.02 
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7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านห้วยทราย-ห้วยเวยีงงาม  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการซ่อมแซม 
ไม่น้อยกวา่ 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่บ้านเหล่าปา่ปอ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการติดตั้งไม่
น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้
อย่างสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าบา้นหว้ย
ทราย – บ้านหวัช้าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการติดตั้งไม่
น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้
อย่างสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการขยายไฟฟ้าแรง บา้นนายูง หมู่
ที่1 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึงพื้นที่
การเกษตร 

1 หมู่บ้าน   200,000 200,000 200,000 มีการขยายเขต
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
1 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้
ไฟฟ้าอยา่งเข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการขยายไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านสวา่ง หมู่ที่2 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึงพื้นที่
การเกษตร 

1 หมู่บ้าน   100,000 100,000 100,000 มีการขยายเขต
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
1 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้
ไฟฟ้าอยา่งเข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการขยายไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านหว้ยทราย 
 หมู่ที่3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึงพื้นที่
การเกษตร 

1 หมู่บ้าน   100,000 100,000 100,000 มีการขยายเขต
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
1 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้
ไฟฟ้าอยา่งเข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

แบบ ผ.02 
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13 โครงการขยายไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านปากราง หมู่ที4่ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

1 หมู่บ้าน   100,000 100,000 100,000 มีการขยายเขตไฟฟา้ไม่
น้อยกว่า 1 หมู่บา้น 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างเข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการขยายไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านนาตอ้ง หมู่ที่5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

1 หมู่บ้าน   100,000 100,000 100,000 มีการขยายเขตไฟฟา้ไม่
น้อยกว่า 1 หมู่บา้น 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างเข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการขยายไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านนาสมนกึ  
หมู่ที่6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

1 หมู่บ้าน   100,000 100,000 100,000 มีการขยายเขตไฟฟา้ไม่
น้อยกว่า 1 หมู่บา้น 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างเข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

16 โครงการขยายไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านชุมพล หมู่ที่7 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

1 หมู่บ้าน   100,000 100,000 100,000 มีการขยายเขตไฟฟา้ไม่
น้อยกว่า 1 หมู่บา้น 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างเข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

17 โครงการขยายไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านหว้ยเวยีงงาม 
หมู่ที่8 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

1 หมู่บ้าน   100,000 100,000 100,000 มีการขยายเขตไฟฟา้ไม่
น้อยกว่า 1 หมู่บา้น 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างเข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการขยายไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านนายูง 
 หมู่ที่9 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

1 หมู่บ้าน   100,000 100,000 100,000 มีการขยายเขตไฟฟา้ไม่
น้อยกว่า 1 หมู่บา้น 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างเข้าถึง
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

19 โครงการขยายหม้อแปลง
ไฟฟ้าหมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการขยายและติดตั้งไม่
น้อยกว่า 1 หมู่บา้น 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเพื่อการเกษตรหมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  200,000 200,000 200,000 มีการขยายและติดตั้งไม่
น้อยกว่า 1 หมู่บา้น 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

แบบ ผ.02 
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21 โครงการขยายเสาไฟฟ้าแรงสูงหมู่ที่ 1   เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหน้าบ้านแม่เล่ 
(ซอยไทรสตาร์)หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

24 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมูบ่้าน
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมูบ่้าน
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตร
เส้นกุดเชื่อมหมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  200,000 200,000 200,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าจากชุมพล – สม
ประสงค์หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  200,000 200,000 200,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บา้น หมู่
ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  200,000 200,000 200,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
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(บาท) 
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30 โครงการขยายไฟฟ้าแสงสวา่งเส้นป่าปอ- กุด
เช่ือมหมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

31 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านนายสงกานต์  
ลุนทอง – แยกนายูงนาต้องหมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  200,000 200,000 200,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าเส้นมอสามชัน้หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

33 โครงการขยายไฟฟ้าแสงสวา่ง บ้านนายสง
กานต์ ลุนทอง – แยกนายูงนาต้องหมู่ที ่9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

34 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าเส้นป่าปอ- กุดเชื่อม
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

35 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ าเส้นนาคลัง – สม
ประสงค์หมู่ที่ 10   

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเส้นหน้า
โรงเรียนบ้านสว่างปากราง หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 มีการขยายและ
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
๑.3 แนวทางการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและประตูกักเก็บน้ า 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

แบบ ผ.02 
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๑ โครงการก่อสร้างโรงกรอง 
น้ าดื่ม ม.๒,ม.๓,ม.๕,ม.๖, 
ม.๗,ม.๘,ม.๙,ม.10 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าดื่มที่สะอาด 

ก่อสร้างจ านวน 8
หมู่ ขนาดกว้าง ๕ 
ม. ยาว ๑๕ ม. 

  3,600,๐๐๐ 3,600,๐๐๐ 3,600,๐๐๐ มีการก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 
10 แห่ง 

ประชาชน มีน้ าใช ้
บริโภคอยา่งสะอาด 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่(ภูมภิาค) ม.๒,ม.๓,
ม.๘,ม.๑๐ 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

จ านวน ๕หมู่บา้นๆ
ละ ๒,๖๐๐,๐๐๐  

  ๑0,4๐๐,๐๐๐ ๑0,4๐๐,๐๐๐ ๑0,4๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 5 แห่ง 
 

ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๓ โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หน้า รพ.สต.นายูง 

เพื่อกักเก็บน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

๑ แห่ง   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง 
ไม่น้อยกวา่ ๑ แห่ง 

ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อท าการเกษตร ม.๑,ม.๒,ม.
๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗,ม.๘,ม.๙,
ม.๑๐ 

เพื่อให้มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 

จ านวน 10 แห่ง   ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีการก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๑0 แห่ง 

ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๕ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม
หอถัง บ้านสว่าง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 

มีห่อถัง จ านวน 1 
หอ ขุดบอ่บาดาล 
จ านวน 1 บอ่ 

  200,000 200,000 200,000 มีการขุดบ่อบาดาล 
ไม่น้อยกวา่ 1 บ่อ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

แบบ ผ.02 
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6 โครงการซ่อมแซมระบบน้ าประปา(หน้าส านักงาน
ป่าไม้ไปทางบ้านห้วยทราย)หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค 
อย่างมีมาตรฐาน 

จ านวน 1 
สายหมู่ที่ 2 

  50,000 50,000 50,000 มีการซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า 1 หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
อย่างมีมาตรฐานและ
สะดวกมากขึ้น 

7 โครงการก่อสร้างหอถังประปาในบริเวณวัดป่าช้าหมู่
ที่ 4 

เพื่อให้มีระบบเก็บ
น้ าประปาไวอุ้ปโภคอยา่ง
เพียงพอ 

จ านวน 1 
แห่ง 

  40,000 40,000 40,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 แห่ง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
อย่างเพียงพอ 

8 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 6 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค 
อย่างมีมาตรฐาน 

จ านวน 1 
สายหมู่ที่ 2 

  50,000 50,000 50,000 มีการซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า 1 หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
อย่างมีมาตรฐานและ
สะดวกมากขึ้น 

9 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยราง หมู ่7 เพื่อให้มีระบบเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภคอย่างเพียงพอ 

จ านวน 1 
แห่ง 

  300,000 300,000 300,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 แห่ง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
อย่างเพียงพอ 

10 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่ที่ 8 เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค 
อย่างมีมาตรฐาน 

จ านวน 1 
สายหมู่ที่ 2 

  50,000 50,000 50,000 มีการซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า 1 หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
อย่างมีมาตรฐานและ
สะดวกมากขึ้น 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที ่10 เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค 
อย่างมีมาตรฐาน 

จ านวน 1 
สายหมู่ที่ 2 

  500,000 500,000 500,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 แห่ง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
อย่างมีมาตรฐานและ
สะดวกมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร 

       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

    งบประมาณและที่ผ่านมา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการขุดลอกห้วยกระทิง ม.7 ให้มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

1  แห่ง   1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการขุดดินไม่น้อย
กว่า 1,500 ม. 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายล าห้วย  
ม.3,ม.5,ม.7 

ให้มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

จ านวน 3 แห่งๆ
ละ1,000,000
บาท 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 3 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกล าหว้ยทราย เพื่อความสะดวกใน
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน 

1 แห่ง 
 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกห้วยน้ าราง เพื่อความสะดวกใน
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน 

1 แห่ง 
 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า
ห้วยล าน้ าโสม ม. 5 

ให้มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

1  แห่ง   1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 แห่ง 

เพื่อให้มีการกกัเก็บน้ า
ไว้ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกห้วยโสม ม. 5 ให้มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

1  แห่ง   1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการขุดดินไม่น้อย
กว่า1,500 ม. 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  40,000 40,000 40,000 มีการขุดเจาะบ่อ
บาดาลไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกบ่อปลา หมู ่2 
บ้านสว่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง   100,000 100,000 100,000 มีการขุดดินไม่น้อย
กว่า 1,000 ม. 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพือ่
อุปโภค ภายในหมู่บ้าน 4 จุดหมู่
ที่ 7 

เพื่อให้มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  200,000 200,000 200,000 มีการขุดเจาะบ่อ
บาดาลไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...2..การส่งเสรมิการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
     - ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่...2..การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
๒.ยุทธศาสตร์โครงการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
     2.1การจัดท าแผนแม่บทและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 
           แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที่  

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
และแผนพัฒนา 

เพื่อจัดเวทีประชาคม ส ารวจ
ข้อมูลปัญหาความต้องการ
ของชุมชน 

10 หมู่บ้าน  20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดท าทั้ง 
10 หมู่บ้าน 

ได้ทราบปัญหา 
ความต้องการของ
ชุมชนที่แท้จริง 

ส านักปลัด 

2 โครงการแผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ าปี 2562 

เพื่อวางแผนในการจัดการ
บริหารเรื่องภาษีต่างๆ 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการบริหาร
จัดการไม่น้อย

กว่า 10 หมู่บ้าน 

มีรายได้เข้า
ส านักงานมากขึ้น 

กองคลัง 

3 โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาด
สดน่าซื้อ 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้ในการ
รักษาความสะอาด 

จ านวน 1 ครั้ง  10,000 10,000 10,000 10,000 มีการอบรมไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

ผู้ประกอบการมี
ความรู้ในการจัด 
การตลาดมากขึ้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดท าแผนที่แม่บทหมู่1-
10 

เพื่อเขียนแบบจัดท าข้อมูล
แผนที่ทางกายภาพเช่น ถนน 
แหล่งน้ า ที่ดิน 

ต าบลนายูง  100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัดท าแผน
ที่ภาษีไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 

มีการส ารวจพื้นที่
ได้อย่างถูกต้องมา

ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.2  การพัฒนาและสงเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการเลี้ยงปลาม.๑,ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.
๕,ม.๖,ม.๗,ม.๘,ม.๙,ม.๑๐ 

เพื่อรับประทานใน
ครัวเรือนและสร้าง
รายได้เสริม 

จ านวน 10 หมูบ่้านๆ
ละ 20,000บาท 

 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการเลี้ยงปลาไม่
น้อยกว่า 2 กลุ่ม 

ประชาชนมีอาหารบริโภค
อย่าพอเพียง 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ 
 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งในสวน
ยางพารา 

เพื่อรับประทานใน
ครัวเรือนและสร้าง
รายได้เสริม 

2กลุ่มๆละ 15 คน  20,000 20,000 20,000 20,000 มีการเลี้ยงผึ้งไม่น้อย
กว่า 2 กลุ่ม 

ประชาชนมีอาหารบริโภค
อย่างพอเพยีง 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริมกลุ่มงานตกแต่งผ้า
ดอกไม้จันทน์ พวงหรีดและดอกไม้สด 
ม.1,ม.9 

เพื่อเสริมสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

จ านวน 2 หมูบ่้านๆ
ละ 20,000แบ่ง 2 
กลุ่มๆละ 15 คน 

 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการท า
ดอกไม้จันทน์  
ไม่น้อยกวา่2 หมูบ่้าน 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด 

๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เล้ียงไก่
พื้นเมือง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 10 หมู่บ้าน 

เพื่อเสริมสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

จ านวน 10 หมูบ่้าน  20,000 20,000 20,000 20,000 มีการเลี้ยงไก่ไม่น้อย
กว่า 6 หมูบ่้าน 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด 

5 โครงการขยายพันธพ์ืชทางเศรษฐกิจ 
10 หมู่บ้าน 

เพื่อเสริมสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

จ านวน 10 หมูบ่้าน  20,000 20,000 20,000 20,000 มีการขยายพันธ์พืชไม่
น้อยกว่า 10 หมูบ่้าน 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมการท ากระเป๋าจากวัสดุ
เหลือใช้(ซองกาแฟ)ม.7,ม.8 

เพื่อเสริมสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

จ านวน 2 หมูบ่้านๆ
ละ 20,000บาท 

 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการท ากระเปา๋ไม่
น้อยกว่า 2หมู่บ้าน 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด 

7 โครงการสร้างที่จ าหน่ายสินค้าพื้นบ้าน 
OTOP ม.3,ม.9 

เพื่อส่งเสริมสินค้า
ในต าบล 

จ านวน ๑ แห่ง  2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ มีการจัดพื้นที่
จ าหน่ายสินค้าไม่น้อย

กว่า๑ แห่ง 

มีนักท่องรู้จักสินค้า 
OTOP ในต าบลมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งบประมาณและที่ผ่านมา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

8 โครงการส่งเสริมกลุ่มเล้ียงเป็ดพันธุ์ไข่ ม.3 เพื่อรับประทาน 
ในครัวเรือนและสร้าง
รายได้เสริม 

๒ กลุ่มๆละ 
 ๑๕คน 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการเลี้ยงเป็ด 
ไม่น้อยกวา่ 2 กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

9 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า ม.1 - 
ม.10 

เพื่อรับประทาน 
ในครอบครัวและขายเสริม
รายได้ในครอบครัว 

 ๒ กลุ่มๆละ 
๑๕ คน  

 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ มีการอบรม 
การเพาะเห็ด 
ไม่น้อยกวา่2 กลุ่ม 

ประชาชนมีอาหาร
เพียงพอและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

10 โครงการสนับสนุนปลูกผักหน้าบ้านในกระถาง
ยางรถ ม.1 - ม.10 

เพื่อรับประทาน 
ในครอบครัวและขายเสริม
รายได้ในครอบครัว 

 ๒ กลุ่มๆละ 
๑๕ คน 

 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ มีการปลูกผัก 
ไม่น้อยกวา่ 2 กลุ่ม 

ประชาชนมีอาหาร
เพียงพอและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

11 โครงการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ใน
ครัวเรือน 

เพื่อใช้ในครัวเรือนและ
สร้างรายได้เสริม 

๒ กลุ่มๆละ 
 ๑๕คน 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการจัดท าไม่น้อย
กว่า 2 กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่ม 

ส านักปลัด 

12 โครงการอบรมส่งเสริมงานจักสานท าจากไม้ไผ่ 
ม.9   

เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

๒ กลุ่มๆละ 
๑๕คน 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการอบรม 
การจักสาน 
 ไม่น้อยกว่า2กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

13 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม 
ทอเสื่อกก ม.3,ม.๖ ม.8 

เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

๒ กลุ่มๆละ
๑๕คน 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการอบรมการทอ
เส่ือกก ไม่น้อยกวา่ 
2 กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

14 โครงการสนับสนุนปลูกมะนาวแป้น ม.2 เพื่อบริโภคในครัวเรือน
และสร้างรายได้ 
ในครัวเรือน 

ประชาชน
ในหมู่ 2   

 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ มีการปลูกมะนาว 
ไม่น้อยกวา่ 1 กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

15 โครงการอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง ม.๑,ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,
ม.๗,ม.๘,ม.๙,ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนจัดสรร
ที่ดินท าการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชน 
ใน ๑๐
หมู่บ้านๆละ 
๓๐,๐๐๐.- 

 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีการอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหม่ไม่น้อย
กว่า๑๐ หมู่บา้น 

ประชาชนมีผลผลิตที่
หลากหลาย 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ม.๑,ม.๒,ม.
๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗,ม.๘,ม.๙,
ม.๑๐ 

เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและสร้าง
รายได้ในครัวเรือน 

ประชาชน 
ใน ๑๐หมู่บ้านๆละ 
10,000.- 

 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ มีการเลี้ยงไก่ 
ไม่น้อยกวา่ 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

17 โครงการเลี้ยงไก่ด า(ไก่งวง) เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและสร้าง
รายได้ในครัวเรือน 

ประชาชน 
ใน ๑๐หมู่บ้านๆละ 
10,000.- 

 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ มีการเลี้ยงไก่ 
ไม่น้อยกวา่ 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

18 โครงการปลูกเมลอน ม.6 เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและสร้าง
รายได้ในครัวเรือน 

ประชาชน 
ในหมู่ที่6 

 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ มีการปลูกเมลอน 
ไม่น้อยกวา่ 1 หมู่ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

19 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร 
ตามแนวพระราชด าร ิ

เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและสร้าง
รายได้ในครัวเรือน 

ประชาชน 
ใน ๑๐หมู่บ้านๆละ 
20,000.- 

 61,๐๐๐ 61,๐๐๐ 61,๐๐๐ 61,๐๐๐ มีการส่งเสริม 
ไม่น้อยกวา่ 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

20 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชพี เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและสร้าง
รายได้ในครัวเรือน 

ประชาชน 
ใน ๑๐หมู่บ้านๆละ 
20,000.- 

 61,๐๐๐ 61,๐๐๐ 61,๐๐๐ 61,๐๐๐ มีการอุดหนุน 
ไม่น้อยกวา่ 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

    งบประมาณและที่ผ่านมา    

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

21 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 1   เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

1 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน 

 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรม
อบรมและสนับสนุน
ไม่น้อยกวา่ 1 กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

22 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มกล้วยไม้หมู่ที่ 1   เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

1 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน 

 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรม
อบรมและสนับสนุน
ไม่น้อยกวา่ 1 กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

23 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพตกแต่งงานฌาปณ
กิจ (ผ้าตกแต่ง)หมู่ที่ 2 

เพื่อสร้างทักษะและ
ฝึกอาชีพใหก้ับคนใน
ชุมชน 

1 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน 

 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรม
อบรมและสนับสนุน
ไม่น้อยกวา่ 1 กลุ่ม 

ประชาชนมีทักษะ
และความสามารถใน
การจัดงานต่างๆ 

ส านักปลัด 

24 โครงการฝึกอบรมกลุ่มเย็บผา้ หมู ่6 เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

1 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน 

 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรม
อบรมและสนับสนุน
ไม่น้อยกวา่ 1 กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

25 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนท าขนมไทยหมู่ที่ 
6 

เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

1 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน 

 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรม
อบรมและสนับสนุน
ไม่น้อยกวา่ 1 กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

26 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าหมู่ที่ 
8 

เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

1 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน 

 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรม
อบรมและสนับสนุน
ไม่น้อยกวา่ 1 กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

27 โครงการสนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ดหมู่ที ่10   เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

1 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน 

 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรม
อบรมและสนับสนุน
ไม่น้อยกวา่ 1 กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

28 โครงการกิจกรรม”รวมพลังสตรี ศรีนายูง” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพ
ของสตรี 
นายูง ให้มีบทบาทใน
สังคมมากขึ้น 

คัดเลือกสตรีศรีนา
ยูงหมู่บ้านละ 5 
คน 

 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ มีการสนับสนุนไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

สตรีได้รับโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพ
ของสตรีนายูง 

ส านักปลัด 
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2.3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แห่ง 

เพื่อนักเรียน
ได้รับอาหารครบ 
๕ หมู ่

จ านวน653 
คน 
(653x20x 
100) 

 2,612,000.00 2,612,000.00 2,612,000.00 2,612,000.00 มีการจัด
ท าอาหาร
กลางวันตลอด
ปีการศึกษา 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ๕ 
หมู่ทุกคน 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แห่ง 

เพื่อนักเรียน
ได้รับอาหารครบ 
๕ หมู ่

จ านวน653 
คน 
(653x7.37x 
130) 

 1,251,278.60 1,251,278.60 1,251,278.60 1,251,278.60 มีการจัด
ท าอาหาร
กลางวันตลอด
ปีการศึกษา 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ๕ 
หมู่ทุกคน 

ส านักปลัด 

3 โครงการอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
10 ศูนย ์

เพื่อนักเรียน
ได้รับอาหารครบ 
๕ หมู ่

จ านวน217 
คน 
(217x20x 
245) 

 1,063,3๐๐ 1,063,3๐๐ 1,063,3๐๐ 1,063,3๐๐ มีการจัด
ท าอาหาร
กลางวันตลอด
ปีการศึกษา 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ๕ 
หมู่ทุกคน 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม)จ านวน 10 ศูนย ์

เพื่อให้นักเรียน
ได้ดื่มนม(อาหาร
เสริม)ทุกวัน 

จ านวน217 
คน 
(217x7.37x 
260) 

 415,815.40 415,815.40 415,815.40 415,815.40 มีการจัดซ้ือนม
เพื่อนักเรียน
ตลอดปี
การศึกษา 

นักเรียนได้ดื่มนม
(อาหารเสริม)260
วัน 

ส านักปลัด 

5 โครงการจ้างนักเรียนช่วงปิด
ภาคเรียน 

เพื่อให้นักเรียน
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
มากที่สุด 

10 หมู่บ้าน  15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ มีการจ้าง
นักเรียนไม่
น้อยกว่า 10
หมู่บ้าน 

นักเรียนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการศึกษาดูงาน
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
และฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่ออบรมเพิ่ม
ความรู้บุคลากร
ทางการศึกษา 

1 ครั้ง  3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ มีการอบรมไม่
น้อยกว่า 1 
ครั้ง 

บุคลากรมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



. 

72 
 

 
 

       ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดหาทุนให้เด็ก 
ที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน 

เพื่อให้เด็กที่เรียนดี 
แต่มีฐานะยากจน 
 

เด็กเรียนดีมี
ฐานะยากจน 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการจัดทุนเรียน
ดีไม่น้อยกวา่ 50 
คน 

เด็กที่เรียนดี 
แต่ฐานะยากจน 

ส านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ความคิด จิตนาการแก่เด็ก
เล็ก 

จ านวน ๑๐
ศูนย์ 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไม่น้อยกวา่ 
๑๐ ศูนย ์

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้าน
ความคิด 
จินตนาการ 

ส านักปลัด 

9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้ความส าคัญ 
แก่เด็ก/เยาวชน 

เด็กและ
เยาวชน 
ใน ต.นายูง 

 ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ มีการจัดงานไม่
น้อยกว่า ๑ ครั้ง  
 

เด็กและเยาวชน 
ได้แสดงออกเห็น
ความส าคัญของ
ตัวเอง 

ส านักปลัด 

10 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการ
จัดการศึกษาทอ้งถิ่นของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน ๑๐
ศูนย์ 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไม่น้อยกวา่ 
๑๐ ศูนย ์

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้าน
การศึกษาอย่างด ี

ส านักปลัด 

11 โครงการจัดตั่ง Wi-Fi ในหมู่บ้าน ม.๑,ม.๒,
ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗,ม.๘,ม.๙,ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม 

จ านวน 10 
จุด 

 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ มีการติดตั้งไม่
น้อยกว่า ๑0 จุด 

ประชาชนมี
ความรู้และเปิด
โลกทัศน์มากขึ้น 

ส านักปลัด 

12 โครงการส่งเสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก
เล็ก 

จ านวน  1 
ครั้ง 

 32,000 32,000 32,000 32,000 มีการส่งเสริมไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

ครูมีความรู้มีการ
พัฒนาตนในการ
สอนเด็กดีขึ้น 

ส านักปลัด 

13 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก
เล็ก 

จ านวน  1 
ครั้ง 

 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการส่งเสริมไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

ครูมีความรู้มีการ
พัฒนาตนในการ
สอนเด็กดีขึ้น 

ส านักปลัด 

14 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา จ านวน 10 ศูนย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว)จ านวน 10 
ศูนย์ 

จ านวน 217 
คนๆละ
1,700 บาท 

 368,900 368,900 368,900 368,900 มีการส่งเสริมไม่
น้อยกว่า 217 
คน 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้าน
การศึกษาอย่างด ี

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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๒.4 การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งประจ าหมู่บ้านม.๑,ม.๒,ม.
๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗,ม.๘,ม.๙,ม.๑๐ 

เพื่อที่จะให้ประชาชน 
มีร่างการที่แข็งแรง 

จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆละ
๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
แข็งแรงของร่างการร้อย
ละ 80 ของประชาชน 

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้งหมู่ที่ 1   

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ
แข็งแรงของร่างกาย
ร้อยละ 80 ชอง
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงห่างไกล
จากยาเสพติด 

ส านักปลัด 

3 โครงการถมสระก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ
แข็งแรงของร่างกาย
ร้อยละ 80 ชอง
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงห่างไกล
จากยาเสพติด 

ส านักปลัด 

4 โครงการสนับสนุนเครื่องออกก าลัง
การกลางแจ้งหมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ
แข็งแรงของร่างกาย
ร้อยละ 80 ชอง
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงห่างไกล
จากยาเสพติด 

ส านักปลัด 

5 โครงการสนับสนุนเครื่องออกก าลัง
การกลางแจ้ง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ
แข็งแรงของร่างกาย
ร้อยละ 80 ชอง
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงห่างไกล
จากยาเสพติด 

ส านักปลัด 

6 โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาล
สัมพันธ ์

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

๑ ครั้ง   ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ มีการแข่งขันไม่น้อยกวา่ 
๑ ครั้ง 

จะได้ไม่มียาเสพ
ติดในชุมชน 

ส านักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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2.5 การพัฒนาส่งเสริมงานสาธารณสุขและสขุภาพอนามัย 
      แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการที่แข็งแรง 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการจัดโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 1 ครั้ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการที่แข็งแรง 

รพ.นายูง 
รพ.สต.นายูง 
รพ.สต.ห้วยทราย 

2 โครงการดูและสุขภาพในผู้ป่วย
เร้ือรัง 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการที่แข็งแรง 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 มีการจัดโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 1 ครั้ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการที่แข็งแรง 

รพ.นายูง 
รพ.สต.นายูง 
รพ.สต.ห้วยทราย 

3 โครงการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกมะเร็งเต้านมในสตรี 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการที่แข็งแรง 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

  30,000 30,000 30,000 มีการจัดโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 1 ครั้ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการที่แข็งแรง 

รพ.นายูง 
รพ.สต.นายูง 
รพ.สต.ห้วยทราย 

4 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวยั 

ส่งเสริมความสัมพันธ์
สมาชิกในครอบครัวทุก
ช่วงวัย 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

  20,000 20,000 20,000 มีการจัดโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 1 ครั้ง 

สัมพันธ์สมาชิกใน
ครอบครัวทุกช่วง
วัยดีขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการระบบบรกิารดูแลระยะ
ยาวดา้นสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการที่แข็งแรง 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

  300,000 300,000 300,000 มีการจัดโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 1 ครั้ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการที่แข็งแรง 

ส านัดปลัด 

6 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เฝ้าระวังและควบคุมโรคอุบัติใหม ่

เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อ
เฝ้าระวังและควบคุมโรค
อุบัติใหม่ 

จ านวน 1 
ครั้ง 

  2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ มีการเตรียมความ
พร้อมไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง 

เตรียมความพร้อม
เพื่อเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่ 

ส านักปลัด 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการควบคุมและป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคพิษสุนัขบา้ 

จ านวน 1 ครั้ง   2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ มีการเฝ้าระวัง
ไม่น้อยกวา่ 1 
ครั้ง 

โรคพิษสุนัขบ้า 
ไม่มีในชุมชน 

ส านักปลัด 
 

8 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติดต่อ 

จ านวน 1 ครั้ง   2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ มีการป้องกัน
โรค 
ไม่น้อยกวา่ 1 
ครั้ง 

โรคติดต่อ 
ไม่มีในชุมชน 

ส านักปลัด 
 

9 โครงการฟันดี ฟันสวย ต้อง
ช่วยกันดแูล 

เพื่อป้องกันไม่ฟันผุให้
สุขภาพฟันที่ดี 

จ านวน 1 ครั้ง   2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ มีการป้องกัน
โรคฟันผุไม่
น้อยกว่า 1 
ครั้ง 

โรคติดต่อไม่มี 
ในชุมชน 

ส านักปลัด 
 

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
ต าบลนายูง 

เพื่อส่งเสริมการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุและสถาบัน
ครอบครัวต าบลนายูง 

ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลนายูง 

  15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ มีการส่งเสริม
วัยผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอาย ุ
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ส านักปลัด 

11 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในสถานศึกษา ทั้ง 10 ศูนย ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็ก
เล็กการเรียนที่ดีขึ้น 

คนละ
1,7000บาท 

  368,900 368,900 368,900 มีการ
สนับสนุนไม่
น้อยกว่า
1,7000บาท 

เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการแจกเกลือไอโอดีน ม.๑,
ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗,ม.๘,
ม.๙,ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง 

จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการแจก
เกลือไอโอดีน
ไม่น้อยกวา่ปี
ละ ๑ ครั้ง 

ประชาชน 
มีสุขภาพ
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 
 

13 โครงการตรวจโรคประจ าปีให้แก่
พนักงาน 

เพื่อที่จะให้พนกังาน 
มีร่างการที่แข็งแรง 

พนักงาน
เทศบาล 

  5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ มีการตรวจโรค
ไม่น้อยกวา่ปี
ละ ๑ ครั้ง 

พนักงาน
ห่างไกลจาก
โรค 

ส านักปลัด 

14 โครงการเตรียมความพร้อมเฝ้า
ระวังและควบคุมโรคอุบัติใหม ่

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคอุบัติใหม ่

จ านวน 1 ครั้ง   2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ มีการเฝ้าระวัง
ไม่น้อยกวา่ 1 
ครั้ง 

โรคอุบัติใหม่ 
ไม่มีในชุมชน 

ส านักปลัด 
 

15 โครงการจัดชื้อเครื่องพ่นหมอก
ควันประจ าหมูบ่้าน ม.๑,ม.๒,ม.
๕,ม.๗,ม.๘,ม.๑๐ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือดออก 

จ านวน ๖ 
หมู่บ้านๆละ
๕๐,๐๐๐ 

  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีการจัดซ้ือ
เครื่อง 
พ้นหมอกควัน
ไม่น้อยกวา่ 6 
เครื่อง 

ไม่มีการแพร่
ระบาดของ
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 
 

16 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธ์ใหม่ H1N1 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคไข้หวัดใหญ ่

จ านวน 1 ครั้ง   2๐,๐๐๐  
2๐,๐๐๐ 

 
2๐,๐๐๐ 

มีการเฝ้าระวัง
ไม่น้อยกวา่ 1 
ครั้ง 

โรคไข้หวัด
ใหญ่ไม่มีใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
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2.6 การสงเคราะห์จัดสวัสดิการส่งเสรมิสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 
      แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ในต าบล 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้
ติดเชื้อเอดส ์
ในต าบล 

จ านวน 71 คนๆละ 
500 บาท 

  426,000 426,000 426,000 มีการสงเคราะห์
เบี้ยผู้ป่วยที่ติดเชื้อ 
HIV ครบ 71 คน 

ผู้ป่วยมีก าลังใจมากขึ้น ส านักปลัด 

2 โครงการสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพแก่ผูพ้ิการ 
ในต าบล 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
ในต าบล 

ผู้พิการ ๒๑7 ราย   2,083,2๐๐ 2,083,2๐๐ 2,083,2๐๐ มีการแจกเบี้ย 
ผู้พิการไม่น้อยกว่า 
๒๑7 ราย 

ชีวิตคนพิการในต าบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องศ์ราชัน ๘๔ 
พรรษา 

เพื่อก่อสร้างหรือซ่อมแซมให้
ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน ๑ หลัง 
ม. ๑ – ม.๑๐ 

  10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ มีการสร้างบ้านเทิด
ไท้ไม่น้อยกว่า ๑ 
หลัง 

เพื่อให้ประชาขน 
ผู้ยากไร้มีบ้านที่มั่นคง
และเป็นการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 

ส านักปลัด 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน(กม.) ในเขต
อ าเภอนายูง 

  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.)ให้
ความส าคัญมากขึ้น 

คณะกรรมการท างานได้
ดีและมีความรู้ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการอ าเภอ...ยิ้ม
เคลื่อนที่  

เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆใน
ระดับท้องถิ่นโดยตรง 

ออกบริการเดือนละ 
1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง 

  20,000 20,000 20,000 ได้ทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนอยา่ง
แท้จริง 

การบริหารราชการของ
อ าเภอ มีประสิทธภิาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีชวีิต
ที่ดีขึ้น 

จ านวน 1 ครั้ง   20,000 20,000 20,000 มีการส่งเสริมไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3..การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
     - ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่...3..การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1 ส่งเสริมศาสนาและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน 
         แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุญซ าฮะ 
 ม.๑, ม.๒, ม.๓, ม.๔, ม.๕, 
ม.๖,ม.๗, ม.๘, ม.๙, ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณ ี

จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆละ
๑๐,๐๐๐ 

 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ มีการจัดงานบุญซัม
ฮะไม่น้อยกวา่ ๑ ครั้ง  

ประชาชนมีส่วนรวม
ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยท าให้เกิด
ความรักความสามัคคี 

ส านักปลัด 

2 โครงการอุ้มลูกจูงหลานเข้า
วัดม.๑,ม.๒, ม.๓, ม.๔,ม.5 
 ม.๖,ม.๗, ม.๘, ม.๙, ม.๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท านุ บ ารุง
ศาสนา 

จ านวน ๑๐
หมู่บ้านๆละ
๒๐,๐๐๐ 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีการจัดงานอุ้มลูกจูง
หลานไม่น้อยกว่า ๑ 
ครั้ง  
 

ประชาชนมีคุณธรรม
,จริยธรรม ใกล้ชิดศาสน
สถานมากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการสู่ขวัญบ้านสู่
ขวัญเมือง ม.๑, ม.๒, ม.๓, 
ม.๔, ม.๕, ม.๖,ม.๗, ม.๘, ม.
๙, ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆละ
๒๐,๐๐๐ 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการจัดงาน 
ไม่น้อยกวา่ ๑0 ครั้ง  
 

ประชาชนมีส่วนรวม
ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยท าให้เกิด
ความรักความสามัคคี 

ส านักปลัด 

4 โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีกวนข้าวทิพย ์

เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

จ านวน ๑ ครั้ง  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการอนุรักษ ์
ไม่น้อยกวา่ ๑ ครั้ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพดา้นดนตรี
พื้นบ้านอีสาน(โปงลาง) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
อนุรักษ์สืบสานดนตรี
ไทยพื้นบ้าน 

มีการ
ด าเนินการ
จัดตั้งกลุ่ม
ดนตรีไทย
พื้นบ้าน  1 
กลุ่ม 

 54,300 54,300 54,300 54,300 มีการสนับสนุนไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

เยาวชนให้ความส าคัญ 
และสืบสานดนตรีไทย
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการแห่พระ 10หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ มีการจัดงาน 
ไม่น้อยกวา่ ๑ ครั้ง  
 

ประชาชนมีส่วนรวม
ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยท าให้เกิด
ความรักความสามัคคี 

ส านักปลัด 

7 โครงการประเพณีก่อเจดีย์
ทรายช่วงเทศการสงกรานต์ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีเก่าแก่ของ
ประชาชน 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

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

เป็นการอนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณีอันเก่าแก่
ไว้ 

ส านักปลัด 

8 โครงการประเพณีแห่ดอกไม้
(สงกรานต์)หมู่ที่ 9 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีเก่าแก่ของ
ประชาชน 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

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

เป็นการอนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณีอันเก่าแก่
ไว้ 

ส านักปลัด 

9 โครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

พนักงานใน 
ทต. 

 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการอบรม 
ไม่น้อยกวา่ ๑ ครั้ง 

สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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3.2  ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมและงานบุญประเพณีและวันส าคัญต่างๆ 
       แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประเพณี
สงกรานต์ 
รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีการจัดประเพณ ี
สงกานสงกรานต์ 
ไม่น้อยกวา่ ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ท าให้เกิดความรักความ
สามัคคี 

ส านักปลัด 

2 โครงการแห่เทียนพรรษา เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ มีการจัดงาน 
ไม่น้อยกวา่ ๑ ครั้ง  
 

ประชาชนมีส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ท าให้เกิดความรักความ
สามัคคี 

ส านักปลัด 

3 โครงการประเพณีลอย
กระทง   

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณ ี

จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆละ
๑๐,๐๐๐ 

 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ มีการจัดงานลอย
กระทงไม่น้อยกวา่ 
๑ ครั้ง  
 

ประชาชนมีส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ท าให้เกิดความรักความ
สามัคคี 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

จ านวน ๑ ครั้ง  2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ มีการจัดงานไม่
น้อยกว่า ๑ ครั้ง  
 

การเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร 

ส านักปลัด 

5 โครงการแข่งขันสรภัญญะ เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

จ านวน ๑ ครั้ง  2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ มีการจัดงานไม่
น้อยกว่า ๑ ครั้ง  
 

การเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร 

ส านักปลัด 

6 โครงการท าบุญ “พบกัน
วันพระ” 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หมั่นท าบุญ 

พนักงานใน 
ทต.และ
ประชาชน
ทั่วไป 

 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกวันพระ 

ท าให้จิตใจเบิกบาน มี
คุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น 

ส านักปลัด 

7 โครงการจัดบอร์ดวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เพื่อประชาสัมพันธ์วัน
ส าคัญทางศาสนา ให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
ความส าคัญของวันตา่ง ๆ  

พนักงานใน 
ทต.และ
ประชาชน
ทั่วไป 

 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดท าบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ทกุ
วันส าคัญทาง
ศาสนา 

ได้ความรู้ ที่มา ความส าคัญ
ของวันต่างๆ เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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3.3  อุดหนุนหน่วยงานราชการ กลุ่มอาชีพ เอกชนฯลฯ 
       แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แบบ ผ.02 

ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

1 อุดหนุนการจัดงานรัฐพธิีและงานพธิีวัน
ส าคัญของชาติ ประจ าปี 1561 

เพื่อจัดงานวันส าคัญของ
ชาต ิ

อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง  30,000 30,000 30,000 30,000 วันส าคัญของ
ชาติ 

ประชาชนให้
ความส าคัญงาน 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจ าปี 
2560 

เพื่อเผยแพร่อนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประชาชนในเขตพื้นที่
อุดรและใกล้เคียง 

 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการจัดงานปีละ 
1 ครั้ง 

ประชาชนให้
ความส าคัญงาน 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนการจัดนมัสการหลวงปู่เครื่อง 
ธมมจาโร ประจ าปี  

เพื่อเผยแพร่อนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประชาชนในเขตพื้นที ่
นายูงและใกล้เคียง 

 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดงานปีละ 
1 ครั้ง 

ประชาชนให้
ความส าคัญงาน 

ส านักปลัด 

4 โครงการศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับบริการสนับสนุน
งบประมาณ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการอุดหนุน  50,000 50,000 50,000 50,000 มีการ 
อุดหนุนไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 

ศูนย์บริการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

5 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บา้น (อสม) 

เพื่ออาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้าน (อสม) 

จ านวน 10หมู่บา้น  200,000 200,000 200,000 200,000 มีการอุดหนุน ไม่
น้อยกว่า 10
หมู่บ้าน 

ประชาชนร่วมด้วย
ช่วยกันพัฒนา
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

6 อุดหนุนโครงการวิสาหกิจชุมชน    50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดงานไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

 กองช่าง 

7 โครงการพลังสตรีขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับอาชีพต าบล
นายูง 

เพื่อรวมพลังสตรี
ขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

จ านวน 10 หมูบ่้าน  15,000 15,000 15,000 15,000 มีการจัดงานไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

สตรีมีความสามัคคี
กันในหมู่คณะ 

ส านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลนา
ยูง 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
นักเรียนให้มีการ
แสดงออก 

จ านวน 1 ครั้ง  15,000 15,000 15,000 15,000 มีการจัดงานไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

นักเรียนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด 

ส านักปลัด 

9 อุดหนุนและป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ของศูนย์ปฏิบัตกิารพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ 
นายูง 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติด 

เยาวชนในต าบล 
นายูง 

 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดงานปีละ 
1 ครั้ง 

ประชาชนให้
ความส าคัญงาน 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...6..การเสริมสรา้งความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
   -ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่...6..การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

4.๑ การรักษาความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภัยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แกชุ่มชน 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสายตรวจในหมู่บ้าน  
ม.๑-ม.๑๐ 

เ พื่ อ ต ร ว จ ค ว า ม
เรียบร้อย 
ในหมู่บ้าน 

ต ารวจใน
หมู่บ้านๆละ
๑๐,๐๐๐.- 

  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการออกตรวจ
ไม่ๆน้อยกวา่ 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการก่อสร้างลูกระนาด 
(ลดความเร็ว)หน้าร.ร.ม.2,ม.7,ม.6 

เพื่อเตือนสติในการใช้รถ
ในเขตโรงเรียน 

จ านวน 3 หมู่   3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ มีการท าลูกระนาด
ไม่น้อยกวา่ 1แห่ง 

ประชาชนมีการใช้รถ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
อ าเภอนายูงอยา่งยั่งยืน 2561 

เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงอ าเภอนา
ยูงอย่างยั่งยืน 2561 

จั ด กิ จ ก ร ร ม
จ านวน๑ ครั้ง 

  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการจัดงานไม่
น้อยกว่า ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีความ
สามัคคีในการป้องกัน
ภัยที่จะเกิดขึ้นในอ าเภอ
นายูงได้ดี 

ส านักปลัด 

4 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV2 
จุด (ศาลาประชาคม,สามแยกบ้านนา
ต้อง – บ้านนาสมนึก) หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของประชาชน 

จ านวน 2 จุด   100,000 100,000 100,000 มีการติดตั้งไม่น้อย
กว่า 2 จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

5 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(กิจกรรม ‘โตไปไม่โกง’ 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(กิจกรรม ‘โตไป
ไม่โกง’) 

เด็กและ
เยาวชนในเขต
ต าบลนายูง 

  15,000 15,000 15,000 มีการจัดท าอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

เด็กในเขตต าบลนายูง
รู้จักคิดท าในส่ิงที่ดีๆต่อ
ตัวเองและสังคมมากขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการติดตั้งกล้างวงจรปิด CCTV 
ภายในหมู่ที ่7 

เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของประชาชน 

จ านวน 2 จุด   50,000 50,000 50,000 มีการติดตั้งไม่น้อย
กว่า 2 จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพสิน 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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4.2 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์วันยาเสพติดโลก 
(2๖ มิถุนายน ) 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

๑ ครั้ง   ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มีการรณรงค์ไม่
น้อยกว่า ๑ ครั้ง 

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 

๒ โครงการรณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพติด อ.นายูง 

เพื่อรณรงค์ 
ให้ประชาชนพื้นที่รับรู้
ถึงปัญหายาเสพติด 

๑ ครั้ง   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการรณรงค์ 
ไม่น้อยกวา่ ๑ 
ครั้ง 
 

ประชาชนตระหนัก
ถึงปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 

๓ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพือ่ความ
ปรองดองสมานฉันท์และเชื่อมความ
สามัคคีในชุมชน 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

  10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ มีการแข่งขันไม่
น้อยกว่า ๑ ครั้ง 

เยาวชนหา่งไกลยา
เสพติดมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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4.3  การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดตั้ง อปพร.ประจ าหน้าโรงเรียน
หมู่ที่ 4   

เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนของประชาชน 

จ านวน 1 จุด   20,000 20,000 20,000 มีการจัดตั้ง อปพร.
ประจ าไม่น้อยกวา่ 
1 จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในท้องถนน 

ส านักปลัด 

2 โครงการติดตั้งป้ายบอกทางจราจร จุดสาม
แยกบา้นนาต้อง – บ้านนาสมนึก 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนของประชาชน 

จ านวน 1 จุด   10,000 10,000 10,000 มีการติดตั้งไม่น้อย
กว่า 1 จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในท้องถนน 

ส านักปลัด 

3 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ จุดสามแยกบ้าน
นาต้อง – บ้านนาสมนึก 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนของประชาชน 

จ านวน 1 จุด   10,000 10,000 10,000 มีการติดตั้งไม่น้อย
กว่า 1 จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในท้องถนน 

ส านักปลัด 

4 โครงการติดตั้งไฟจราจรตามสี่แยกหมู่ที ่7 เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนของประชาชน 

จ านวน 1 จุด   20,000 20,000 20,000 มีการติดตั้งไม่น้อย
กว่า 1 จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในท้องถนน 

ส านักปลัด 

5 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรนณรงค์  
การลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล(ปีใหม่
,สงกรานต์) 

  60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80 ของ
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง จากปีเก่า 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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4.4 แนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการชักซ้อมการดับเพลิง
เทศบาลต าบลนายูง 

เพื่อป้องกันการเหตุให้แก่
ประชาชน 

จ านวน ๑0 
หมู่บ้าน 

  15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ มีการชักซ้อมการ
ดับเพลิงไม่น้อยกว่า 
10 หมู่บ้าน 

ป้องกันการเกิดเหตุได้
เร็วมากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนโครงการช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภยั
ต่างๆม. 1 – ม.10 

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พิบัติเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ 

ผู้ประสบภัย 
ทุกคนได้รับ
การช่วยเหลือ 

  3๐0,๐๐๐ 3๐0,๐๐๐ 3๐0,๐๐๐ มีการช่วยเหลือผู้ที่
ประสบภัยครบทุก
ราย 
 

ผู้ประสบภัย 
ทุกคนได้รับการ 
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ สมาชิก อปพร. 
สังกัดเทศบาลต าบลนายูง 

เพื่อทบทวนวธิีช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น 

มีผู้มาเข้าร่วม
อบรม10 
หมู่บ้านๆละ 
10 คน 

  50,000 50,000 50,000 การเพิ่มขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 80 ของยอด 
อปพร. 

ผู้ประสบภัยเบื้องต้น ส านักปลัด 

4 โครงการจัดตั้งอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน อปพร.ใหม ่

เพื่อจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันฝานพลเรือนราย
ใหม่ 

จ านวน 100 
คน 

  250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ มีการจัดตั้งไม่น้อย
กว่า 100 คน 

ท าให้อาสาสมัครมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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 4.5 แนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สท. เพื่อการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

1 ครั้ง   700,000 700,000 700,000 มีการเลือกตั้งไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

มีตัวแทนประชาชน
บริหารงาน อปท. 

ส านักปลัด 

๒ 
 

โครงการ ทต.พบประชาชนใน
ต าบลนายูงเดือนละ ๑ ครั้ง 

เพื่อบริการประชาชน 
ในเรื่องต่างๆและน าข้อมูลมาจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา 

๑๐ 
หมู่บ้าน 

  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการพบปะชาชน
ไม่น้อยกวา่ 
เดือนละ ๑ ครั้ง 

ประชาชน 
ได้รับความสะดวก
ในการบริการ 

ส านักปลัด 

3 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการน้อมล าลกึถึงพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็ด 
พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั ราชการที่ 5 

อ าเภอ 
นายูง 

  15,000 15,000 15,000 มีการจัดงานไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

ประชาชนเข้าร่วม
เป็นจ านวนมาก 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...6..การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
    -ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่... 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
5.1 การบริการการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารให้แกพ่นักงาน 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
พนักงานในเรื่อง พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

พนักงานใน ทต.นา
ยูง 

  10,000 10,000 10,000 มีการจัดท าอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

พนักงานรู้ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่ท่ี 1 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดซ้ือเครื่องกระจาย
เสียงของคุ้มสวนป่า หมู่ท่ี 2 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน 1 เครื่อง 
1 หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 มีการจัดซ้ือไม่
น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

4 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่ท่ี 4 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

5 โครงการขยายหอกระจายข่าว
จาก หมู่ 4 - หน้าโรงเรียนยูง
ทอง 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการขยายหอ
กระจายข่าวไม่
น้อยกว่า 1 จุด 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

6 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่ท่ี 5 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

7 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่ท่ี 6 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 1 
สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่ท่ี 7 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

9 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่ท่ี 8 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

10 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่ท่ี 6 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

11 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่ท่ี 10 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 มีการปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 
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5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการยึดมั่นธรรมมาภบิาล 
บริการ 
เพื่อประชาชน 

ส่งเสริมให้พนักงาน และ
บุคลากรปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

พนักงานใน ทต.  10,000 10,000 10,000 10,000 มีการประกา
หลักการ
ปฏิบัติงานตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาลไว้
อย่างชัดเจน 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 

2 โครงการนายูงร่วมใจต้านภัย
คอร์รัปชั่น 

ส่งเสริมให้พนักงานและ
ประชาชนร่วมมือ ร่วมใจกัน 
ต้านภัยทจุริต คอร์รัปชั่น 

พนักงานใน ทต.
และประชาชน
ทั่วไป 

 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดท า
กิจกรรมรณรงค์
และ
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ร้องเรียน 

ประชาชนให้ความ
สนใจ ให้ความ
ร่วมมือ รู้สึกเป็น
เจ้าของ อปท. 

ส านักปลัด 
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5.3 พัฒนาเสริมจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม คุณธรรม
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมนักเรียน
นักศึกษาในเขตเทศบาล
ต าบลนายูง 

อบรมจ านวน ๑ 
ครั้ง 

 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ มีการอบรม 
ไม่น้อยกวา่ ๑ 
ครั้ง 

นักเรียนนักศึกษามี
คุณธรรมมากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม คุณธรรม
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมนักเรียน
นักศึกษาในเขตเทศบาล
ต าบลนายูง 

อบรมจ านวน ๑ 
ครั้ง 

 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ มีการอบรม 
ไม่น้อยกวา่ ๑ 
ครั้ง 

นักเรียนนักศึกษามี
คุณธรรมมากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานที่เข้างาน
ใหม่ 

 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดกิจกรรม
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

พนักงานใหม่มี
ความเข้าใจ
เบื้องต้นในธรรม
เนียมการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

4 โครงการศึกษาดูงานการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

พนักงานใน ทต.นา
ยูง 

 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกวา่ปีละ 
1 ครั้ง 

พนักงานมีคุณธรรม
และจริยธรรมมาก
ขึ้น สามัคคีกันมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต 

เพื่อเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริตของคนในเทศบาล 

พนักงานใน ทต.นา
ยูง 

 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดท าอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

พนักงานมีความซ่ือ
ซ่ือสัตย์ สุจริตไม่ท า
การทุจริตต่อ
เทศบาล 

ส านักปลัด 

6 โครงการกิจกรรม 5 ส. การความสะอาดส านกังาน 
และสร้างจิตส านึกที่ดีของ
พนักงานต่อองค์กร 

พนักงานใน ทต.นา
ยูง 

 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดกิจกรรม
ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 
1 ครั้ง 

ส านักงานน่าอยู่
และสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่ดีในการ
ท างาน 

ส านักปลัด 

7 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ประจ าป ี

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับพนักงาน 

พนักงานใน ทต.นา
ยูง 

 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดท าอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

พนักงานมีขวัญ
และก าลังใจในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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5.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 

เพื่อพัฒนาหาความรู้และน า
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
ท างาน 

พนักงานบุคลากร 
ในส านักงาน 

 300,000 300,000 300,000 300,000 พนักงาน 
บุคลากรมีการน า
ความรู้ที่ได้
ประยุกต์ใช ้
ในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานมกีาร
พัฒนาเพิ่มขึ้น  

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานผู้น า
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาหาความรู้และน า
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
ท างาน 

ผู้น าชุมชน  100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้น าชุมชนมีการ
น าความรู้ที่ได้
ประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงาน 

หน่วยงานมกีาร
พัฒนาเพิ่มขึ้น  

ส านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาหาความรู้และน า
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
ท างาน 

พนักงานบุคลากร 
ในส านักงาน 

 25,000 25,000 25,000 25,000 พนักงาน 
บุคลากรมีการน า
ความรู้ที่ได้
ประยุกต์ใช ้
ในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานมกีาร
พัฒนาเพิ่มขึ้น  

ส านักปลัด 
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5.5 การพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง
ประจ าเทศบาล 

เพื่อความแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 
ให้แก่ประชาชน 

ขับเคลื่อนสี่ล้อ
จ านวน ๑ คัน 

 ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ มีการซ้ือรถตัก
หน้าขุดหลังไม่
น้อยกว่า ๑ คัน 

เพื่อความสะดวก
ในการท างาน 
ของกองช่าง 

กองช่าง 

2 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง  
(เพื่อใช้ในการตรวจการ) 

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
ของพนักงาน 

จ านวน ๑ คัน  ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ มีจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลางไม่น้อย
กว่า ๑ คัน 

มีความสะดวก 
ในการใช้งาน
กิจการเทศบาล 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดซ้ือรถสูบสิ่งปฏิกูล เพื่อความแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

จ านวน ๑คัน  ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ จัดซื้อไม่น้อย
กว่า๑ คัน 

ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตดีขั้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือชุดปฏิบัติงานของ
พนักงานขนขยะมูลฝอย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และความ
ปลอดภัยในชวีิตของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกวา่  4  ชุด  20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดซ้ือไม่
น้อยกว่า 4 ชุด 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการรถแทรกเตอร์ประจ า
เทศบาล 

เพื่อความแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

จ านวน ๑ คัน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีการชื้อรถ
แทรกเตอร์ไม่
น้อยกว่า ๑ คัน 

เพื่อความสะดวก
ในการท างาน 
ของช่าง 

กองช่าง 

6 โครงการจัดซ้ือถังขยะขนาดใหญ่ 
120 ลิตรหมู่ที่ 5   

เพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มขยะ
ของประชาชน 

จ านวน 100 ถัง  200,000 200,000 200,000 200,000 มีการจัดซ้ือถัง
ขยะไม่น้อยกวา่ 
100 ถัง 

ประชาชนมีความ
อยู่ดีกินดี  

ส านักปลัด 

7 โครงการติดตั้งป้ายประชา 
สัมพันธ์ป้ายบอกทางหรือแหล่ง
ท่องเที่ยว ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.
5,ม.6,ม.7,ม.๘,ม.9,ม.10 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

๑๐ หมู่บ้าน  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการติดตั้งป้าย
ไม่น้อยกวา่ 10
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5..การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
   - ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่...5..การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
     6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
           แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

เพื่อท าความสะอาดแหล่งน้ า
ในการอุปโภคบริโภค 

จ านวน  
1 สาย 

 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ มีการจัดท าไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

แหล่งน้ าสะอาด
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุพ์ืช เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช จ านวน 10   
หมู่บ้าน 

 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ มีการจัดท าไม่น้อย
กว่า 10 หมู่บ้าน 

พันธุ์พืชมีจ านวน
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดท าสวนหย่อมบริเวณส านกังานเทศบาล
ต าบลนายูง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศของ
เทศบาลให้น่าอยู่มากขึ้น 

จ านวน  
1 ครั้ง 

 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ มีการจัดท าไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 

ภูมิทัศของ
เทศบาลดูสะอาด
และน่าอยู่มาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่า 
เส่ือมโทรม 

เพื่อฟื้นฟูป่า 
เส่ือมโทรม 

ปลูกต้นไม้ 
จ านวน 
๕,๐๐๐ ต้น 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการปลูกปา่ไม่น้อย
กว่า ๕,๐๐๐ ต้น 

สิ่งแวดล้อมใน
ต าบลดีขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการปลูกต้นไม้ประดับสองข้างทาง (ต้นคูน,ต้น
กล้วย,ต้นหางนกยูง) ม.๑, ม.๒, ม.๓, ม.๔, ม.๕, ม.
๖, 
 ม.๗, ม.๘, ม.๙, ม.๑๐ 

เพื่อความสวยงามของสอง
ข้างทาง 

ประชาชน 
ใน ๑๐
หมู่บ้านๆละ
๒๐,๐๐๐ 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีการปลูกต้นไม้ไม่
น้อยกว่า ๑๐ หมู ่

เพื่อความ
สวยงาม 
ของสองข้างทาง 

ส านักปลัด 

6 โครงการปรับภูมิทัศน์ หว้ยน้ าราง เพื่อให้เกิดความสะอาด  
สวยงาม 
 

จ านวน 1 
แห่ง 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการปรับภูมิทัศน ์
ไม่น้อยกวา่ 1 ครั้ง 

พื้นที่ในเขตล า
ห้วยดูสะอาด 
สวยงาม 
เรียบร้อย  

กองช่าง 

7 โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิม 
พระเกียรต ิ

เพื่อทดแทนป่าเส่ือมโทรม
เฉลิมพระเกียรต ิ

จ านวน 1 ครั้ง  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการปลูกหญา้แฝก
ไม่น้อยกวา่ ๑ ครั้ง 

มีป่าเพิ่มมากขึ้น ส านักปลัด 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจัดท าสวนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความ
สะอาด  สวยงาม 
ในเทศบาล 

เทศบาลต าบล 
นายูง 

 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ มีการจัดท า 
ไม่น้อยกวา่ 1 ครั้ง 

พื้นที่ดูสะอาด 
สวยงาม เรียบรอ้ย
มากขึ้น  

กองช่าง 

9 โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง 
ป้องกันไฟป่า 

เพื่อป้องกันการ
เกิ ด ไฟ ไหม้ ป่ า
ชุมชน 

ป่าชุมชนต าบลนา
ยูง 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการจัดตั้งศูนย์ไม่
น้อยกว่า 1 ศูนย ์

ไม่เกิดเหตุอัคคีภัย ส านักปลัด 

10 โครงการอบรมเยาวชน 
เพื่อการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า 

เพื่อปลูกฝักการ
รั ก ษ า ป่ า ไ ม้
เยาวชนในพื้นที่ 

เยาวชนในต าบลนา
ยูง 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการอบรม 
ไม่น้อยกวา่ ๑ ครั้ง 

เยาวชนมีจิตส านึก
รักป่ามากขึ้น 

ส านักปลัด 
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6.2 ส่งเสริมการจัดการสิง่แวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
      แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพื้นฟูและบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน เพื่อท าลายสิ่งปนเปื้อนในน้ า
ให้น้ าสะอาดขึ้นก่อนน าไปใช้
อีกรอบ 

 1 ครั้ง  2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ มีการจัดท าไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 

ท าให้ระบบนิเวศ
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ  
 

เพื่อรณรงค์การทิ้งขยะ   
ให้ถูกที่ดูแล้วสะอาดตา 

จ านวน 10   
หมู่บ้าน 

 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ มีการจัดท าไม่น้อย
กว่า 10 หมู่บ้าน 

เพื่อรณรงค์การ
ทิ้งขยะ  ใหถู้กที ่

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อรณรงค์การทิ้งขยะ   
ให้ถูกที่ดูแล้วสะอาดตา 

จ านวน 10   
หมู่บ้าน 

 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ มีการจัดท าไม่น้อย
กว่า 10 หมู่บ้าน 

เพื่อรณรงค์การ
ทิ้งขยะ  ใหถู้กที ่

ส านักปลัด 

4 โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เพื่อรณรงค์การทิ้งขยะ   
ให้ถูกที่ดูแล้วสะอาดตา 

จ านวน 1   
หมู่บ้าน 

 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ มีการจัดท าไม่น้อย
กว่า 1หมู่บา้น 

เพื่อรณรงค์การ
ทิ้งขยะ  ใหถู้กที ่

ส านักปลัด 

5 โครงการควบคุมควันไฟ 
และฝุ่นละอองจากการเผา 

เพื่อควบคุมควันไฟและฝุ่น
ละอองจากการเผา 

๑๐ หมู่บ้าน  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีการควบคุมไม่น้อย
กว่า 10 หมู ่

ควบคุมควันไฟ
และฝุ่นละออง
จากการเผา 

ส านักปลัด 

6 โครงการติดป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ ม.๑,  
ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗,ม.๘,ม.๙,ม.๑๐ 

เพื่อรณรงค์การทิ้งขยะ   
ให้ถูกที่ดูแล้วสะอาดตา 

จ านวน  
10 ป้าย 

 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ มีการจัดท าไม่น้อย
กว่า 10 ปา้ย 

เพื่อรณรงค์การ
ทิ้งขยะ  ใหถู้กที ่

ส านักปลัด 
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6.3 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวฤดูหนาวที่ 
นายูง ประจ าป ี

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอ.นา
ยูง ให้เกษตรกรมีรายได้เสริม
จากท่องเที่ยว 

เพื่อให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายของ
นักท่องเที่ยว 

  50,000 50,000 50,000 ประชาชนให้ความ
สนใจและเห็น
ความส าคัญของ
สถานที่ท่องเท่ียว 

มีนักท่องเที่ยว 
รู้จักสถานที่
ท่องเที่ยวอ าเภอ
นายูงมากขึ้น  
และสร้างรายได้
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการปรับภูมิทัศน์หนองจ าปา เพื่อให้เกิดความสะอาด  
สวยงาม 
 

จ านวน 1 แห่ง   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการปรับภูมิทัศน ์
ไม่น้อยกวา่ 1 ครั้ง 

พื้นที่ในเขตล า
ห้วยดูสะอาด 
สวยงาม 
เรียบร้อย  

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



. 

97 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) 

                                                          ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลนายูง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าศาลาที่พัก ผู้โดยสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
ห้วยทราย-บ้านหว้ยเวยีงงาม 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

จ านวน 1 เส้น
ขนาด 24,500 
ตร.ม. 

  11,025,000 11,025,000 11,025,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 24,500 ตร.ม. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด 
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน

ห้วยเวยีงงาม-บ้านชุมพล 
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

จ านวน 1 เส้น
ขนาด 24,400 
ตร.ม. 

  8,780,000 8,780,000 8,780,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 24,400 ตร.ม. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด 
3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน

ห้วยเวยีงงาม-บ้านโนนม่วง โสม
เยี่ยม 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

จ านวน 1 เส้น
ขนาด 21,000 
ตร.ม. 

  9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 21,000 ตร.ม. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

4 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่(ภูมภิาค) 

เพื่อให้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง   2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 แห่ง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อยา่ง
เพียงพอและ

สะดวกมากขึ้น 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยน้ า
ราง 

เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
ในช่วงฤดูฝน 

1 แห่ง   1,900,000 1,900,000 1,900,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 แห่ง 

ป้องกันภัย
ธรรมชาติที่อาจ

เกิดขึ้นได้ในฤดูฝน 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

 

แบบ ผ.02/1 

แบบ ผ.02/1 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วย
หนองจ าปา 

เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
ในช่วงฤดูฝน 

1 แห่ง   1,900,000 1,900,000 1,900,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 แห่ง 

ป้องกันภัย
ธรรมชาติที่อาจ

เกิดขึ้นได้ในฤดูฝน 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

7 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่บ้านสว่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอ 

1 จุด   500,000 500,000 500,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 จุด 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

8 การปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขต
ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและประตู
กักเก็บน้ า 

โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมฝายห้วย
ราง    ม,7 

เพื่อปรับปรุงฝาย
น้ าล้นให้กักเก็บ
น้ าได้ 

  600,000 600,000 600,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 แห่ง 

ป้องกันภัย
ธรรมชาติที่อาจ

เกิดขึ้นได้ในฤดูฝน 

ประปาส่วน
ภูมิภาค 

9 การขยายเขตและซ่อมแซมบ ารุง
ไฟฟ้าสาธารณะในต าบลให้ทั่วถึง 

โครงการขยายหม้อ
แปลงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่บ้านนาสมนึก 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอ 

  500,000 500,000 500,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 แห่ง 

ป้องกันภัย
ธรรมชาติที่อาจ

เกิดขึ้นได้ในฤดูฝน 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)หมู่ 5 บ้านนา
ต้อง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

จ านวน 1 เส้น   500,000 500,000 500,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด 
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.)หมู่ 6 บ้านนา
สมนึก 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

จ านวน 1 เส้น   500,000 500,000 500,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.)หมู่ 7 บ้านชุมพล 
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

จ านวน 1 เส้น   500,000 500,000 500,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด 
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.)หมู่ 8 บ้านหว้ย
เวียงงาม 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

จ านวน 1 เส้น   500,000 500,000 500,000 มีการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด 

รวมทั้งสิ้น   38,705,000 38,705,000 38,705,000  
 

แบบ ผ.๐3 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

                                                                                                     เทศบาลต าบลนายูง 

 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานสังคม
ส่งเคราะห ์

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์
 

จ านวน 1 เครื่อง  17,000    ส านักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์
 

จ านวน 3 เครื่อง  51,000    ส านักปลดั 

3 แผนงานสังคม
ส่งเคราะห ์

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ์  

จ านวน 1 เครื่อง  4,300    ส านักปลดั 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอีจัดงานเลี้ยง จ านวน 7 ตัว  12,600    ส ำนักปลัด 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัวๆละ
7,000บาท 

 21,000    ส านักปลดั 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างานมีพนัก
พิง 

จ านวน 7 ตัวๆละ
1,800บาท 

 12,600    กองคลัง 

7 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เครื่องดับเพลิง(ดัง
ดับเพลิงเบื้องต้น 

จ านวน 10 ถัง  15,000    ส านักปลดั 

8 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน โทรทัศน์ แอล อี ด ี จ านวน 2 เครื่อง  26,000    ส านักปลดั 



. 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ พัดลมตดิผนัง จ านวน 9 ตัว  15,000    ส านักปลดั 

10 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ เครื่องปริ้นเตอร์ 
ขาว-ด า 

จ านวน 8 เครื่องๆละ
3,700บาท 

 29,600    ส านักปลดั 

11 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ตู้พลาสติก 3 ช้ัน จ านวน 15 ตู้ๆ ละ350
บาท 

 5,250    ส านักปลดั 

12 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ช้ันวางรองเท้า จ านวน 2 อันๆละ
1,500บาท 

 3,000    ส านักปลดั 

13 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ช้ันเก็บแก้วน้ า จ านวน 2 อันๆละ
1,500บาท 

 3,000    ส านักปลดั 

14 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ เตียงปฐมพยาบาล
พร้อมท่ีนอน 

จ านวน 1 ชุด  2,900    กองคลัง 

15 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ โต๊ะท างานคร ู จ านวน 4 ชุดๆละ
3,800 บาท 

 15,200    ส านักปลดั 

16 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ เครื่องปริ้นเตอร์ส ี จ านวน 1 เครื่อง  3,700    ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐3 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 

 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

จ านวน 1 เครื่อง  59,000    ส านักปลดั 

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน โซฟาส านักงาน จ านวน 1 ชุด  15,000    ส านักปลดั 

19 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปริ้นเตอร์ส ี จ านวน 1 เครื่อง  5,000    ส านักปลดั 

20 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดพนักงาน
ประจ ารถขยะ 

จ านวน 10 ชุดๆละ
1,500บาท 

 15,000    ส านักปลดั 

21 สาธารณสุข ครุภณัฑ์อื่น จัดชื้อถังขยะ ขนาด 100 ลติร  100,000    ส านักปลดั 

22 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน การต้มน้ าร้อน จ านวน 1 ตัว  1,200    ส านักปลดั 

23 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟ 
 

จ านวน 3 เครื่อง        7,500 7,500  ส านักปลดั 

24 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวน 

จ านวน 1 เครื่อง   40,000 40,000  ส านักปลดั 

25 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
 

จ านวน 1 เครื่อง   17,000 17,000  บริหารงานคลัง 

26 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 1 ชุด   3,800 3,800  บริหารงานคลัง 

แบบ ผ.๐3 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้บานทึบ 2 ประต ู 2 ตัว   5,000 5,000  บริหารงานคลัง 

28 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 2 ตัว   4,000 4,000  บริหารงานคลัง 

29 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 1 ตัว   3,800 3,800  สาธารณสุข 

30 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 1 ตัว   2,000 2,000  สาธารณสุข 

31 เกษตร ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้บานทึบ 2 ประต ู 1 ตัว   5,000 5,000  เกษตร 

32 เกษตร ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 1 ตัว   3,800 3,800  เกษตร 

33 เกษตร ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 1 ตัว   2,000 2,000  เกษตร 

34 กองช่าง ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องส ารองไฟ 1 เครื่อง   2,500 2,500  กองช่าง 

35 กองช่าง ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปริ้นส ี 1 เครื่อง   5,500 5,500  กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐3 
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แบบ ผ.๐3 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 สังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้แถว 4 ท่ีนั่ง 1 แถว   3,000 3,000  สังคมสงเคราะห ์

37 สังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องอ่านบัตร 1 เครื่อง   1,200 1,200  สังคมสงเคราะห ์

38 สังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 1 ตัว   2,000 2,000  สังคมสงเคราะห ์

39 สังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้บานทึบ 2 ประต ู 1 ตู ้   5,000 5,000  สังคมสงเคราะห ์

40 ส านักปลดั ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปริ้นเตอร์ส ี 1 เครื่อง   5,500 5,500  ส านักปลดั 

41 ส านักปลดั ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้บานทึบ 2 ประต ู 2 ตู ้   5,000 5,000  ส านักปลดั 

42 ส านักปลดั ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปริ้นส ี 2 เครื่อง   5,500 5,500  ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐3 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 ส านักปลดั ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์ 1 เครื่อง   17,000 17,000  ส านักปลดั 

44 ส านักปลดั ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง   7,500 7,500  ส านักปลดั 

45 ส านักปลดั เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวน 

เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวน 

1 เครื่อง   40,000 40,000  ส านักปลดั 

รวมท้ังสิ้น  925,550 114,310 114,310  
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1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
       1.) กรอบในการติดตามและประเมินผล  

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2555 มาตรา 238 วรรค 3 บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การ
ใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และข้อ 29 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 
) พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

   “ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน   นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนายูง ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลโดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่ สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลนายูง และใช้
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนายูง ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
ฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 

ส่วนที่ 4      
การติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
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นายูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศบาลต าบลนายูง เพ่ือให้นายก
เทศบาลต าบลนายูง เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนายูง และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนายูง โดยทั่วกันตามล าดับต่อไป   

  

    ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาล
ต าบลนายูง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้าน
ต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

2.) แนวทางในการติดตามและประเมินผล  
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 
กลุม่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานใน
ระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็น
เช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   

 

1.2  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
1.) ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่
ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสอง
คน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสอง
คน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้  และข้อ 29 (1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย   การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 และ
ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

   “ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน   นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

2.) วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
     การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ
นั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนายูง ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตาม
การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค  ในการ
ด าเนินงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/
กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลนายูง  ในภาพรวม ความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลต าบลนา
ยูง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

3.) การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล   
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส ระยะหก
เดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนา
ยูง  ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อย
กว่า 30 วัน    
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1.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
1.) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้    

 
 
  

 

2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนายูง  อาจกระท าได้หลายวิธี เช่น ศึกษาจาก

รายงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือตรวจ
ติดตามผลการด าเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายว่างานลุล่วงไปแล้วเพียงใด สามารถด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้แล้วหรือไม่ ชี้ปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร โดยกระท าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

การประเมินผลจัดให้มีการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี เพ่ือส ารวจผลว่าได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ส าหรับหลักเกณฑ์กว้างๆที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ วัด
หรือประเมินผล เช่น จ านวนโครงการที่มีการด าเนินงาน ผลจากการด าเนินการตามโครงการต่างๆ หรือปัญหา
ความต้องการของประชาชน เป็นต้น  

1.) วัตถุประสงค์  
     เพ่ือให้ทราบแนวทางและกลไก ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไปและเป็น
การสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละสาขาการพัฒนาที่ก าหนดไว้  

2.) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
- การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   

     เป็นการน าแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปด าเนินการให้เกิดผล โดยจะต้องก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและก าหนดวิธีการบริหารจัดการ  

- การติดตาม  
     เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมของแผน/โครงการ ตามแผนพัฒนาว่า

ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไป
อย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม่  

 

2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
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3.) การประเมินผล  
     เป็นขั้นตอนในการแสวงหาค าตอบว่าแผนงาน/โครงงานที่น าไปปฏิบัติ  บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับ หรือกล่าวอีกในหนึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของการ
น าแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  

4.) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  
     ก าหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติ โดยแต่งตั้งคณะท างานไม่น้อยกว่า 1 ชุด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
ท้องถิ่นและสามารถร่วมติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือเสนอความ
ต้องการเพิ่มเติมแก่คณะท างาน เพ่ือน ามาใช้ในการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 
ขั้นตอนการการติดตามและประเมินผล  
1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

2.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ระเบียบวิธีการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -

2565) ของเทศบาลต าบลนายูง  คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนายูง  ได้
ศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดท ารายงานผล ความพึง  พอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวมและในประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวม  6 ยุทธศาสตร์ วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลนายูง  เป็นการติดตาม
แผนด าเนินงานในภาพรวมในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์  

 

2.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
1.) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   

 เครื่องมือของเทศบาลต าบลนายูงที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน คือการรวบรวมและ
ออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลได้แก่ การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกตการณ์ ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย มี  3 ระดับ ระดับที่ 3 พอใจมาก ระดับ
ที ่2 พอใจ ระดับท่ี 1 ไม่พอใจ    

2.) วิธีการประมวลผลข้อมูล  
        วิธีประมวลผลข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลนายูง คณะท างานได้รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ  มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบค าถามทุกฉบับ หลังจากด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแล้ว 2 ประเมินผลโดยหาค่าเฉลี่ย 3. การรายงานผลการติดตามและประเมินผล การติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลนายูง  มีการรายงานผลปีละ 1 
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 
 
 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ข้อ 30 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา 
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน 
เดือนธันวาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ 
กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลมี ดังนี้  
  

  

3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
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แบบท่ี  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
                            ได้ประกาศใช้แผนแล้ว   
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................................... 
    

ประเด็นการประเมิน  
มีการ

ด าเนินการ
  

ไม่มีการ
ด าเนินการ

  
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ      
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล      
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน      
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น      
4. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ   
ท้องถิ่น  

    

5. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด  

    

6. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน      
7. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น      
8. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา      
9. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น      
10. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนท้องถิ่นห้าปี      
11. มีการทบทวนแผนท้องถิ่น     
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แบบที่  2  แบบติดตามผลด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี้แจง  : แบบท่ี  2  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
  
ยุทธศาสตร์ที่...........การพัฒนาด้าน...............................................  
แผนงาน...........................................................................................  
  
ล าดับ

ที ่ 
รายละเอียดโครงการ  จ านวนเงินที่ขอ

อนุมัติ  
จ านวนเงินที่
ด าเนินการ  
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3-1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

สรุปการพัฒนาต าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ประจ าปีงบประมาณ.........................  

         ตามยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้  
  

ล าดับ
ที ่ 

ยุทธศาสตร์  จ านวนโครงการ  จ านวนเงิน
งบประมาณ  

ที่อนุมัติ/บาท  
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม 6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3-2  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น................................... งบประมาณตาม.........................................  

  
ล าดับ

ที ่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จ านวนโครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
จ านวนโครงการที่
ด าเนินการตาม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี  

คิดเป็นร้อย
ละ  

          
          
          
          
          
          
          

รวม        
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4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีการก าหนดห้วงเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่นั้น ควรมีการวางแผนในด้านการเตรียมความ
พร้อมส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและควรมีซักซ้อมแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นก่อนที่จะมีการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อๆ ไป เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความ
ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ และความแร่งรีบจากห้วงเวลาที่ไม่ได้มีการก าหนดและแจ้งล่วงหน้า ส่งผลให้การ
ด าเนินการมีความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
ควรมีซักซ้อมแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนที่จะมีการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นใน

ครั้งต่อๆไป 

  
 

   
     
   
 

 

4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
 


