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บทนำ 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) 
  เทศบาลตำบลนายูง มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน       ใน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการกระจาย
อำนาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใต้การกำกับ
ดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงต้องกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์และเทศบาลตำบลใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
 (1) นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นหลักปฏิบัติและวางแผนพัฒนา 5 ปี ให้บรรลุเป้าหมาย 
 (2) เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

(3) ทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบรรลุเป้าหมายและมีทิศทางการพัฒนาเป็นระบบ 
(4) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการพัฒนาองค์กรตรงตามความต้องการของประชาชน 

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นำข้อมูลในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) 

 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) 

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตำบลนายูง ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้เทศบาลตำบลนายูงนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ) 
  เทศบาลตำบลนายูง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ถนนทางหลวงแผ่นดินสายน้ำซึม – สังคม ตำบลนายูง 
อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนายูง อยู่ห่างจากท่ีว่าการอำเภอนายูง
ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๑๑๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับผิดชอบรวม 
๑๒๑.๖๘ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๗๖,๐๕๐ ไร่ ซึ่งได้รับการยกฐานะจากอบต.นายูงเป็นเทศบาล
ตำบลนายูง ตามประกาศเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2556  

แผนที่ตำบลนายูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงส่วนใหญ่เป็นดอน ใกล้เชิงเขา มีป่าทึบ
บางส่วนและเป็นภูเขาดินน้อยใหญ่สลับซับซ้อน พ้ืนที่โดยทั่วไปยังอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
และเลี้ยงสัตว์ 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ร้อน ชื้น ในฤดูร้อน ห้วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัด หมอกหนา  

ฝนตกชุกปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย/ปี 1,257 มม. 

  1.4 ลักษณะของดิน  
ดินร่วนปนทราย อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช 

1.ด้านกายภาพ
กายภาพ  

 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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  2.1 เขตการปกครอง  
       เทศบาลตำบลนายูง มีเขตการปกครองจำนวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  

หมู่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้นำ 

หมู่๑ บ้านนายูง นายครอง เรืองประทีป 
หมู่๒ บ้านสว่าง นายอุทิศ จิตจำรุณ 
หมู่๓ บ้านห้วยทราย นายเม้า  ตะวงษา 
หมู่๔ บ้านปากราง นายธนินธ์ภัทร ปากแก้ว 
หมู่๕ บ้านนาต้อง นายอุไร ศรีจำปาน้อย 
หมู่๖ บ้านนาสมนึก นายปรีชา สงสาร 
หมู่๗ บ้านชุมพล นายบุญเลิศ สมเที่ยง 
หมู่๘ บ้านห้วยเวียงงาม นายวิจิตร ประหา 
หมู่๙ บ้านนายูง นายยศนนท์ คันธี 

หมู่๑๐ บ้านนาคลัง นายอนันนัย  เทือกสาย 
 
มีอาณาเขต ดังนี้          ทิศเหนือ   ติดกับ  ตำบลโนนทอง  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี 
                    ทิศใต้   ติดกับ  ตำบลหนองแวง  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
                    ทิศตะวันออก  ติดกับ  ตำบลคำด้วง  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
                    ทิศตะวันตก    ติดกับ  ตำบลบ้านก้อง   อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

  2.2 การเลือกตั้ง  
เทศบาลตำบลนายูง แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต โดยมีจำนวนสมาชิกเขตละ 6 คน มีวาระ 

การดำรงตำแหน่ง คราวละ 4 ปี ๑.นายกเทศมนตรีทำหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาลมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ คน  
ที่ปรึกษานายกฯ ๑ คน เลขานายกฯ ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย 

นายบัญชา  ตะวงษา  นายกเทศมนตรีตำบลนายูง 
นายคูณชัย  พิมพาแสง               รองนายกเทศมนตรีตำบลนายูง 
นายสมคิด  เวียงอินถา                รองนายกเทศมนตรีตำบลนายูง 
นายบุญลือ  สีรอด  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนายูง 
นายเฉลิมฤทธิ์  สามาดี      เลขานายกเทศมนตรีตำบลนายูง 

๒.สภาเทศบาลทำหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๑1 คน อยู่ใน
ตำแหน่งคราวละ ๔ ปี สภาเทศบาล มีประธานสภา  ๑ คนรองประธานสภา ๑ คน สมาชิกสภามี 10 คน ตามมติของ
สภาเทศบาล ประกอบด้วย 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
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นายกิตติชัย  ภักมี     ประธานสภาเทศบาลตำบลนายูง 
นายสรยุทธ  ปราณสิงห์    รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายูง 
นายหนูศิลป์  ตะวงษา    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
นายกิตติธัช   สงสาร    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
นายทวี  ชาญา    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
นายประจักษ์  พรมกุลัง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
นายปริญญา  บัวภาเรือง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
นางสาวณัฐฐาพร  บุญกว้าง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
นางหัสดี  สินธุวาป ี    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
นายฉลอง  โพธิ์ชัยยา    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
นายทองใบ ผาภูเวียง    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
นายสุภาพ  รัตนโชต ิ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 

 
 
 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
 
 
 

  
   
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
  

                         ข้อมูล วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 
 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ช่วงอายุ จำนวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด – 18 ปี 1,151 1,086 2,237 
9  - 60 ป ี 2,745 2,657 5,402 
60 ปีขึ้นไป 400 494 894 

รวม 4,299 4,189 8,533 
 

                                                                                                      ข้อมูล ณ  พฤษภาคม  2562 

หมู่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวน
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 

3.ประชากร 
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 4. สภาพทางสังคม   
  

 4.1 การศึกษา  
  เทศบาลตำบลนายูงมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น  และมีสิทธิ์ที่จะจัดการฝึกอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น มี
สถานศึกษา แยกเป็น 
 โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน ๔ แห่ง คือ 
  -โรงเรียนบ้านสว่างปากราง   จำนวนนักเรียน 175  คน 
  -โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก   จำนวนนักเรียน 128  คน 
  -โรงเรียนบ้านนายูง    จำนวนนักเรียน 151  คน 
  -โรงเรียนชุมพลนาคลัง     จำนวนนักเรียน 170  คน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง 
  -ศพด.บ้านสว่าง   จำนวนผู้ดูแลเด็ก  11 คน  จำนวนนักเรียน   82 คน 
  -ศพด.บ้านนายูง  จำนวนผู้ดูแลเด็ก  2 คน จำนวนนักเรียน   20 คน 
  -ศพด.บ้านนาคลัง  จำนวนผู้ดูแลเด็ก  3 คน จำนวนนักเรียน   29 คน 
  -ศพด.บ้านปากราง จำนวนผู้ดูแลเด็ก  ๒ คน  จำนวนนักเรียน   18 คน 
                     -ศพด.บ้านห้วยเวียงงาม   จำนวนผู้ดูแลเด็ก           ๒  คน  จำนวนนกัเรียน   13 คน 
    

เทศบาลตำบลนายูงจัดให้มีทุนและอุปกรณ์เพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนแต่เรียนดี 
และยังให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ให้
ได้มีส่วนถ่ายทอดความรู้ ศิลปวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนได้สืบทอด สนองตอบกฎหมายการศึกษา โดยพร้อมที่จะ
รับโอนโรงเรียนในสังกัดอ่ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายูง เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายูง เพื่อให้
การจัดการศึกษาของเทศบาลครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจำหมู่บ้าน/ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๙ แห่ง 
 

 4.2 สาธารณสุข 
  สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพ ในเขต ทต.นายูง ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ  จำนวน ๑ 
แห่ง คือ โรงพยาบาลนายูง  มีเตียงคนไข้ จำนวน ๓๐ เตียง 
             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๒ แห่ง 
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนายูง หัวหน้าสถานีอนามัยชื่อ นางอรทัย แก้วอัคฮาด 
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยทราย หัวหน้าสถานีอนามัย ชื่อ นาย วิรัตน์  ชาวสวน  

-อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน มีทุกหมู่บ้านมีสนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อให้ประชาชน 
ได้ออกกำลังกาย จำนวน ๗ แห่ง 
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               4.3 อาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จุดตรวจประจำตำบล    ๑  แห่ง  จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลนายูง 
 
 

 
 
   
 
 
 4.4 ยาเสพติด  

เทศบาลตำบลนายูงได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์     

ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ประเภทของผู้ได้รับเบี้ยยัง

ชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ รวม(คน) 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
หมู่ที่ ๑ บ้านนายูง 84 15 1 100 
หมู่ที่ ๒ บ้านสว่าง 140 31  171 
หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทราย 125 36 1 162 
หมู่ที่ ๔ บ้านปากราง 91 18 1 110 
หมู่ที่ ๕ บ้านนาต้อง 123 36 4 163 
หมู่ที่ ๖ บ้านนาสมนึก 75 19  94 
หมู่ที่ ๗ บ้านชุมพล 116 33  149 
หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยเวียงงาม 84 11 1 96 
หมู่ที่ ๙ บ้านนายูง 137 33 1 171 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาคลัง 67 14 2 83 
รวมผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,299 

          ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๕64 
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 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯ ล ฯ) 
 ภายในเขตเทศบาลตำบลนายูงมี ๙ สาย เป็นถนนลาดยาง ๓ สาย ระยะทาง ๓๖ กิโลเมตร ถนน

คอนกรีต 9 สาย ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร ส่วนใหญ่ค่อนข้างเล็กและแคบ มีสะพาน ๑๐ แห่ง 
  5.2 การไฟฟ้า  

 การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลตำบลนายูงเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานี ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมดในเขต ทต.ทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน และระบบไฟส่องสว่าง
ทางสาธารณะที่มีกำลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ 
  5.3 การประปา 

-ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒9 แห่ง 
  -แหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง) เช่น ลำน้ำโสม ลำน้ำห้วยทราย ห้วยน้ำราง ห้วยกระดิ่ง 
ห้วยหล่ม ห้วยโป่งไข่เน่า และอ่ืนๆ 
  5.4 โทรศัพท์  
  ภายในเขตเทศบาลตำบลนายูง การให้บริการด้านโทรศัพท์ ดำเนินการโดยองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย  มีโทรศัพท์สาธารณะ ๙ แห่ง 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ภายในเขตเทศบาลตำบลนายูง มีที ่ทำการไปรษณีย์ ๑ แห่งดำเนินการโดยสำนักงานการสื่อสาร
ไปรษณีย์เขตอำเภอนายูงสามารถเปิดรับสัญญาณการถ่ายทอดโทรทัศน์ ได้ คือ ช่อง ๓,๕,๗,๙ และ ๑๑ มีระบบเสียง
ตามสายตามหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน ๑๑ แห่ง มีสถานีวิทยุ ภูมิปัญญา ประชาชนเสียงจากสวนป่า คลื่น FM.๘๙.๑๐ 
MHz ตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง ม.7 
 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม อัตราค่าจ้างแรงงานในหมู่บ้าน ๓๐๐ บาท/
วัน ประชากรมีรายได้เฉลี่ย ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี   ลักษณะการประกอบอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น เป็นการเกษตร
แบบสมัยใหม่มีการนำเครื่องจักรกลมาใช้ในทางการเกษตร พื้นที่ในการเกษตร แบ่งเป็น 

             พ้ืนที่ทำไร่ ประมาณ  ๓๖,๕๖๓ ไร่ 
    พ้ืนที่ทำสวน ประมาณ  ๑๑,๗๑๘ ไร่ 
    พ้ืนที่ทำนา ประมาณ ๑๑,๗๑๘  ไร่ 

มีการเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนน้อย ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ยางพารา มันสำปะหลัง กล้วย ข้าว ตามลำดับ 
  6.2 การประมง  

ในเขตเทศบาลตำบลนายูงมีบ่อเลี้ยงปลา และจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
  6.3 การปศุสัตว์  
    มีสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ คือ โค กระบือ หมู ไก่ เป็ด ฯล 
  6.4 การบริการ  

- โรงสีขนาดเล็ก  จำนวน  ๘  แห่ง 
 - ลานตากมันแห้ง จำนวน  2   แห่ง 
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  6.5 การท่องเที่ยว   
            -อุทยานแห่งชาติ นายูง   – น้ำโสม น้ำตกยูงทอง บ้านสว่าง ม.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
   
  6.6 อุตสาหกรรม  

- โรงสีขนาดเล็ก            จำนวน  13  แห่ง 
   - ลานตากมันแห้ง  จำนวน  1   แห่ง 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- ผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่ม สมาชิก(คน) เงินทุน(บาท) ประธานกลุ่ม หมู่ที 

กลุ่มแปรรูปผลผลิตจากกล้วย 42  นางบุญนำ   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 
กลุ่มเกษตรทำนา 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  ศรีจำปาน้อย ๕ 
กลุ่มพัฒนายางพารา ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ นางสายันต์  แพงน้อย ๘ 
กลุ่มเกษตรเลี้ยงโค ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ นายกฤษณเมธี  มหาฉวี ๑๐ 
กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ นายบุญมี  โสภากุล ๗ 

http://www.goisgo.net/trip28-à¹�à¸�à¸µà¹�à¸¢à¸§à¹�à¸�à¸¢-à¸§à¸�à¸à¸¸à¸�à¸¢à¸²à¸�à¸�à¸²à¸¢à¸¹à¸�à¸�à¹�à¸³à¹�à¸ªà¸¡_à¸�.à¸à¸¸à¸�à¸£à¸�à¸²à¸�à¸µ.html
http://travel.thaiza.com/à¹�à¸�à¸´à¸�à¸�à¹�à¸²à¸�à¸¡à¸�à¸£à¸£à¸¡à¸�à¸²à¸�à¸´à¸à¸µà¸ªà¸²à¸�à¸�à¸à¸�à¸�à¸�à¸�à¸µà¹�-à¸à¸�-à¸�à¸²à¸¢à¸¹à¸�-à¸�à¹�à¸³à¹�à¸ªà¸¡/180694/
http://udonthani.dnp.go.th/real/section/sub/gallery.php?section=5%26sub=8%26id=209
http://www.sovego.com/county_travel_detail.php?travel_id=184%26county=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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-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 
    -ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน  4   แห่ง 
    -ร้านค้าทั่วไป  จำนวน ๔๕  แห่ง 

-โรงสีขนาดเล็ก  จำนวน  13  แห่ง 
    -ลานตากมันแห้ง  จำนวน  1   แห่ง 
  6.8 แรงงาน  
 อัตราค่าจ้างแรงงานในเขตเทศบาลตำบลนายูง ๓๐๐ บาท/วัน ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 5๐,๐๐๐ บาท/
คน/ปี 
 
 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  7.2  ประเพณีและงานประจำปี  
   - ประเพณีตักบาตรทำบุญปีใหม่เทศบาลตำบลนายูงจัดทำทุกปี  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 
   - ประเพณีบุญซำฮะ    ประมาณเดือน พฤษภาคม 
   - ประเพณีแห่เทียนพรรษา(ก่อนเข้าพรรษา)  ประมาณเดือน กรกฎาคม  
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  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  

    - ปราชญ์ชาวบ้าน 
หมูที ่   ชื่อ-สกลุ    รายละเอียด  
๑   นายพัน  สมนาม   ช่างไม้และแกะสลัก 
๑   นางพร  เรืองประทีป  นวดพ้ืนบ้าน 
๑   นายคำแสง  บุญฤทธ์ิ  ที่ปรึกษาชุมชน 
๑   นางพร  สมนาม   ทอผ้า 
๑   นางใคร  บุญฤทธ์ิ   ทอผ้า 
๑   นางกินรอน  มาลาอ่อน  ทอผ้า 
๒   นายประจักษ์  พรมกลุัง  ช่างไม้ 
๒                       นายสุริน  อินบูน   ช่างเหล็ก 
๒                       นายรัฐศาสตร์  พ่ออามาตย ์  ช่างเหล็ก 
๒                       นายสำเภา  เฮา้พา   ช่างเหล็ก 
๒                       นายพิทักษ์  นักรบ   ช่างปูน 
๒                       นางบัวเงิน  แก้วทอง  นวดแผนไทย 
๓   นายหาญ  ดอกบัว   บายศรสีู่ขวัญ 
๓   นายสังคม  ภูแซมโชต ิ  นวดแผนไทย 
๓   นายอุดร  พลฤทธิ์                      ช่างปูน 
๔   นายอ่อนตา  แก้วสีลา  ทำพิธียกบ้านใหม่ 
๔   นายชารี  น้อมหน ู   หมอยาแผนโบราณ 
๔   นางศรินภา  สาเหือ   นวดแผนไทย 
๔                       นางแจ่มมณี  เงินเก่า                  นวดแผนไทย 
๔                       นายไหม  ปากแก้ว   ช่างไม้ 

http://www.google.co.th/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=0CAcQjRw%26url=http://www.nayoong.go.th/%26ei=u0uCVcjtIOihmQWH-bDQCA%26bvm=bv.96041959,d.dGY%26psig=AFQjCNEKMMLq3R_2ZVArRuZl9stXUFu_AA%26ust=1434688819925233
http://www.google.co.th/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=%26url=http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=3292%26ei=v0qCVbLXKKawmwXI1YDgCA%26bvm=bv.96041959,d.dGY%26psig=AFQjCNF3-ACWx3Bv5oaTPeMtyhkDIoziVw%26ust=1434688576122717
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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   ผู้นำศาสนา  
๕                       นายจันทร์  ศิร ิ   หมอดิน 
๕                       นายเต็ม  นันด ี   จักรสาน 
๕                       นายฉ่ำ  ไชยสมคุณ   จักรสาน 
๖   นายทองอินทร์  หน่อสีดา  วัฒนธรรมประเพณี   
๖   นายทองอยู่  ดอนนาม  จักรสาน 
๖   นายกองแก้ว ดอนนาม  เฟอร์นิเจอร ์
๗   นายบุญโฮม  อาชนะชัย  ทำการบายศรีสู่ขวัญ 
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   ทำปราสาทผึ้ง 
๙   นายนิต  จันทะโคตร  ช่างตีเหล็ก , หมอเป่า 
๑๐   นายสังข์  จำปาบุร ี   จักรสาน 
๑๐   นายพูน  อุดมไพร   จักรสาน 

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

แหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง) เช่น ลำน้ำโสม ลำน้ำห้วยทราย ห้วยน้ำราง ห้วย 
กระดิ่ง 
  8.2  ป่าไม้  

บริเวณเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนายูง เป็นเทือกเขาสูง ต่ำสลับซับซ้อน เป็นป่าไม้เขตป่าเบญจ 
พรรณมีไม้สักเป็นไม้เด่น ขึ้นคละกับไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด อาทิ ประดู่ ชิงชัน มะค่าโมง แดง ไผ่ไร่ และไผ่
ซางดอย    

8.3 ภูเขา  
บริเวณเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนายูง เป็นเทือกเขาสูง ต่ำสลับซับซ้อน 

  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลนายูง 
บริเวณเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนายูงมีทรัพยากรธรรมชาติคือ ป่าไม้ที่อุดมสมบรูณ์และคุณค่า 

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

วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
เป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อัน
ได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น
มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ 

ภายนอกในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั ่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน  

มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4) ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ังคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีที่      

อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ำ 
2) ความม่ังคั่ง 

2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม 

ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมาก
ขึ้น 

ส่วนที่ 2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดรธานี 
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2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและ 

ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนานาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์     

ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) ความย่ังยืน 

3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 

ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก 

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 
การจัดทำแผนพัฒนาห้าปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ    ฉบับที่  12  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

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 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  อย่างยั่งยืนแนว
ทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการปรับปรุงอ่าง
เก็บน้ำ หนอง ฝายและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถ เพิ่มปริมาณ  การกักเก็บ รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม  สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่าง
เก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร  
  2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเลย ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นที่ เพื่อพัฒนา  แหล่งน้ำ 
ตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่น้ำในภาคและระหว่างภาค  
  3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น  
  4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยด่าเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างการ  ใช้น้ำทุก
กิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดทำแผน  บริหารจัดการน้ำ
ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินทำกินของ  ตนเอง ส่งเสริม
การมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และ อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้
มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  



-15- 
 

  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู ้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่ม  สวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ  ดูแลผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาล ชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้
ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาล ขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วย
และผู้สูงอาย ุ 
  3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน  การศึกษาที ่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  
  4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่  เสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล่าภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี  นครพนม และยโสธร 
โดยส่งเสริมการเรียนรู ้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั ้งในชุมชนและ  เยาวชนในสถานศึกษา 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำจืดมีเกล็ด  กำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณ
รอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัด  กรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่ม เสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท่างาน   
  5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือ ผู้ดูแลเด็กใน
ด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการ  พัฒนาเด็กในช่วง ๐ - 
๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานเพ่ือ เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัย
เรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  
  6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้  น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท่างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ เครือข่ายภาค
ประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเอง
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึด หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลง  ใหญ่ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา เครือข่าย  วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง  แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม น่าร่องในจังหวัด
กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานีอุดรธานี ศรีสะเกษ 
และหนองบัวลำภู  
  2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัด ยโสธร  สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ ภายใต้มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยาย พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดย
ส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า เกษตร ที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรอง แบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของ
สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท่าโซนนิ่งระบบ เกษตร  อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน่าร่องในพื้นที่ที่มี
ความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิง  เกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ 
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พร้อมทั้งจัดท่าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นข้อมูลใน การวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อ สุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการ
ส่งเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและ ท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ่าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
   3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู ่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)และ ความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร การประชาสัมพันธ์และ
การจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เป็นสารตั้งต้น ใน การแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นที่น่า
ร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมาก  พอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน
การเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท่า  ฐานข้อมูล พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการ
บริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัด สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา 
สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุง
พันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร   สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร 
รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจ่าหน่ายและขยาย
ตลาดไปสู่อาเซียน  
   4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของ ภาค โดย
มุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้  ทรัพยากรฐานชีวภาพ 
(พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และ
ชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด ความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อ
การปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์  พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้
นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่ จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอำนาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
และ ตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร /อุตสาหกรรม และฐานความ 
หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืช มูลค่าสูง 
เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน่าวัตถุดิบ
ในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายใน ครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม 
การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภค บริโภค ใน
พื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร 
เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ ในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้าน
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมการพัฒนา  ช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น 6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้า
ย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพ ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตรา
สัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยี และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
อื่นๆ ยกระดับ ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบ และการ



-17- 
 

จัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาด  
กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
  7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่  มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมที่  ได้มาตรฐาน ที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวความสะอาดและ  ดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  
  8) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของ  พื้นที่ต้นน้ำ
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกำหนด และท่าเครื่องหมายแนว เขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
และพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า  และป้องกันการบุกรุก เพ่ือ
รักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ ชุ่มน้ำ 
  9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด สร้างสรรค์ 
ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจาย  ตัวอยู่ในพื้นที่ สร้าง
ความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ อุตสาหกรรมใน ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุน
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและ  บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลอง เพ่ิมข้ึน ทั้งการจัดท่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท่า
วิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน่าร่องเพ่ือให้ สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื ้นที ่ โดยส่งเสริมชุมชนใน  การ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ่าถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่  นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อน อัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาแบรนด์
และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาด แบบมีเป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียน
นักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็น ต้น  
  ๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรือ อัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มา
สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ  เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก ทุน ทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความจดจ่าและสร้างความ
โดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากร และ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการ
ให้บริการจัดท่าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ ตลอดทั้งปีพฒันาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่ 
แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความ ปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  
  ๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  นครพนม 
มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยม
วัฒนธรรมล้านช้าง เลย – อุดรธานี- หนองบัวลำภู- หนองคาย - สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 
ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง  พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่ม แม่น้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วย
จักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) 
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เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้าง งานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เพ่ิมข้ึน  
  ๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานีหนองบัว
ล่าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  และมีชีวิต ออกแบบการจัด
แสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้ง
ภาษาไทยและต่างประเทศเพื ่อขยายฐานนักท่องเที ่ยวที ่สนใจศึกษา   วิว ัฒนาการของภาคอีสานตั ้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม  ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของ
ครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอำนวย ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณา
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้
บ่อยครั้ง  
  ๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจ
การแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร 
การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น  ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การ
กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิต  บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
กีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  
  ๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความ สมดุลและ ยั่งยืน มุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อ ประสบการณ์มากกว่าการ
ท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น เพื่อลด  การพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ 
รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการ ขยะอย่างถูกวิธี  
  ๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ  ท่องเที่ยว และ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง  หลักไปสู่ชุมชนและ
ท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน  ประเทศและกับประเทศเพื่อน
บ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว 
จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนา  สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก 
ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะ กลุ่มตาม ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจ  หลักภาค
กลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
 แนวทางการพัฒนา  
  1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื ่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ  พื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนา 
โครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
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  2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิการ  พัฒนารถไฟ
สายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด 
นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ทางหลวง  
  3) พัฒนาเมืองสำคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการ สุขภาพ
และศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  หลักท่ีเชื่อมโยง
ระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง ส่งเสริมระบบขนส่ง สาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยง
ระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น  
  4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น  และบริเวณ
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิเมืองนครพนม  เมืองหนองคาย 
เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท่าโครงการน่าร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดิน  การวางผังเมืองควบคู่กับการ
พัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้าน  ในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการ
ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่งเชื ่อมต่อระบบ
สารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื ่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิม
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน การค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  
  2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึง
กาฬ-ปากซัน) เพื ่อเชื ่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความ  สะดวก 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
  3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพื้นที่ น่าร่องเพื่อ เสริมสร้าง
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน  พร้อมทั้งเร่งรัดการ
ด่าเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มี  ความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการคา้ชายแดน 
   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 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
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1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟื้นฟู
ลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ 

   กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร (ยางพารา) 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร 

   กลยุทธ์ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ผลผลิตทางการเกษตร 
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง 
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) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์การตลาด 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
2) โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

   กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

   กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  ทั้งในและต่างประเทศ 
2) โครงการขุดลอกหนองคลองเกาะ เพื่อให้เป็นที่รับน้ำและเป็นหนองน้ำสาธารณะ และการ

ท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ 3.4 การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

1) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวระบบเพ่ือส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดของกลุ่มจังหวัด 

2) โครงการพัฒนาด้านบริหารการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี 
3) โครงการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการสถานบริการ เช่น ร้านอาหาร ที่โรงแรม ฯลฯ 
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4) โครงการถนนแห่งภ ูม ิป ัญญาและว ัฒนธรรมท้องถ ิ ่นของกล ุ ่มจ ังหว ัด (ส ินค ้ าและ
ผลิตภัณฑ์OTOP) 

5) โครงการพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์(ในต่างประเทศ) 
   กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
 วิสัยทัศน์ 
 “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาสิ ่งอ้านวยความสะดวก ปัจจัยพื ้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และ การยกระดับมาตรฐานสถาน 
ประกอบการและแรงงานเพ่ือเพ่ิม ขีด ความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
 2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ และยกระดับมาตรฐานการท้า การเกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์  
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ เสริมสร้างขีดความสามารถในการ 
พัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ำโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการ ท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพ ด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็น
เมือง ศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
 6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำการจัดการขยะน้ำเสียเพ่ือการ
ใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 7. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความ ปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของ ประชาชน  
 8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการ การทำงานกันทุกภาคส่วน 
ตามค่านิยม UDON TEAM 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนา แรงงานเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
      2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่ กลุ่มธุรกิจเป้าหมายอุดรธานี ๔.๐   
   3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ้านวย ความสะดวก เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการบริการ  
   4. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือให้แข่งขันได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2    การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการ ผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตร อินทรีย์ 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ขยายผลองค์ความรู้การทำเกษตรตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี  
4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 3    การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 

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

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

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดย เน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์  
2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยง กลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ  
3. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว  
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย ความสะดวกด้านการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมไมซ์และการ

ท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน  
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่า)  
  2. พัฒนาแหล่งน้ำและนำไปใช้ประโยชน์ อย่างสูงสุด  
  3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและ การนำกลับมาใช้ประโยชน์  
  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 เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองนาอยู่เป็น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน”  
  2. พันธกิจ (Mission) 
      1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
      2) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      3) การพาณิชและส่งเสริมการลงทุน 
      4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
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      5) การจัดการศึกษา 
      6) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
      7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
      8) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      9) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
      10) การส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      11) การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และมลพิษต่างๆ 
      12) การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy )  
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  ในการ
แข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง  
 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
   2.) ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้าหมายอุดรธานี 4.0  
   3.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ  
   4.) สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้  
  3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐาน การผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ขยายผลองค์ความรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   2.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร  
   3.) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
   4.) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร  
  3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  
 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี  
   2.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 63  
   3.) ลดความเลื่อมล้ำด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4.) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต  
  3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์การท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรม
กีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ำ โขง  
 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์  
   2.) สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า  
   3.) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา  
   4.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ่านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ  อุตสาหกรรมไมซ์การ
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา  
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  3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน แนวทางการพัฒนา  
   1.) ปกปอ้ง อนุรักษ์ พ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   2.) พัฒนาแหล่งน้ำและน่าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด  
   3.) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน่ากลับมาใช้ประโยชน์  
   4.) พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
  3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ ประชาชน  
 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข  
   2.) ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม  
   3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
   4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะ  
  3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
 แนวทางการพัฒนา  
   1.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี  
   2.) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   3.) ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับช้อนของพื้นที่ในการดำเนินงาน เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 
 2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายูง  
 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
           “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์โครงการด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 2.3  เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  3. ประชาชนมีการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
  4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. เทศบาลตำบลนายูงมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  6. ตำบลนายูงมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 2.4 ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละถนน รางระบายน้ำ ท่อ และสะพานที่ได้มาตรฐาน 
  2. ร้อยละสิ่งสาธาณูปโภคและสาธารณูปการ 
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  3. ร้อยละพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าสาธารณะ 
  4. ร้อยละของประชาชนที่มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  5. ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
  6. ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนา 
  7. ร้อยละของจำนวนประชากรของตำบลนายูงที่ได้รับการศึกษา 
  8. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีแลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   9. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 
  10. จำนวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
  11. ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
  12. ร้อยละของครัวเรือนยากจน 
  13. ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
  14. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 
  15. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
  16. ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. ร้อยละระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  2. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. ร้อยละของจารีตประเพณีที่ดำรงไว้ 
  4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับบริการจากเทศบาลตำบลนายูง 
  6. ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในพ้ืนที่ดีขึ้น 

2.6 กลยุทธ์ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 

  1.1 การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร ป้ายประชาสัมพันธ์  ลานกีฬา  และท่ีสาธารณ ฯลฯ             

1.2 การขยายเขตและซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในตำบลให้ทั่วถึง  
1.3 การปรับปรุงซ่อมแซม ขยายเขต ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและประตูกักเก็บน้ำ 

 1.4 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค และขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตร 
๒. ยุทธศาสตร์โครงการด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
 1.1 การจัดทำแผนแม่บทและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 
 1.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาชนทั่วไป             

1.3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษา 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

            1.4 การพัฒนา  สง่เสริม  งานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
 1.5 การสงเคราะห์จัดสวัสดิการส่งเสริมสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3.1 ส่งเสริมศาสนาและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน 
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3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและงานบุญประเพณีและวันสำคัญต่างๆ 
3.3 อุดหนุนหน่วยงานราชการ กลุ่มอาชีพ องค์กรเอกชน ฯลฯ ตามโครงการที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่

เทศบาลตำบลนายูงและเทศบาลตำบลยูงไม่ได้ดำเนินการเอง 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

4.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
4.2 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.3 การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 
4.4 การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย 
4.5การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ 
5.1 พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
5.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) 

   5.3 พัฒนาสร้างจิตจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มี  

 ประสิทธิภาพ 
5.4 การส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงาน 
5.5 การพัฒนา  ปรับปรุง  จัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง 

 
 
] 
 

          6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

   6.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
 6.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1) ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างทันท่วงที  
  2)ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
  3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ตำบลนายูง 

4) พัฒนาและส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) เพ่ิมศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะให้ประชาชนได้ครอบคลุม

และท่ัวถึง 
8) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาในระดับ

ภูมิภาค  ระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีความ
เชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการดำเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างทำ  แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
ความอิสระในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรคำนึงถึงบริบท และทิศทางการพัฒนาของคนทั้งชาติเป็น
สำคัญด้วย     
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การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายูงที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด 
ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในสองระดับคือ ระดับที่ 1 
ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี  กรอบยุทธศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  นโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นโยบายนายอำเภอ
เมืองอุดรธานี  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการ
เก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  ระดับตำบล  
ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น ความเชื่อมโยงในภาพรวม
ของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง  ยั่งยืน สมดุล  ด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   
  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายูง  

ดำเนินการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะ 
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลนายูง รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  ของ
เทศบาลตำบลนายูง อันเป็นสภาวะภายในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของเทศบาลตำบลนายูงในปัจจุบัน  
โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพ SWOT ANALYSIS TECHNIC ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ของเทศบาลตำบลนายูง ด้วยเทคนิค  SWOT ANALYSIS 
1) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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

1.ผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
2. ทำเลที่ตั้งภูมิศาสตร์เหมาะสม  สามารถเชื่อมโยง
การขนส่งระหว่างอำเภอนายูง/อำเภอบ้านผือ 
 
 

1.พ้ืนที่ตำบลนายูง ค่อนข้างกว้าง การบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง 
2.งบประมาณของ เทศบาลตำบลนายูงไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ทั่วถึงในระยะเวลาอันสั้น 
3. การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
4.มีบุคลากรด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ 

 

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

1.ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อบจ.อุดรธานี 
กรมชลประทาน สนง.ทรัพยากรบาดาล สนง.
ทรัพยากรน้ำ และ กรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น 
เป็นต้น 
 

1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบตัิมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐทำให้
งบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง 
3. การบริหารงานของท้องถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจากการ
ตีความของตัวบทกฎหมายของท้องถิ่นและสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินบางครั้งมักจะสวนทางกัน 
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2) การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านสิ่งแวดล้อม 

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

1. ตำบลนายูงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด 

1. พ้ืนที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
2. แหล่งท่องเที่ยวมีการประชาสัมพันธ์น้อย 
 

 

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

1. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยว
เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขาดแคลน
ด้วยภัยธรรมชาต ิ
2.ปัญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบเผาในที่
สาธารณะ 

 
3) การวิเคราะห์ Swot  ด้านสังคม 

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

1..มีว ัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ ่นที่
งดงาม เช่น กิจกรรมงานสักการะหลวงปู่เครื่อง 
2. มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กีฬาประจำตำบล 
นายูงนิมาราธอน ลอยกระทง สงกรานต์ 
 

1.การมีส่วนร่วมของประชาชนยังน้อย เนืองจากมี
กิจกรรมที่มากและมีระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
2.ประชาชนยังมีโรคประจำตัว เช ่น โรคความดัน 
โรคเบาหวาน ฯลฯ  
3. ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้วัยทำงานลด
จำนวนลง 

 

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

1. มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพในพื้นที่ เช่น รพ.
สต. และ อสม. และคลีนิคเอกชน 
2.มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่และท่ีใกล้เคียงให้การสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. สถานการณ์โรคระบาด   เช ่น ไข ้ เล ือดออก             
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 
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4) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านเศรษฐกิจ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

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

1. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. การเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่ครบ
วงจร 
4.กลุ่มอาชีพขาดทักษะและฝีมือ 
5.วัยแรงงานออกไปทำงานนอกพ้ืนที่ 

 

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

1.มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น สนง.
การเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์ สนง.พัฒนาชุมชน เป็นต้น 
2. รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน 
 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
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
จำนวนหนึ่ง 
2. มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน
ทำให้การบริหารงานง่ายและรวดเร็ว 
3.มีสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งอยู่ 
4.มีหน่วยงานราชการตั้งอยู่หลายหน่วยงาน 
 

1. บุคลากรที่มีอยู่  ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. การประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งในพ้ืนที่  
ตำบล  อำเภอและจังหวัด ยังขาดประสิทธิภาพ 
3. เครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1.มีการให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.มีภารกิจที่พร้อมที่จะถ่ายโอนหลายๆอย่างที่จะถ่าย
โอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมาณมากแต่
ภารกิจนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณ
และทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการ 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้งระดับชาติและ
ระดับระหว่างประเทศ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)     ที่มี
ส่วนและอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน   กระแสโลกาภิ
วัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการเกิดกระบวนการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การไฟฟ้าที่ 
ตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันมา ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการตอบสนอง จึง
ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำเกิดกระบวนการนำเอา  
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ป่าไม้ ทรัพยากรดิน อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เร่งดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอาจทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ เช่น 
ทรัพยากรป่าไม้ที่กำลังหมดไป ส่งผลกระทบมากมายทั้งฝนแล้ง โคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง  ทรัพยากรดินที่
ปัจจุบันมีการใช้เคมีในการผลิตทำให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติทำให้สัตว์น้ำ และ แหล่งน้ำ
อุปโภค บริโภคมีการปนเปื้อนของสารพิษ 

3) ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 

3.1) ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาท่ีมุ่งเน้นแต่การ 

แข่งขันจนทำให้ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 

3.2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรม  

ประเพณีของตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนทำให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามเลือน
หายไปจากท้องถิ่น 

3.3) ด้านความเอ้ืออาทร สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจากอดีตและความมี 

เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของสังคมไทย คือ การเอื้ออาทรกัน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะสังคมเมือง และ
นอกจากนั้นสังคมชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ความเป็นชนบทที่อยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตรเอื้ออาทรต่อกัน
เริ่มลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกตได้จากการลงแขกดำนา  การแบ่งปันลดน้อยลง 
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3.4)ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพ่ือ 

ตอบสนองกระแสโลกาภัตน์ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายขาดความสมดุล อัน
เป็นสาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

3.5) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ด้านสุขภาพปัญหาที่พบคือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ                 

เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ  นั่นย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 

      4) ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้ความสมดุลของทุกส่วน 

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพ่ือบริโภคกลายมาเป็นเพ่ือ
การค้าและการส่งออก  สำหรับตำบลนายูงเดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน
เป็นหลัก และการปลูกข้าวเป็นหลัก ปัจจุบันการผลิตเพื่อการค้าขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคมการเกษตร มีการปลูกพืชที่
ไม่ได้บริโภคมากข้ึน และต้องขายอย่างเดียวไม่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ในสถานการณ์ที่ราคาผลผลิตตกต่ำ 

จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที ่เปลี ่ยนแปลงไปและยากที ่จะหลีกเลี ่ยงได้ นั ่นคือกระแส              
โลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุและเกิดสิ่ง
อำนวยความสะดวก และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้นั้น   ในที่นี้ขอน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มุ่งสร้างให้เกิดความพอดี 
พอเพียง พอประมาณ  การดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ความสมเหตุและผล รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในคนในสังคม
ให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่างมีสติ  รวมทั้งการสร้างให้คนมีความรู้และนำความรู้ไปใช้
อย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การก่อสรา้ง  ปรับปรุง  
บำรุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  
ทางเท้า  ท่อระบายน้ำศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร ป้ายประชาสัมพันธ์  ลาน
กีฬา  และที่สาธารณ ฯลฯ             
1.2 การขยายเขตและซ่อมแซมบำรุง
ไฟฟ้าสาธารณะในตำบลให้ท่ัวถึง  
1.3 การปรับปรุงซ่อมแซม ขยายเขต 
ดูแลระบบประปาหมู่บา้นและประตู
กักเก็บน้ำ 
1.4 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค 
บริโภค และขุดลอกคลองเพื่อ
การเกษตร 
 

- งานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่างเทศบาล
ตำบลนายูง 

การไฟฟ้าฯ 
กรมทางหลวง 
อบจ.อุดรธาน ี

2 ยุทธศาสตร์
โครงการด้านงาน
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น 
 

1.1 การจัดทำแผนแม่บทและส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
ชุมชนทุกระดับ 
1.2 พัฒนาและส่งเสรมิอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพ ผลติภณัฑ์ชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป             
1.3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษา 
1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬา
และนันทนาการ1.5 การพัฒนา  
ส่งเสริม  งานสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัย 
1.6 การสงเคราะหจ์ัดสวัสดิการ
ส่งเสริมสตรี เด็ก ผูสู้งอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส ์

- งานสังคม
สงเคราะห ์
- งานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- งานกีฬาและ
นันทนาการ 
- งานการศึกษา 
- งานสาธารณสุข 
 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล
ตำบลนายูง 

จังหวัด/อำเภอ 
พัฒนาชุมชน
อำเภอ/สำนักงาน
สวัสดิการสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์ 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.1 ส่งเสริมศาสนาและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่น
ชาวบ้าน 
3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและงาน
บุญประเพณีและวันสำคัญต่างๆ 

- งานศาสนา
วัฒนธรรม  
- งานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนัก
ปลัดเทศบาล
ตำบลนายูง 

วัฒนธรรมอำเภอ/
ผู้นำชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ
ในพื้นที่ 

ส่วนที่ 3     
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
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 3.3 อุดหนุนหน่วยงานราชการ กลุ่ม
อาชีพ องค์กรเอกชน ฯลฯ 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน/
สังคมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

4.1 การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยพร้อมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
4.2 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
4.3 การส่งเสรมิการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน 
4.4 การช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบภัย 
4.5 การมสี่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นพร้อมส่งเสรมิการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 

- งานการรักษา
ความสงบภายใน 
- งานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนัก
ปลัดเทศบาล
ตำบลนายูง 

จังหวัด/อำเภอ 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ี
และการบริการ
สาธารณะ 
 

5.1 พัฒนาการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
5.2  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล(Good Governance) 
5.3พัฒนาสร้างจติจิตสำนึกและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ 
5.4 การส่งเสรมิ และสนับสนุน
การศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารงาน 
5.5 การพัฒนา  ปรับปรุง  จัดหา
เครื่องมือในการปฏิบตัิงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างพอเพียง 

- งานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานงบกลาง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล
ตำบลนายูง 

จังหวัด/อำเภอ 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 
 

6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
6.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนและมลพิษต่างๆ 
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 
 

- งานการเกษตร 
- งานเคหะและ
ชุมชน 
- งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล
ตำบลนายูง 

ผู้นำชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ
ในพื้นที่ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลนายูง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวดัอุดรธานีที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำศาลาที่พัก ผู้โดยสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา 
         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน 4 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

จำนวน 1 หมูบ่้าน      500,000 ร้อยละของจำนวนถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

2 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อ
การเกษตร สายทาง ไร่นางขาน โคตรมง
คุณ – นายไพโรจน ์เนตรแสง- หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยเวยีงงาม 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000
ตรม 

78,000     ร้อยละของจำนวนถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

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

เพื่อความสะดวกการ
จัดกิจกรรมในชุมชน 

จำนวน 10 หมู ่ๆละ 
130,000.- บาท 

    1,300,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนมีที่จัด
กิจกรรมประจำ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
 ม.๑, ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗,ม.8 
ม.๙,ม.๑๐ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

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

    ๒,๕๐๐,๐๐๐ ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาย
บุญกอง สวนแกว้ - นายสุวรรณ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ขนาดกวา้ง ๔ ม.ยาว 5๐ 
กม.หนา ๐.15 ม. 

    100,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

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

เพื่อความสะดวกในการ
อุปโภคบริโภคของ
ประชาชน 

จำนวน 10
หมู่บ้าน 
ๆ ละ 10,000.- 
 

   100,000  ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างสะพานห้วยน้ำราง 
บ้านชุมพล-นาคลัง  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

จำนวน ๑ แห่ง    5,0๐๐,๐๐๐  ร้อยละของแหล่งน้ำ
ที่ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
คุ้มมอยาว – หว้ยกระดิ่ง 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

   20๐,๐๐๐  ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน 
ห้วยเวยีงงาม – โนนม่วง ตำบล 
โสมเยี่ยม 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 5 ม.
ยาว 800 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

1,600,000     ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน สท.
ถาวร – ห้วยน้ำราง บ้านนายูง หมู ่9 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

   20๐,๐๐๐  ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

11 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตร(เส้นรอบหนองจำปา)  
บ้านนาสมนึก หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,320
ตร.ม. 

   150,000  ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

12 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
 ม.๑, ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗,ม.8 
ม.๙,ม.๑๐ 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง
ถนน 

จำนวน 10 หมู ่
ๆละ400,000.- 
บาท 

4,000,000     ก่อสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

 กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงปุ๋ย เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 150 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

   300,000  ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คุ้มมอยาว-ห้วยกระดิ่ง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 250 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

   500,000  ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนเส้นห้วยตาฮาด 
ออกไปบ้านกุดเชื่อม  หมู่ท่ี 6 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

1,500 ม.    300,000  ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

16 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 
เส้นมอยาว – ไร่แม่ติ๋ม 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 
888 ตร.ม. 

   100,000  ถนนที่ลงหินคลุก 
เป็นไปตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสว่าง 

เพื่อให้มีสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

หมู่ท่ี2 180,000     จำนวนเด็กก่อนวัย
เรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีพ้ืนท่ีในการออก
กำลังกาย 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลตำบลนายูง  

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีท่ีเรียนท่ีดีขึ้น 

หมู่ท่ี9    500,000  เด็กเล็กร้อยละที่ได้
ประโยชน์ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีท่ีเรียนท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางท่ีชำรุดเส้น 
ห้วยทรายห้วยเวียงงาม นายอภิสิทธิ์ พลฤทธิ์ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

1,000 ม.    500,000  ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นท่ีพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

20 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล สายบ้านนาย
สมาน บัวทอง บ้านเพียรศิลป์ โคตรชมพู หมู่ท่ี7 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

หมู่ท่ี7    1,000,000  ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นท่ีพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล หน้า
บ้านนางเพ็ญ คงทรัพย์ หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

150 ม.   300,000   ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

มีการจัดการตลาดได้ดียิ่งขึ้น กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล หน้า
บ้านนายกิตติธัช สงสาร หมู่ที่6 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

50 ม.   100,000   ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

23 โครงการปรับเกรดลงดินเส้นบ้าน
ป้าติ๋มไปบ้านนาคลัง 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

1,500 ม.   500,000   ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

24 โครงการเทพื้นคอนกรีตรอบบริเวณ
ตลาดสดหมู่บ้านนายอุเทน 
จันทรมณ ี 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

ปริมาณพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 
1,520 ตร.ม. 

  500,000   ประชาชนร้อยละที่ได้
ประโยชน์จากเทพื้น
คอนกรีตรอบบริเวณ
ตลาดสด 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เส้นวัด
ถ้ำสิลา หมู่ที ่4  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

500 ม.   500,000   ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้มีอาคารเรียนที่มีความ
เหมาะสม ปลอดภัยและมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบล
นายูง 

3,600,000     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารเรียน ที่มีความ
เหมาะสม ปลอดภัย
และมีสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร
เรียน ที่มีความเหมาะสม 
ปลอดภัยและมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก 

กองช่าง,งาน
การศึกษา 

27 โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ 1 
เส้นไปบ้านนายกฤษฎ-ีนายวัฒน์  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1000 ม.  

  200,000   ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

28 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาย
คำสิงห์  โพธิ์ศรี ถึงบ้านนายลักษณ ์ 
ตะวงษา หมู่ที่ 5 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

  500,000   ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไป
บ้านนายอนงค์ บ้านสว่าง  หมู่ท่ี 2   

 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้าง 4 ม. ยาว 
25.50 ม.หนา 
0.15 ม. 

    50,000 ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์  บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
มีลาน
อเนกประสงค์ใช้
ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

พื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 578.20 
ตร.ม. 

    200,000 ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

มีเสาธงในการ
เคารพธงชาติตอน
เช้า 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายสุนา  เหล่าหมวด ไปบ้านนายเหลา ตะวงษา  
บ้านนาสมนึก  หมู่ท่ี 6   

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 250 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

    500,000 ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์  บ้านนาสมนึก  หมู่ท่ี 6   

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม.หนา 
0.15 ม. 

    200,000 ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นรอบวัด-โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม  
หมู่ท่ี 8   

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม.หนา 
0.15 ม. 

    200,000   ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นบ้านนางไอ่  จุติรักษ์ บ้านนายูง หมู่ท่ี 9   

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้าง 4 ม. ยาว 
50 ม.หนา 
0.15 ม. 

    100,000 ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหน้า ทต. 
ข้างร้านอาหารตามส่ัง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 50 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

    100,000 ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านชุมพล – 
ห้วยเวียงงาม 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกว้าง 4 
ม.ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนาพ่อคำพาย – 
ฝายน้ำราง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกว้าง 4 
ม.ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

38 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร ทุกสายทุกเส้น หมู่ที 6 บ้านนาสมนึก 
 
 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิว
ไม่น้อยกว่า 
1,580 ตาราง
เมตร 

100,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนายสุนา  
เหล่าหมวด – นายเหลา ตะวงษา หมู่ที 6  
บ้านนาสมนึก 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกว้าง 4 
ม.ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนายคำกอง หน่อ
สีดา – นางบัวไร ไพศาลธรรม หมู่ที 6  
บ้านนาสมนึก 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกว้าง 4 
ม.ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนายชาย ชัยโย – 
ถนนดำทางเข้าไร่นายสายฝน หมู่ที 6  
บ้านนาสมนึก 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกว้าง 4 
ม.ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประส

งค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นร้านตาแดง –  
วัดป่านาสมนกึ หมู่ท ี6 บา้นนาสมนกึ 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ตามซอย 1 จาก
บ้านนางบุญชู หินแกว้ – ถนนใหญ่ทั้งสองด้าน  
หมู่ที 6 บ้านนาสมนึก 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

มีการก่อสร้าง 1 
จุด 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีนน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้นบ้านนางมลิวัน 
วุฒิชัย – บ้านนางรัศมี ศรีสร้างคอม หมู่ที 6 
บ้านนาสมนึก 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ จาก 4 แยกถนน
ใหญ่สายวัดป่านาสมนกึ 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

มีการก่อสร้าง 1 
จุด 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีนน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นขึ้นวัดเทพสิงหาร 
จากบา้นนายศรัญโย – บ้านนายทองปัน บุตรดี  
หมู่ที่ 9 บา้นนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านห้วยทราย –  
บ้านหัวชา้ง หมู่ที่ 3 บา้นห้วยทราย 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ซอยหลงับ้าน  
นายประดิษฐ์ แฝงทรัพย์ หมู่ที ่3 บ้านหว้ยทราย 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

มีการก่อสร้าง 1 
จุด 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีนน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไร่นายไกรทอง  
ผิงผ่อง หมู่ที่ 9 บ้านนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที ่

 
โครงการ 

 
 วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร  
เส้นทางไร่นายสมศักดิ์ โยธากุล – มอยาว  
หมู่ที่ 9 บา้นนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

51 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร  
เส้นทางไร่นายสมเพ็ช ทุมณี ทะลุผ่านหว้ยน้ำราง 
หมู่ที่ 9 บา้นนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นสามแยกไร่แม่บุญมี 
สติ – ไร่แม่อุไร นันทะแพทย์ หมู่ที ่9 บา้นนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไร่นายมนูญ พินิจ
มนตรี – ไร่นายสุบิน ศุนอาจ หมู่ที่ 9 บา้นนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

54 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ บา้นนายลำดวน  
อุ่นเที่ยว –  บา้นนางรุ่งอรุณ พินิจมนตร ี 
หมู่ที่ 9 บา้นนายูง 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

ขนาด 
0.58X0.60 ม. 
ยาว 80 ม. 

200,000     ก่อสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีนน้ำท่วมขัง 

กองชา่ง 

55 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ วัดเทพสิงหาร –  
หน้าตลาดนายูงเทพศิริ หมู่ที่ 9 บ้านนายูง 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

ขนาด 
0.58X0.60 ม. 
ยาว 80 ม. 

200,000     ก่อสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีนน้ำท่วมขัง 

กองชา่ง 

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น ส.ป.ก.ขึ้นวัดภู
สว่างแสงธรรม หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

57 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ หมู่ที ่8  
บ้านห้วยเวยีงงาม 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

ขนาด 
0.58X0.60 ม. 
ยาว 80 ม. 

200,000     ก่อสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีนน้ำท่วมขัง 

กองชา่ง 

แบบ ผ.02 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประส

งค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ซอยบ้านตู้อ้าน –  
หลังศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหว้ยทราย 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

ขนาด 
0.58X0.60 ม. 
ยาว 80 ม. 

200,000     ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีนน้ำท่วมขัง 

กองชา่ง 

59 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร  
เส้นนายตะวัน วิเศษวงษา – นางจันทร์ลอง จุติรักษ ์
หมู่ที่ 9 บา้นนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

60 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร 
เส้นนายสมเพชร ทุมณี – นางหนูเดือน พินิจมนตรี 
หมู่ที่ 9 บา้นนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

61 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร 
เส้นนางวสิตา คงนุรัตน์ – นางพร รุนทอง หมู่ที่ 9  
บ้านนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านครูหนูจันทร์  
พรมมาลา – ทางเข้าสถานวีิทย ุหมู่ที่ 7 บ้านชุมพล 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

63 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ เส้นบ้าน 
นายสายสี ภแูพน หมู่ที่ 6 บ้านนาสมนกึ 
  

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

ขนาด 
0.58X0.60 ม. 
ยาว 80 ม. 

200,000     ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีนน้ำท่วมขัง 
 

กองชา่ง 

64 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ เส้นหอกระจายข่าว 
หมู่ที่ 6 บา้นนาสมนึก  
 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

ขนาด 
0.58X0.60 ม. 
ยาว 80 ม. 

200,000     ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีนน้ำท่วมขัง 
 

กองชา่ง 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายลำดวน  
อุ่นเที่ยว – บ้านรุ่งอรุณ พินจิมนตรี 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไร่นางหนูคิด  
ตะวงษา หมู่ที่ 6 บ้านนาสมนกึ 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

แบบ ผ.02 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประส

งค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไร่นายอนัน คำตัง 
หมู่ท่ี 6 บ้านนาสมนึก 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไร่นายมนตรี  
หมู่ท่ี 2 บ้านสว่าง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

69 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นบ้านนายอดุล  
จันทวิด หมู่ท่ี 6 บ้านนาสมนึก 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

ขนาด 
0.58X0.60 ม. 
ยาว 80 ม. 

200,000     มีการก่อสร้าง
ระบายน้ำเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้นไม่
มีนน้ำท่วมขัง 
 

กองชา่ง 

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไร่นายธวัชชัย  
คำแก้ว หมู่ท่ี 6 บ้านนาสมนึก 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไร่นางวันทา 
หมู่ท่ี 6 บ้านนาสมนึก 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

72 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นไร่นายผัน ตะวงษาแยกฝายห้วยน้ำ
ราง – ไร่นายสมเพชร ทุมณี หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง   

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

73 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นสามแยกนายลำดวน อุ่นเท่ียว – ไร่
นางสิ้น ยาทองไชย หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

74 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นบ้านนางคำภี เอกแก้ว – ไร่นาย
สะอาด มั่นคง หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประส

งค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไร่นางบุญมี สติ – 
ไร่นางอุไร อุดมผล หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

76 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นบ้านผู้ช่วย 
บุญเพ็ง พรมเสนา หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

มีการก่อสร้าง 1 
จุด 

200,000     มีการก่อสร้างราง
ระบายนำ้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีนน้ำท่วมขัง 

กองชา่ง 

77 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นแยกนายฝัน ตะวงษา – ฝายห้วย
น้ำรางออกเส้นบ้านชุมพล หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

78 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นสามแยกนางหนูเล็ก ดรอมพัน –  
เหล่าเหมี่ยง หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเวียงงาม  

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

79 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตรสามแยกพรพัน – สามแยก 
นางแดง แดงพวง หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเวียงงาม 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

80 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตรเส้นแยกไร่นายพัฒนา พรมงาม – 
ไร่นายสมร ใบบัว หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเวียงงาม 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

81 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตรเส้นบ้านนางถ่ม พนัดศรี –  
สามแยกนายไพโรจ เนตรแสง หมู่ท่ี 8  
บ้านห้วยเวียงงาม 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

82 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตรเส้นแยกลานยางพ่อพรอย – 
 ไร่นางจันทร์เกตุ วงษา หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเวียงงาม 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิวไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

100,000     ร้อยละของถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

 

แบบ ผ.02 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
 วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนายคำกอง 
หน่อสีดา – นางบัวไร ไพศาลธรรม หมู่ที 6 
บ้านนาสมนึก 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกว้าง 4 
ม.ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไร่นายอนัน 
 คำตังหมู่ท่ี 6 บ้านนาสมนึก 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกว้าง 4 
ม.ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
เส้นบ้านนายสายสี ภูแพน หมู่ท่ี 6  
บ้านนาสมนึก 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

ขนาด 
0.58X0.60 ม. 
ยาว 80 ม. 

200,000     มีการก่อสร้าง
ระบายน้ำ
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีนน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
เส้นหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 6 บ้านนาสมนึก  

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังถนน 

ขนาด 
0.58X0.60 ม. 
ยาว 80 ม. 

200,000     มีการก่อสร้าง
ระบายน้ำ
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีนน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางละคร  
ลุนทอง – วัดเทพสิงหาร หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกว้าง 4 
ม.ยาว 100 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

88 โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน 
เพื่อการเกษตรเส้นแยกแม่เงิน บุญเฮ่า – 
เขตติดต่อซอยอนามัยหมู่ 1 หมู่ท่ี 8  
บ้านห้วยเวียงงาม 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิว
ไม่น้อยกว่า 
1,580 ตาราง
เมตร 

100,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



.  
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
  วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไร่นายธวัชชัย  
คำแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านนาสมนึก 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

90 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อ
การเกษตร สายทางสระหลวง-บ้านสวน ผอ.ชู
คูณ หมู่ที่ 2 บา้นสว่าง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,800
ตรม 

42,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

91 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อ
การเกษตร สายทางข้างกองทุ่นไปไร่นาง
สมปอง เทพสิงห์ หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,600
ตรม 

24,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

92 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อ
การเกษตร สายทางข้างบา้นยายด่อน-ไร่ผู้ใหญ่
บรรจง หมู่ที่ 4 บา้นปากราง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,000
ตรม 

60,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

93 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อ
การเกษตรสายทางนางหนูคิด ตะวงษา – ต.
โนนทอง  หมู่ที ่5 บา้นนาต้อง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 32,000
ตรม 

402,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

94 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อ
การเกษตรสายทางนายมุข ภแูชมโชติ – นาย
บุญนุก ภูแชมโชต ิ
หมู่ที่ 5 บา้นนาต้อง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000
ตรม 

30,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

95 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อ
การเกษตร สายทางตู้ลิตร-ตู้แกว้ หมู่ที ่3 บ้าน
ห้วยทราย 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,000
ตรม 

78,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
  วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อ
การเกษตร สายทางแยกลานมันชุมพล- 
ไร่นายมูล ตันปาน หมู่ท่ี 7 บ้านชุมพล 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,000
ตรม 

75,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

 
กองชา่ง 

97 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนน 
เพื่อการเกษตร สายทางมอยาว-มอสามชั้น 
หมู่ท่ี 7 บ้านชุมพล 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 
12,000ตรม 

150,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

98 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนน 
เพื่อการเกษตร สายทางหอประปา-ไร่นางติ๋ม 
ปารภูมิ หมู่ท่ี 10 บ้านนาคลัง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,000
ตรม 

75,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

99 โครงการปรับเกรดลงดินบดทับถนนเพื่อ
การเกษตร สายทางตู้ย้วย-ไร่พ่อตู้เคน หมู่ท่ี 3 
บ้านห้วยทราย 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,000
ตรม 

78,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

100 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
วัดป่าลำน้ำโสม – นางพูน หน่อสีดา 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณงานผิว
ไม่น้อยกว่า 
135 ตาราง
เมตร 

200,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

101 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ท่ี 7  
บ้านชุมพล 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000
ตร.ม. 

200,000     ก่อสร้างถนน
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

102 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

จำนวน 1 สาย 500,000     ร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองชา่ง 

 

แบบ ผ.02 
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    ๑.2 แนวทางการขยายเขตและซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในตำบลให้ทั่วถึง 
         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
  วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทาง  
รพ.สต. – บ้านห้วยเวียงงาม 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง
พื้นท่ีการเกษตร 

หมู่ท่ี 8 100,000     จำนวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีได้
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างหน้าสัน
เขื่อนห้วยน้ำราง หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง
พื้นท่ีการเกษตร 

หมู่ท่ี 9   100,000   จำนวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีได้
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้าน  
นางมะลิ สมสาย หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง
พื้นท่ีการเกษตร 

หมู่ท่ี 9   100,000   จำนวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีได้
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นบ้านนาย
ศักดิ์ชัย ดวงพรม – บ้านนายตะวัน วิเศษวงษา  
หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง
พื้นท่ีการเกษตร 

หมู่ท่ี 2    100,000  จำนวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีได้
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  
เส้นบ้านนางอรทัย ภูผลผัน หมุ่ที่ 6 บ้านนา
สมนึก 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง
พื้นท่ีการเกษตร 

หมู่ท่ี 6    100,000  จำนวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีได้
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นสามแยก
ขึ้นมอสามชั้น หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง
พื้นท่ีการเกษตร 

หมู่ท่ี 9 100,000     จำนวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีได้
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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๑.3 แนวทางการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและประตูกักเก็บน้ำ 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม ม.๒,ม.๓,ม.
๕,ม.๖,ม.๗,ม.๘,ม.๙,ม.10 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำดื่มที่สะอาด 

ก่อสร้างจำนวน 8
หมู่ ขนาดกว้าง ๕ 
ม. ยาว ๑๕ ม. 

    3,600,๐๐๐ ก่อสร้างโรงกรอง
น้ำดื่มที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน มีน้ำใช ้
บริโภคอยา่ง
สะอาด 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่
(ภูมิภาค) ม.๒,ม.๓,ม.๘,ม.๑๐ 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

จำนวน ๕หมู่บา้นๆ
ละ 5๐๐,๐๐๐  

  2,5๐๐,๐๐๐   ก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญ ่

ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๓ โครงการก่อสร้างหอถังประปาหน้า รพ.สต.
นายูง 

เพื่อกักเก็บนำ้ใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

๑ แห่ง    ๕๐,๐๐๐  ก่อสร้างหอถัง
ประปาที่ได้
มาตรฐาน 

ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้มีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 

จำนวน 10 แห่งๆ
ละ100,000บาท 

   1,0๐๐,๐๐๐  จำนวนแหล่งน้ำที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๕ โครงการเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมหอถัง บา้นสวา่ง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 

มีห่อถัง จำนวน 1 
หอ ขุดบอ่บาดาล 
จำนวน 1 บอ่ 

  200,000   จำนวนแหล่งน้ำที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำหว้ยนำ้รางบา้น
ชุมพล-บ้านนาคลัง 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

หมู่ที่7     500,000 ร้อยละของแหล่ง
น้ำที่ได้รับการ
พัฒนา 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

7 โครงการทำบ่อพกัน้ำตรงสามแยกบ้านนาต้อง เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

หมู่ที่ 5     150,000 ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบายน้ำซอยสวรรค์บ้านนา เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

หมู่ที่6     150,000 ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อระบายน้ำซอยโรงเรียน 
บ้านนาต้อง นาสมนึก 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

หมู่ที่6     200,000 ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

10 โครงการวางท่อระบายน้ำซอยน้ำประปา เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

หมู่ที่8    200,000 200,000 ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดีขึ้น
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประ

สงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการวางท่อรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี1 

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ขนาด 0.58X0.60 
ม. ยาว 80 ม. 

200,000     ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดี
ขึ้นไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการวางท่อรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี2 

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ขนาด 0.58X0.60 
ม. ยาว 80 ม. 

200,000     ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดี
ขึ้นไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี3 

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ขนาด 0.58X0.60 
ม. ยาว 80 ม. 

200,000     ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดี
ขึ้นไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

14 โครงการวางท่อรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี4 

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ขนาด 0.58X0.60 
ม. ยาว 80 ม. 

200,000     ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดี
ขึ้นไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี5 

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ขนาด 0.58X0.60 
ม. ยาว 80 ม. 

200,000     ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดี
ขึ้นไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

16 โครงการวางท่อรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี6 

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ขนาด 0.58X0.60 
ม. ยาว 80 ม. 

200,000     ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดี
ขึ้นไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

17 โครงการวางท่อรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี7 

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ขนาด 0.58X0.60 
ม. ยาว 80 ม. 

200,000     ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดี
ขึ้นไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

18 โครงการวางท่อรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี8 

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ขนาด 0.58X0.60 
ม. ยาว 80 ม. 

200,000     ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดี
ขึ้นไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

19 โครงการวางท่อรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี9 

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ขนาด 0.58X0.60 
ม. ยาว 80 ม. 

200,000     ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดี
ขึ้นไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

20 โครงการวางท่อรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี10 

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ขนาด 0.58X0.60 
ม. ยาว 80 ม. 

200,000     ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดี
ขึ้นไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

21 โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านนาสมนึก   
หมู่ท่ี 6 

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ระยะทางไม่น้อย
กว่า 3,000 ม. 

300,000     ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

การระบายน้ำดี
ขึ้นไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร 

       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
 วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกห้วยกระทิง ม.7 ให้มีน้ำใช้เพ่ือ
การเกษตร 

ปริมาณดินขุดพร้อม
ปรับแต่งไม่น้อยกว่า 
27,000 ลบ.ม. 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของแห่งน้ำท่ี
ได้รับการพัฒนา 

เพื่อให้มีน้ำใช้
อุปโภคอย่างสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายลำห้วย  
ม.3,ม.5,ม.7 

ให้มีน้ำใช้เพ่ือ
การเกษตร 

จำนวน 3 แห่งๆละ
1,000,000บาท 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของแห่งน้ำท่ี
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกลำห้วยทราย เพื่อความสะดวกใน
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน 

1 แห่ง 
 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของแห่งน้ำท่ี
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกห้วยน้ำราง เพื่อความสะดวกใน
การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน 

1 แห่ง 
 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของแห่งน้ำท่ี
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ 
ห้วยลำน้ำโสม ม. 5 

ให้มีน้ำใช้เพ่ือ
การเกษตร 

1  แห่ง   1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละของแห่งน้ำท่ี
ได้รับการพัฒนา 

เพื่อให้มีการกักเก็บ
น้ำไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกห้วยโสม ม. 5 ให้มีน้ำใช้เพ่ือ
การเกษตร 

1  แห่ง   1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของแห่งน้ำท่ี
ได้รับการพัฒนา 

เพื่อให้มีน้ำใช้
อุปโภคอย่างสะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกห้วยไข่เน่า เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

หมู่ท่ี 9    500,000 500,000 ร้อยละของแห่งน้ำท่ี
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที ่

 
โครงการ 

 
  วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอกคลองจากเก็บน้ำ 
เพื่อการเกษตรห้วยล่ม หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร 

   500,000 
 

500,000 ร้อยละของแห่ง
น้ำท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ 
จากโรงสีนางวาชาวล่ม ขึ้นไปถึงนาของ 
นางคัมภีร์ เอกแก้ว  หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขนาดกว้าง 3 
เมตร 

   150,000 
 

150,000 ร้อยละของแห่ง
น้ำท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกห้วยน้ำรางห้วยน้ำต้ืนเขินน้ำ เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

หมู่ท่ี9    1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละของแห่ง
น้ำท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการขุดสระหน้าในท่ีวัดเทพสิงหาร เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

หมู่ท่ี9    100,000 100,000 จำนวนแหล่งน้ำ
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

12 โครงการขุดสระสาธารณะ หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 
 
 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

หมู่ท่ี 9    500,000 500,000 จำนวนแหล่งน้ำ
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

13 โครงการว่างรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ท่ี 5 
บ้านนาต้อง 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขนาด 
0.58*0.60 
ม. 

   200,000 200,000 ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

14 โครงการขุดสระสาธารณะ หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 
 
 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

กว้างเฉลี่ย 
30.00 ม. 
ยาวเฉลี่ย 
40.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 3.00 ม.  

   100,000 100,000 จำนวนแหล่งน้ำ
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
  วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการขุดลอกห้วยเสือ หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ปริมาณขุดดินไม่
น้อยกว่า 8,200 
ลบ.ม. 

   300,000 300,000 ร้อยละของแห่ง
น้ำท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกห้วยแคน หมู่ที่ 5 บ้านนาต้อง เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ปริมาณขุดดินไม่
น้อยกว่า 2,700 
ลบ.ม. 

   100,000 100,000 ร้อยละของแห่ง
น้ำท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมูบ่้าน หมู่ที่ 
8 บ้านหว้ยเวียงงาม 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กว้างเฉลี่ย 
50.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 76.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 3.00 
ม. 

   500,000 500,000 ร้อยละของแห่ง
น้ำท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...2..การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
     - ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่...2..การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
๒.ยุทธศาสตร์โครงการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
     2.1การจัดทำแผนแม่บทและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 
           แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

เพื่อจัดเวทีประชาคม 
สำรวจข้อมูลปญัหา
ความต้องการของ
ชุมชน 

10 หมู่บ้าน  25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาเทศบาล 

ได้ทราบปัญหา ความ
ต้องการของชุมชนที่
แท้จริง 

สำนักปลัด 

2 โครงการแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรพัยส์ิน ประจำปี เพื่อวางแผนในการ
จัดการบริหารเรื่อง
ภาษีต่างๆ 

จำนวน 10 
หมู่บ้าน 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อย
ละได้ประโยชน ์

มีรายได้เข้าสำนักงาน
มากขึ้น 

กองคลัง 

3 โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสดนา่ซ้ือ 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ในการรักษาความ
สะอาด 

จำนวน 1 ครั้ง  10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อย
ละได้ใช้
ประโยชน์จาก
การอบรม 

ผู้ประกอบการมี
ความรู้ในการจัด 
การตลาดมากขึ้น 

สำนักปลัด 

4 โครงการจัดทำแผนที่แม่บทหมู่1-10 เพื่อเขียนแบบจัดทำ
ข้อมูลแผนที่ทาง
กายภาพเช่น ถนน 
แหล่งน้ำ ที่ดิน 

ตำบลนายูง  100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อย
ละได้ประโยชน ์

มีการสำรวจพื้นที่ได้
อย่างถูกตอ้งมาขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการจัดทำแผนท่ีภาษี ตาม พรบ.ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

เพื่อวางแผนในการ
บริหารจัดการเรื่อง
ภาษีต่างๆ 

จำนวน 10 
หมู่บ้าน 

   100,000 100,000 ประชาชนร้อย
ละได้ประโยชน ์

เทศบาลมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีการ
บริหารจัดการที่เป็น
ระบบ 

   กองคลัง 

6 โครงการอบรมจัดทำบัญชีในระบบ E-laas เพื่อการทำงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เทศบาล
ตำบลนายูง 

   100,000 100,000 ประชาชนร้อย
ละได้ประโยชน ์

การทำงานของ
พนักงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

   กองคลัง 

แบบ ผ.02 



.  

55 

 

 
 
 

ที่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
7 
 

โครงการอบรมจัดซ้ือจัดจ้าง ร่างคุณลักษณะ
งาน (TOR) และจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ egp 

เพื่อการทำงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1 โครงการ 100,000 100,000    ประชาชนร้อย
ละได้
ประโยชน ์

การทำงานของ
พนักงานมี
ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

   กองคลัง 

8 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ีและ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีทุกประเภท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อการทำงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1 โครงการ 100,000 100,000    ประชาชนร้อย
ละได้
ประโยชน ์

การทำงานของ
พนักงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

   กองคลัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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๒.2  การพัฒนาและสงเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

เพื่อรับประทานใน
ครัวเรือนและสร้าง
รายได้เสริม 

จำนวน 10 หมูบ่้านๆ
ละ 20,000บาท 

 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีอาหาร
บริโภคอยา่พอเพยีง
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

๒ 
 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง 
ในสวนยางพารา 

เพื่อรับประทานใน
ครัวเรือนและสร้าง
รายได้เสริม 

2กลุ่มๆละ 15 คน  20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีอาหาร
บริโภคอยา่งพอเพียง
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริมกลุ่มงานตกแต่งผ้า
ดอกไม้จันทน์ พวงหรีดและดอกไม้สด 
ม.1,ม.9 

เพื่อเสริมสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

จำนวน 2 หมูบ่้านๆ
ละ 20,000แบ่ง 2 
กลุ่มๆละ 15 คน 

 40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เล้ียงไก่
พื้นเมือง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 10 หมู่บ้าน 

เพื่อเสริมสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

จำนวน 10 หมูบ่้าน  20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

5 โครงการขยายพันธพ์ืชทางเศรษฐกิจ 
10 หมู่บ้าน 

เพื่อเสริมสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

จำนวน 10 หมูบ่้าน  20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

6 โครงการหัตถกรรมงานฝีมือ หลกัสูตร
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก 

เพื่อเสริมสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

จำนวน 10 หมูบ่้าน  30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ตำบลนายูง( OTOP นายูง) 

เพื่อส่งเสริมสินค้า
ในตำบล 

จำนวน ๑ แห่ง  3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

มีนักท่องรู้จักสินค้า 
OTOP ในตำบลมาก

ขึ้น 

สำนักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมกลุ่มเล้ียงเป็ดพันธุ์ไข่  
ม.3 

เพื่อรับประทาน 
ในครัวเรือนและ
สร้างรายได้เสริม 

๒ กลุ่มๆละ 
 ๑๕คน 

 ๒๐,๐๐๐    จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่

เพียงพอ 

สำนักปลัด 

9 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า 
ม.1 - ม.10 

เพื่อรับประทาน 
ในครอบครัวและ
ขายเสริมรายได้ใน
ครอบครัว 

 ๒ กลุ่มๆละ ๑๕ คน     3๐,๐๐๐  จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีอาหาร
เพียงพอและมีรายได้

เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุนปลูกผักหน้าบ้าน 
ในกระถางยางรถ ม.1 - ม.10 

เพื่อรับประทาน 
ในครอบครัวและขาย
เสริมรายได้ในครอบครัว 

 ๒ กลุ่มๆละ 
๑๕ คน 

  3๐,๐๐๐   จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีอาหาร
เพียงพอและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

11 โครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ 
ในครัวเรือน 

เพื่อใช้ในครัวเรือนและ
สร้างรายได้เสริม 

๒ กลุ่มๆละ 
 ๑๕คน 

 ๒๐,๐๐๐    จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่ม 

สำนักปลัด 

12 โครงการอบรมส่งเสริมงานจักสานทำจากไม้ไผ่ 
ม.9   

เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

๒ กลุ่มๆละ 
๑๕คน 

    ๒๐,๐๐๐ จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

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

เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

๒ กลุ่มๆละ
๑๕คน 

   ๒๐,๐๐๐  จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

14 โครงการสนับสนุนปลูกมะนาวแป้น ม.2 เพื่อบริโภคในครัวเรือน
และสร้างรายได้ 
ในครัวเรือน 

ประชาชนใน
หมู่ 2   

 1๐,๐๐๐    จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

สำนักปลัด 

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

เพื่อให้ประชาชนจัดสรร
ที่ดินทำการเกษตรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ประชาชน 
ใน ๑๐
หมู่บ้านๆละ 
๓๐,๐๐๐.- 

    ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีผลผลิต
ที่หลากหลาย 
 

สำนักปลัด 

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

เพื่อบริโภคในครัวเรือน
และสร้างรายได้ใน
ครัวเรือน 

ประชาชน 
ใน ๑๐
หมู่บ้านๆละ 
10,000.- 

 1๐๐,๐๐๐    จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

สำนักปลัด 

17 โครงการเลี้ยงไก่ดำ(ไก่งวง) เพื่อบริโภคในครัวเรือน
และสร้างรายได้ใน
ครัวเรือน 

ประชาชน 
ใน ๑๐
หมู่บ้านๆละ 
10,000.- 

1๐๐,๐๐๐     จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

สำนักปลัด 

18 โครงการปลูกเมลอน ม.6 เพื่อบริโภคในครัวเรือน
และสร้างรายได้ใน
ครัวเรือน 

ประชาชน 
ในหมู่ที่6 

    1๐,๐๐๐ จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร  
ตามแนวพระราชดำร ิ

เพื่อบริโภคในครัวเรือน
และสร้างรายได้ใน
ครัวเรือน 

ประชาชน 
ใน ๑๐หมู่บ้านๆ
ละ 20,000.- 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 100,๐๐๐ จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

สำนักปลัด 

20 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชพี เพื่อบริโภคในครัวเรือน
และสร้างรายได้ใน
ครัวเรือน 

ประชาชน 
ใน ๑๐หมู่บ้านๆ
ละ 20,000.- 

61,๐๐๐ 61,๐๐๐ 61,๐๐๐ 61,๐๐๐ 61,๐๐๐ จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและอาหารที่
เพียงพอ 

สำนักปลัด 

21 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มทอผ้า 
หมู่ที่ 1   

เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

1 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน 

 20,000    จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

22 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่ม
กล้วยไม้  

เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

1 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน 

    20,000 จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

23 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพตกแต่ง 
งานฌาปณกิจ (ผา้ตกแต่ง)หมู่ที ่2 

เพื่อสร้างทักษะและฝกึ
อาชีพให้กบัคนในชุมชน 

1 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน 

   20,000  จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีทักษะ
และความสามารถ
ในการจัดงานต่างๆ 

สำนักปลัด 

24 โครงการฝึกอบรมกลุ่มเย็บผา้ หมู ่6 เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

1 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน 

  20,000   จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

25 โครงการอบรมให้ความรู้คุณแม่วัยใส เพื่อสร้างสร้างทักษะ
และฝึกอาชพีให้กับคน
ในชุมชน 

1 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

26 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพทอผ้า หมูท่ี ๘ 

เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน
และสร้างรายได้ 

ประชาชนใน
หมู่ท่ี 8 

   20,000  จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

27 โครงการส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้
พลาสติกตกแต่งเมรุ 

เพื่อสะดวกไว้ใช้ใน
การจัดงาน 

ประชาชนหมู่ท่ี
2 

   20,000  จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการส่งเสริมสนับสนุนทำขนมพ้ืนบ้าน เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้
ประชาชน 

หมู่ท่ี4    20,000  จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

29 โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าให้แก่ 
กลุ่มสตรีตำบลนายูง 

เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้
ประชาชน 

ตำบล 
นายูง 

   20,000  จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

30 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
งานประดิษฐ์ใบตอง 

เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้
ประชาชน 

ตำบล 
นายูง 

   20,000  จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

31 โครงการกิจกรรม”รวมพลังสตรี นายูง” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพของ
สตรี 
นายูง ให้มีบทบาทใน
สังคมมากขึ้น 

คัดเลือก
สตรีศรีนา
ยูงหมู่บ้าน
ละ 5 คน 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

สตรีได้รับโอกาส
ในการพัฒนา
ศักยภาพของสตรี
นายูง 

สำนักปลัด 

32 โครงการเพาะเห็ด (เห็ดขอนขาว –  
เห็ดฟาง) หมู่ท่ี 9 บ้านนายูง 

เพื่อรับประทานใน
ครอบครัวและขายเสริม
รายได้ในครอบครัว 

จำนวน 1 
หมู่บ้าน 

    20,000 จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

33 
 
 

โครงการปลูกหวาย หมู่ท่ี 4,5,6,8 เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้
ประชาชน 

จำนวน 4 
หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 
20,000 

80,000     จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

34 
 
 

โครงการตั้งตลาดสดยางพารา เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้
ประชาชน 

จำนวน 1 
จุด 

200,000     จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

35 
 
 

โครงการผลิตดอกไม้จากใบยางพารา หมู่ท่ี 
5,6 

เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้
ประชาชน 

จำนวน 2 
หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 
20,000 

40,000     จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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2.3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แห่ง เพื่อนักเรียน
ได้รับอาหารครบ 
๕ หมู ่

จำนวน653 
คน 
(650x20x 
100) 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,612,000 2,612,000 มีการจัด
ทำอาหาร
กลางวันตลอด
ปีการศึกษา 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ๕ 
หมู่ทุกคน 

สำนักปลัด 

2 อุดหนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แห่ง เพื่อนักเรียน
ได้รับอาหารครบ 
๕ หมู ่

จำนวน653 
คน 
(650x7.37x 
130) 

1,245,530 1,245,530 1,245,530 1,245,530 1,245,530 มีการจัด
ทำอาหาร
กลางวันตลอด
ปีการศึกษา 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ๕ 
หมู่ทุกคน 

สำนักปลัด 

3 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จำนวน 
10 ศูนย ์

เพื่อนักเรียน
ได้รับอาหารครบ 
๕ หมู ่

จำนวน217 
คน 
(217x20x 
245) 

1,063,3๐๐ 1,063,3๐๐ 1,063,3๐๐ 1,063,3๐๐ 1,063,3๐๐ มีการจัด
ทำอาหาร
กลางวันตลอด
ปีการศึกษา 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ๕ 
หมู่ทุกคน 

สำนักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)จำนวน 10 ศูนย ์ เพื่อให้นักเรียน
ได้ดื่มนม(อาหาร
เสริม)ทุกวัน 

จำนวน217 
คน 
(190x7.37x 
260) 

364,078 364,078 364,078 364,078 364,078 มีการจัดซ้ือนม
เพื่อนักเรียน
ตลอดปี
การศึกษา 

นักเรียนได้ดื่มนม
(อาหารเสริม)260
วัน 

สำนักปลัด 

5 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา 
จำนวน 10 ศูนย ์

จำนวน 10 
ศูนย์ 

1,500,700 1,500,700 1,500,700 1,500,700 1,500,700 มีการส่งเสริม
ไม่น้อยกวา่ 
217 คน 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้าน
การศึกษาอย่างด ี

สำนักปลัด 

6 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นและ
ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่ออบรมเพิ่ม
ความรู้บุคลากร
ทางการศึกษา 

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

บุคลากรมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัด 

7 โครงการจัดหาทุนให้เด็กที่เรียนดีแต่ม ี
ฐานะยากจน 

เพื่อให้เด็กที่
เรียนดี 
แต่มีฐานะ
ยากจน 

เด็กเรียนดีมี
ฐานะยากจน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวน
ประชากรที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กที่เรียนดี 
แต่ฐานะยากจน 

สำนักปลัด 
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       ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
ระดับปฐมวัยศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
ความคิด จิตนาการ
แก่เด็กเล็ก 

จำนวน ๑๐
ศูนย์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้าน
ความคิด 
จินตนาการ 

สำนักปลัด 

9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้ความสำคัญ 
แก่เด็ก/เยาวชน 

เด็กและ
เยาวชน 
ใน ต.นายูง 

๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชน 
ได้แสดงออกเห็น
ความสำคัญของ
ตัวเอง 

สำนักปลัด 

10 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่นของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน ๑๐
ศูนย์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้าน
การศึกษาอย่างด ี

สำนักปลัด 

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัตงิาน
ของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

จำนวน  1 
ครั้ง 

   32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ครูมีความรู้มีการ
พัฒนาตนในการ
สอนเด็กดีขึ้น 

สำนักปลัด 

12 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

จำนวน  1 
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ครูมีความรู้มีการ
พัฒนาตนในการ
สอนเด็กดีขึ้น 

สำนักปลัด 

13 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา จำนวน 10 ศูนย ์

จ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน(ราย
หัว)จำนวน 10 ศูนย ์

จำนวน 190
คน 

1,500,700 1,500,700 1,500,700 1,500,700 1,500,700 ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้าน
การศึกษาอย่างด ี

สำนักปลัด 

14 โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ 
ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานเจ้าหน้าท่ี บุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ครูและ
พนักงานมี
ความรู้มาขึ้น 

สำนักปลัด 

15 โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ 
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก พนักงาน เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ครูและ
พนักงานมี
ความรู้มาขึ้น 

สำนักปลัด 
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๒.4 การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
ประจำหมู่บา้นม.2,ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๘,ม.๙,ม.
๑๐ 

เพื่อที่จะให้ประชาชน 
มีร่างการที่แข็งแรง 

จำนวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆละ
๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

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

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

สำนักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้งหมู่ที่ 1   

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

จำนวน 1 
หมู่บ้าน 

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

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงห่างไกล
จากยาเสพติด 

สำนักปลัด 

3 โครงการถมสระก่อสร้างลานกีฬา 
พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

จำนวน 1 
หมู่บ้าน 

  500,000   ประชาชนมีความ
แข็งแรงของร่างกาย
ร้อยละ 80 ชอง
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงห่างไกล
จากยาเสพติด 

สำนักปลัด 

4 โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ ์ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

๑ ครั้ง 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ มีการแข่งขันไม่น้อยกวา่ 
๑ ครั้ง 

จะได้ไม่มียาเสพ
ติดในชุมชน 

สำนักปลัด 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตำบลนายูงเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพืน้ที่
ดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการกีฬา
ดนตรีพื้นบ้านและอื่นๆ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
คนในตำบลนายูง 

ม.1-ม.10    70,000 70,000 มีการจัดโครงการไม่
น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

เด็กในตำบลมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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2.5 การพัฒนาส่งเสริมงานสาธารณสขุและสขุภาพอนามัย 

      แผนงานสาธารณสขุ 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการดูและสุขภาพในผู้ป่วยเร้ือรัง เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างการที่
แข็งแรง 

จำนวน 10 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างการที่
แข็งแรง 

รพ.นายูง 
รพ.สต.นายูง 
รพ.สต.ห้วย
ทราย 

2 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม 
ในสตรี 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างการที่
แข็งแรง 

จำนวน 10 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างการที่
แข็งแรง 

รพ.นายูง 
รพ.สต.นายูง 
รพ.สต.ห้วย
ทราย 

3 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัว
ทุกช่วงวัย 

ส่งเสริมความสัมพันธ์
สมาชิกในครอบครัว
ทุกช่วงวัย 

จำนวน 10 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

สัมพันธ์สมาชิก
ในครอบครัวทุก
ช่วงวัยดีขึ้น 

สำนักปลัด 

4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการ
ดูแลระยะยาวดา้นสาธารณสุขสำหรับผูสู้งอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระบบประกันสขุภาพแห่งชาติ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างการที่
แข็งแรง 

จำนวน 10 
หมู่บ้าน 

 300,000  300,000 300,000  300,000  300,000 ร้อยละของ
ประชากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างการที่
แข็งแรง 

สำนัดปลัด 

5 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและควบคุม
โรคอุบัติใหม่ 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมเพื่อเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่ 

จำนวน 1 ครั้ง 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เตรียมความ
พร้อมเพื่อเฝ้า
ระวังและควบคุม
โรคอุบัติใหม่ 

สำนักปลัด 
 

6 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนขับ้า เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคพิษสุนัขบา้ 

จำนวน 1 ครั้ง 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

โรคพิษสุนัขบ้า 
ไม่มีในชุมชน 

สำนักปลัด 
 

7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติดต่อ 

จำนวน 1 ครั้ง 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

โรคติดต่อ 
ไม่มีในชุมชน 

สำนักปลัด 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการฟันดี ฟันสวย ต้องช่วยกันดแูล เพื่อป้องกันไม่ฟันผุให้
สุขภาพฟันที่ดี 

จำนวน 1 ครั้ง 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชากรที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

โรคติดต่อไม่มี 
ในชุมชน 

สำนักปลัด 
 

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลนายูง 

เพื่อส่งเสริมการจัด
งานวันผู้สูงอายุและ
สถาบันครอบครัว
ตำบลนายูง 

ชมรมผู้สูงอายุ
ตำบลนายูง 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชากรที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอาย ุ
ทำกิจกรรมร่วมกัน 

สำนักปลัด 

10 โครงการอบรมให้ความรู้คุณแม่วัยใส เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ความรู้
ความเข้าใจกบัคุณแม่
วัยใส 

ตำบลนายูง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชากรที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

คุณแม่วัยใสมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที ่

สำนักปลัด 

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

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีสมบูรณ์
แข็งแรง 

จำนวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชากรที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน 
มีสุขภาพสมบูรณ์ 

สำนักปลัด 
 

12 โครงการตรวจโรคประจำปีให้แกพ่นักงาน เพื่อที่จะให้พนกังาน 
มีร่างการที่แข็งแรง 

พนักงาน
เทศบาล 

  5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชากรที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

พนักงานห่างไกล
จากโรค 

สำนักปลัด 

13 โครงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง 
และควบคุมโรคอุบัติใหม ่

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคอุบัติใหม ่

จำนวน 1 ครั้ง 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชากรที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

โรคอุบัติใหม่ 
ไม่มีในชุมชน 

สำนักปลัด 
 

14 โครงการจัดชื้อเครื่องพ่นหมอกควันประจำหมู่บา้น  
ม.๑,ม.๒,ม.๕,ม.๗,ม.๘,ม.๑๐ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรค
ไข้เลือดออก 

จำนวน ๖ 
หมู่บ้านๆละ
๕๐,๐๐๐ 

  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้
ประโยชน์ใน
การจัดชื้อ 

ไม่มีการแพร่
ระบาดของ
ไข้เลือดออก 

สำนักปลัด 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม ่H1N1 

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดโรค
ไข้หวัดใหญ ่

จำนวน 1 ครั้ง 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

โรคไข้หวัดใหญ่
ไม่มีในชุมชน 

สำนักปลัด 
 

16 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย
ของประชาชน 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพคนใน
ตำบลนายูง 

ม.1-ม.10    50,000  ร้อยละของ
ประชากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนใน
ตำบลมีสุขภาพ
ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

17 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูงกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพคนใน
ตำบลนายูง 

ม.1-ม.10    20,000  ร้อยละของ
ประชากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
ตำบลมีสุขภาพ
ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

18 โครงการตรวจคักกรองสารเคมีตกค้าง 
ในเลือดสำหรับเกษตร 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพคนใน
ตำบลนายูง 

ม.1-ม.10    20,000  ร้อยละของ
ประชากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
ตำบลมีสุขภาพ
ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

19 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือลดการ 
เกิดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหม่ 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพคนใน
ตำบลนายูง 

ม.1-ม.10    20,000  ร้อยละของ
ประชากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
ตำบลมีสุขภาพ
ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

20 โครงการตรวจคัดกรองสารปนเปื้อน 
ในอาหาร ยาแลงเครื่องสำอาง 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพคนใน
ตำบลนายูง 

ม.1-ม.10    20,000  ร้อยละของ
ประชากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนใน
ตำบลมีสุขภาพ
ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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2.6 การสงเคราะห์จดัสวัสดิการส่งเสรมิสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 
      แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV  
ในตำบล 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ติด
เช้ือเอดส์ในตำบล 

จำนวน 71 
คนๆละ 500 
บาท 

426,000 426,000 426,000 426,000 426,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพคบทุก
คน 

ผู้ป่วยมีกำลังใจ
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พกิาร 
ในตำบล 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนใน
ตำบล 

ผู้พิการ ๒๑7 
ราย 

2,496,0๐๐ 2,496,0๐๐ 2,496,0๐๐ 2,500,0๐๐ 2,500,0๐๐ ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพคบทุกคน 

ชีวิตคนพิการใน
ตำบลมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ในตำบล 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนใน
ตำบล 

ผูสู้งอายุ 880 
ราย 

7,788,0๐๐ 7,788,0๐๐ 7,788,0๐๐ 8,000,0๐๐ 9,000,0๐๐ ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพคบทุก
คน 

ชีวิตผู้สูงอายุใน
ตำบลมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการ
คนพิการ 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนใน
ตำบล 

คนพิการใน
ตำบลนายูง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้พิการในตำบล
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

5 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนใน
ตำบล 

ประชาชนใน
ตำบลนายูง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนใน
ตำบลมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสให้มี
ชีวิตที่ดีขึ้น 

จำนวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสให้มี
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

7 โครงการสนับสนุนกองทุน 
สวัสดิการชุมชนตำบลนายูง 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนใน
ตำบล 

จำนวน 1 ครั้ง
ต่อปี 

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนใน
ตำบลนายูงมี
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

8 สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เพิ่มเติม 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนใน
ตำบล 

จำนวน 1 
โครงการ 

124,800 124,800 124,800 124,800 124,800 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนใน
ตำบลนายูงมี
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที่...3..การยกระดบัคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
     - ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัอุดรธานีที่...3..การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
3.1 ส่งเสริมศาสนาและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน 
         แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณี 

จำนวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆละ 
2,๐๐๐ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ มีการจัดงานบุญ
ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนรวม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีไทยทำ
ให้เกิดความรักความ
สามัคคี 

สำนักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 
ด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน(โปงลาง) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
อนุรักษ์สืบสานดนตรี
ไทยพื้นบ้าน 

มีการดำเนินการ
จัดตั้งกลุ่มดนตรี
ไทยพื้นบ้าน  1 
กลุ่ม 

54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เยาวชนให้
ความสำคัญ และสืบ
สานดนตรีไทย
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการแห่พระ 10หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

จำนวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนรวม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีไทยทำ
ให้เกิดความรักความ
สามัคคี 

สำนักปลัด 

4 โครงการประเพณีแห่ดอกไม้(สงกรานต์)หมู่ที่ 9 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีเก่าแก่ของ
ประชาชน 

จำนวน 1 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

เป็นการอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีอัน
เก่าแก่ไว ้

สำนักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

พนักงานใน ทต. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

สำนักปลัด 
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3.2  ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมและงานบุญประเพณีและวันสำคัญต่างๆ 
       แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการประเพณีสงกรานต์ 
รดน้ำดำหัวผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

จำนวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ทำให้เกิดความรักความ
สามัคคี 

สำนักปลัด 

2 โครงการแห่เทียนพรรษา เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

จำนวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ทำให้เกิดความรักความ
สามัคคี 

สำนักปลัด 

3 โครงการประเพณีลอยกระทง   เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณี 

จำนวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆละ
๑๐,๐๐๐ 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ทำให้เกิดความรักความ
สามัคคี 

สำนักปลัด 

4 โครงการจัดกิจกรรมบรรพชา 
สามเณรภาคฤดูร้อน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

จำนวน ๑ ครั้ง 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

การเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร 

สำนักปลัด 

5 โครงการแข่งขันสรภัญญะ เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนรวมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณ ี

จำนวน ๑ ครั้ง 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

การเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร 

สำนักปลัด 

6 โครงการทำบุญ “พบกันวันพระ” เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหมั่นทำบุญ 

พนักงานใน ทต.
และประชาชน
ทั่วไป 

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

ทำให้จิตใจเบิกบาน มี
คุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

7 โครงการจัดบอร์ดวันสำคัญทางศาสนา เพื่อประชาสัมพันธ์วัน
สำคัญทางศาสนา ให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
ความสำคัญของวันตา่ง 
ๆ  

พนักงานใน ทต.
และประชาชน
ทั่วไป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดทำบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ทกุ
วันสำคัญทาง
ศาสนา 

ได้ความรู้ ที่มา ความสำคัญ
ของวันต่างๆ เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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3.3  อุดหนุนหน่วยงานราชการ กลุ่มอาชีพ เอกชนฯลฯ 
       แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 

1 อุดหนุนการจัดงานรัฐพธิีและงานพธิีวันสำคัญ
ของชาติ  

เพื่อจัดงานวันสำคัญของชาติ อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วันสำคัญของชาต ิ ประชาชนให้
ความสำคัญงาน 

สำนักปลัด 

2 อุดหนุนการจัดงานทุ่งศรีเมือง  เพื่อเผยแพร่อนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประชาชนในเขตพื้นที่
อุดรและใกล้เคียง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนให้
ความสำคัญงาน 

สำนักปลัด 

3 อุดหนุนการจัดนมัสการหลวงปู่เครื่อง ธมมจา
โร ประจำปี และของดีนายูง 

เพื่อเผยแพร่อนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประชาชนในเขตพื้นที ่
นายูงและใกล้เคียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนให้
ความสำคัญงาน 

สำนักปลัด 

4 โครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ศูนย์บริการร่วม
ในการช่วยเหลอื
ประชาชน 

สำนักปลัด 

5 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บา้น 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

เพื่อคณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้านเพื่อจัดทำ โครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

จำนวน 10หมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนร่วม
ด้วยช่วยกัน
พัฒนาหมู่บ้าน 

สำนักปลัด 

6 อุดหนุนโครงการวิสาหกิจชุมชน เพื่ออุดหนุนโครงการ
วิสาหกจิชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์

สำนักปลัด 

7 โครงการพลังสตรีขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับอาชีพตำบลนายูง 

เพื่อรวมพลังสตรีขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

จำนวน 10 หมูบ่้าน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

สตรีมีความ
สามัคคีกันในหมู่
คณะ 

สำนักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลนายูง 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
นักเรียนให้มีการแสดงออก 

จำนวน 1 ครั้ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์มาก
ที่สุด 

สำนักปลัด 

9 อุดหนุนและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ของศูนย์ปฏิบัตกิารพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดอำเภอนายูง 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

เยาวชนในตำบล 
นายูง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนให้
ความสำคัญงาน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีผู้มีอาการทางจิตก่อ
เหตุอาชญากรรม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอำเภอนายูง  

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เยาวชนใน
ตำบลนายูง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้ามีความรู้
และทักษะการ
ป้องกันต้นเอง
จากยาเสพติดไม่
น้อยร้อยละ 80 

ประชาชนให้
ความสำคัญ
งาน 

สำนักปลัด 

11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอนายูง 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เยาวชนใน
ตำบลนายูง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ลดลงไม่
น้อยร้อยละ 80 

ประชาชนให้
ความสำคัญ
งาน 

สำนักปลัด 

12 โครงการนมัสการหลวงปู่เครื่องและของดีนายูง เพื่อเผยแพร่
อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ 
นายูงและ
ใกล้เคียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนให้
ความสำคัญงาน 

สำนักปลัด 
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3.3  อุดหนุนหน่วยงานราชการ กลุ่มอาชีพ เอกชนฯลฯ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบา้น 
ชุมพล – บา้นห้วยเวยีงงาม 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการเดินทาง 

ระยะทาง 1.5กม.   300,000   จำนวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

มีความสะดวกในการ
เดินทางเวลากลางคืน
มากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำบา้นนาสมนกึ – 
บ้านกุดเชือม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จำนวน 1 หมูบ่้าน   50,000   จำนวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้
อย่างสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบา้นนาย
ถวิล–นายบุญสูง หมู่6  

เพื่อให้ประชาชนมี
ระเบียบในการใช้รถ
ใช้ถนน 

จำนวน 4หมู่บา้นๆ
ละ 20,000.- 
บาท 

  80,000   จำนวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมูบ่้าน   
ม.๑,ม.๒,ม.๔,ม.๕,ม.๗,ม.๘,ม.๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จำนวน 7 หมูบ่้าน   70,000   จำนวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้
อย่างสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
จากบา้นนายเพ็งศิลป์ –นายสมาน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จำนวน 1 หมูบ่้าน   50,000   จำนวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบา้นแม่สา –
นางขนิษฐา หมู่10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทาง 200 ม.   20,000   จำนวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้
ไฟฟ้าอยา่งเข้าถึง 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
บ้านชุมพล หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จำนวน 1 หมูบ่้าน 100,000     จำนวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคบา้นผือ 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
บ้านห้วยเวยีงงาม หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จำนวน 1 หมูบ่้าน 100,000     จำนวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคบา้นผือ 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วดั(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำบา้นหว้ยทราย – บ้าน
หัวช้าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จำนวน 1 หมูบ่้าน  50,000    จำนวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้
อย่างสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

11 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
บ้านนาคลัง  หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

 100,000     จำนวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคบา้นผือ 

12 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมูบ่้านหมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จำนวน 1 หมูบ่้าน  100,000    จำนวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
บ้านนายูง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

จำนวน 1 หมูบ่้าน 100,000     จำนวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟา้ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคบา้นผือ 
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3.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.3 อุดหนุนหน่วยงานราชการ กลุ่มอาชีพ เอกชน ฯลฯ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการพลังสตรีขับเคลื่อนปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมพลัง
สตรีขับเคลื่อน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในตำบลนายูง 

กลุ่มสตรีตำบล
นายูง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนในตำบล
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการรวมพลังสตรีศรีนายูง  
เนื่องในวันสตรีไทย 

เพื่อรวมพลังสตรีศรี
นายูง เน่ืองในวัน
สตรีไทย 

กลุ่มสตรีตำบล
นายูง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนในตำบล
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที่...6..การเสริมสรา้งความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สินของประชาชน 
   -ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัอุดรธานีที่...6..การเสริมสรา้งความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สินของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

4.๑ การรักษาความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภัยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แกชุ่มชน 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอำเภอนายูงอย่าง
ยั่งยืน 2561 

เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงอำเภอนา
ยูงอย่างยั่งยืน 2561 

จัดกิจกรรม 
จำนวน 1 ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
สามัคคีในการป้องกัน
ภัยที่จะเกิดขึ้นใน
อำเภอนายูงได้ดี 

สำนักปลัด 

2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น(กิจกรรม ‘โต
ไปไม่โกง’ 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(กิจกรรม 
‘โตไปไม่โกง’) 

เด็กและเยาวชน
ในเขตตำบลนา
ยูง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

เด็กในเขตตำบลนายูง
รู้จักคิดทำในส่ิงที่ดีๆ
ต่อตัวเองและสังคม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

 
             4.2 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์วันยาเสพติดโลก 
(2๖ มิถุนายน ) 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

๑ ครั้ง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดยา
เสพติด 

สำนักปลัด 

๒ โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อ.นายูง เพื่อรณรงค์ 
ให้ประชาชนพื้นที่รับรู้
ถึงปัญหายาเสพติด 

๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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๓ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพือ่ความปรองดอง
สมานฉันท์และเชื่อมความสามัคคีในชุมชน 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

จำนวน ๑ ครั้ง/
ปี 

150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ ปัญหาสังคม ยาเสพติด
และ อบายมุขใน ชุมชน
เทศบาล ตำบลลดลง -
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน
มี คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

เยาวชนหา่งไกล
ยาเสพติดมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 
 

4.3  การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดตั้ง อปพร.ประจำหน้าโรงเรียน
หมู่ที่ 4   

เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนของประชาชน 

จำนวน 1 จุด   20,000 20,000 20,000 มีการจัดตั้ง อปพร.
ประจำไม่น้อยกวา่ 
1 จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในท้องถนน 

สำนักปลัด 

2 โครงการติดตั้งป้ายบอกทางจราจร  
จุดสามแยกบ้านนาต้อง – บา้นนาสมนกึ 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนของประชาชน 

จำนวน 1 จุด   10,000 10,000 10,000 จำนวนระยะทางที่
ไดข้ยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในท้องถนน 

สำนักปลัด 

3 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ จุดสามแยก 
บ้านนาต้อง – บ้านนาสมนึก 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนของประชาชน 

จำนวน 1 จุด   10,000 10,000 10,000 จำนวนระยะทางที่
ไดข้ยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในท้องถนน 

สำนักปลัด 

4 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรนณรงค์  
การลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 

ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 
(ปีใหม่,สงกรานต์) 

50,000 50,000   50,000   50,000   50,000 ร้อยละ80 ของ
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง จากปีเก่า 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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4.4 แนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการชักซ้อมการดับเพลิงเทศบาล
ตำบลนายูง 

เพื่อป้องกันการเหตุ
ให้แก่ประชาชน 

จำนวน ๑0 หมูบ่้าน 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ มีการชักซ้อมการ
ดับเพลิงไม่น้อยกว่า 
10 หมู่บ้าน 

ป้องกันการเกิดเหตุ
ได้เร็วมากขึ้น 

สำนักปลัด 

2 อุดหนุนโครงการช่วยเหลอื 
ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภยัต่างๆ 
ม. 1 – ม.10 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ 

ผู้ประสบภัย 
ทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

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

ผู้ประสบภัย 
ทุกคนได้รับการ 
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน/ 
เพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิก อปพร.  
สังกัดเทศบาลตำบลนายูง 

เพื่อทบทวนวธิี
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้น 

มีผู้มาเข้าร่วมอบรม
10 หมู่บ้านๆละ 10 
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การเพิ่มขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 80 ของ
ยอด อปพร. 

ผู้ประสบภัยเบื้องต้น สำนักปลัด 

4 โครงการจัดตั้งอบรมอาสาสมัคร 
ป้องกันฝ่ายพลเรือน อปพร.ใหม ่

เพื่อจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันฝานพลเรือน
รายใหม ่

จำนวน 100 คน 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ การเพิ่มขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 80 ของ
ยอด อปพร. 

ทำให้อาสาสมัครมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 4.5 แนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สท. เพื่อการเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

1 ครั้ง   700,000 700,000  ร้อยละ90
ประชาชนที่ไป
ใช้สิทธิ 

มีตัวแทนประชาชน
บริหารงาน อปท. 

สำนักปลัด 

๒ 
 

โครงการ ทต.พบประชาชนในตำบลนายูง
เดือนละ ๑ ครั้ง 

เพื่อบริการประชาชน 
ในเรื่องต่างๆและนำ
ข้อมูลมาจัดทำแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา 

๑๐ หมู่บ้าน   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชน 
ได้รับความสะดวก
ในการบริการ 

สำนักปลัด 

3 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการน้อมลำลกึ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็ด 
พระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หวั ราชการที ่5 

อำเภอนายูง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนเข้าร่วม
เป็นจำนวนมาก 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...6..การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
    -ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่... 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
5.1 การบริการการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ขอ้มูลข่าวสาร  
พ.ศ.2540 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
พนักงานในเรื่อง พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร 

พนักงานใน 
ทต.นายูง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

พนักงานรู้ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารมาก
ยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่ท่ี 1 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

จำนวน 1 
หมู่บ้าน 

50,000    50,000 ประชาชนร้อย
ละได้รบข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด 

3 โครงการจัดซ้ือเครื่องกระจายเสียงของคุ้มสวนป่า 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

จำนวน 1 
เครื่อง 1 
หมู่บ้าน 

100,000     ประชาชนร้อย
ละ80ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด 

4 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่ท่ี 6 , 10 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

จำนวน 1 
หมู่บ้าน 

  50,000   ประชาชนร้อย
ละได้รบข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด 

5 โครงการขยายหอกระจายข่าวจาก หมู่ 4 –  
หน้าโรงเรียนยูงทอง 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

จำนวน 1 
หมู่บ้าน 

   50,000  ประชาชนร้อย
ละได้รบข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด 
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6 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่ท่ี 5 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

จำนวน 1 
หมู่บ้าน 

 50,000    ประชาชนร้อย
ละได้รบข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที่  

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการยึดมั่นธรรมมาภบิาล บรกิารเพือ่ประชาชน ส่งเสริมให้พนักงาน 
และบุคลากร
ปฏิบัติตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

พนักงานใน ทต. 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีการประกาศ
หลักการปฏิบัติงาน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลไว้
อย่างชัดเจน 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ 

สำนักปลัด 

2 โครงการนายูงร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้พนักงาน
และประชาชน
ร่วมมือ ร่วมใจกัน 
ต้านภัยทจุริต 
คอร์รัปชั่น 

พนักงานใน ทต.
และประชาชน
ทั่วไป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีการจัดทำ
กิจกรรมรณรงค์
และประชาสัมพันธ์
ศูนย์ร้องเรียน 

ประชาชนให้ความ
สนใจ ให้ความ
ร่วมมือ รู้สึกเป็น
เจ้าของ อปท. 

สำนักปลัด 
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5.3 พัฒนาเสริมจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที่  

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม 
 แก่ผู้บริหาร สมาชกิสภาและพนกังานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมนักเรียน
นักศึกษาในเขตเทศบาล
ตำบลนายูง 

อบรมจำนวน 
๑ ครั้ง 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ ร้อยละ80 ของ
พนักงานที่เข้า
ร่วมอบรม 

พนักงานมีคุณธรรม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับพนกังาน 

พนักงานใน 
ทต.นายูง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น 

พนักงานมีขวัญ
และกำลังใจในการ
ทำงานมากขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 

พนักงานที่เข้า
งานใหม่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม ่

พนักงานใหม่มี
ความเข้าใจ
เบื้องต้นในธรรม
เนียมการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

4 โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

พนักงานใน 
ทต.นายูง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 พนักงานมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานมีคุณธรรม
และจริยธรรมมาก
ขึ้น สามัคคีกันมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 

5 โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต 

เพื่อเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการ

พนักงานใน 
ทต.นายูง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงานมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานมีความซ่ือ
ซ่ือสัตย์ สุจริตไม่ทำ
การทุจริตต่อ
เทศบาล 

สำนักปลัด 
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ต่อต้านการทุจริตของ
คนในเทศบาล 

6 โครงการกิจกรรม 5 ส. การความสะอาด
สำนักงาน และสร้าง
จิตสำนึกที่ดีของ
พนักงานต่อองค์กร 

พนักงานใน 
ทต.นายูง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงานร่วมทำ
ความสะอาด
เพื่อให้สำนักงาน
น่าอยู ่

สำนักงานน่าอยู่
และสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่ดีในการ
ทำงาน 

สำนักปลัด 

 

 

5.4.การส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบรหิารงาน  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร 

เพื่อพัฒนาหาความรู้
และนำความรู้ที่ได้มา
ปรับใช้ในการทำงาน 

พนักงาน
บุคลากร 
ในสำนักงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 พนักงาน 
บุคลากรมีการนำ
ความรู้ที่ได้
ประยุกต์ใช ้
ในการดำเนินงาน 

หน่วยงานมกีาร
พฒันาเพิ่มขึ้น  

สำนักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาหาความรู้
และนำความรู้ที่ได้มา
ปรับใช้ในการทำงาน 

ผู้นำชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้นำชุมชนมีการ
นำความรู้ที่ได้
ประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินงาน 

หน่วยงานมกีาร
พัฒนาเพิ่มขึ้น  

สำนักปลัด 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาหาความรู้
และนำความรู้ที่ได้มา
ปรับใช้ในการทำงาน 

พนักงาน
บุคลากร 
ในสำนักงาน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 พนักงาน 
บุคลากรมีการนำ
ความรู้ที่ได้
ประยุกต์ใช ้
ในการดำเนินงาน 

หน่วยงานมกีาร
พัฒนาเพิ่มขึ้น  

สำนักปลัด 
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5.5 การพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายเตรียมการรับเสด็จ ฯ เพื่อใช้จ่ายในการ
เตรียมการรับเสด็จ ฯ  

จำนวน 1 โครงการ  100,000 100,000 100,000 100,000 มีการรับเสด็จฯ
ไม่น้อยกวา่ 1 
ครั้ง 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง   
(เพื่อใช้ในการตรวจการ) 

เพื่อความสะดวกใน
การใช้งาน 
ของพนักงาน 

จำนวน ๑ คัน  ๘๐๐,๐๐๐    มีจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลางไม่น้อย
กว่า ๑ คัน 

มีความสะดวก 
ในการใช้งาน
กิจการเทศบาล 

สำนักปลัด 

3 โครงการจัดซ้ือรถสูบสิ่งปฏิกูล เพื่อความแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน 

จำนวน ๑คัน    ๒,๑๐๐,๐๐๐  เพื่อสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตดีขั้น 

สำนักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือชุดปฏิบัติงานของ
พนักงานขนขยะมูลฝอย 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกวา่  4  ชุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพื่อสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

5 โครงการรถแทรกเตอร์ประจำเทศบาล เพื่อความแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน 

จำนวน ๑ คัน   ๑,๐๐๐,๐๐๐   เพื่อสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อความสะดวก
ในการทำงาน 
ของช่าง 

กองช่าง 

6 โครงการจัดซ้ือถังขยะขนาดใหญ่ 120 
ลิตรหมู่ที่ 5   

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เพิ่มขยะของ
ประชาชน 

จำนวน 100 ถัง     200,000 เพื่อสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
อยู่ดีกินดี  

สำนักปลัด 

7 โครงการติดตั้งป้ายประชา เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

๑๐ หมู่บ้าน  ๒๐,๐๐๐    มีการติดตั้งป้าย
ไม่น้อยกวา่ 10
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



.  

83 

 

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

8 โครงการจัดชื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย 

เพื่อความแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน 

จำนวน ๑ คัน ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ำกวา่ 
6,000 cc.หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 
170 กิโลวัตต ์

2,4๐๐,๐๐๐     เพื่อสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อความสะดวก
ในการทำงาน 
ของช่าง 

กองช่าง 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5..การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
   - ยทุศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่...5..การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอ้มและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
     6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
           แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 
ในแหล่งน้ำสาธารณะ 

เพื่อทำความสะอาดแหล่ง
น้ำในการอุปโภคบริโภค 

จำนวน  
1 สาย 

 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

แหล่งน้ำสะอาด
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุพ์ืช เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช จำนวน 10   
หมู่บ้าน 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

พันธุ์พืชมีจำนวน
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการจัดทำสวนหย่อมบริเวณสำนกังาน 
เทศบาลตำบลนายูง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศของ
เทศบาลให้น่าอยู่มากขึ้น 

จำนวน  
1 ครั้ง 

 10๐,๐๐๐    จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ภูมิทัศของ
เทศบาลดูสะอาด
และน่าอยู่มาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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4 โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าเส่ือมโทรม เพื่อฟื้นฟูป่า 
เส่ือมโทรม 

ปลูกต้นไม้ 
จำนวน 
๕,๐๐๐ ต้น 

  ๒๐,๐๐๐   จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

สิ่งแวดล้อมใน
ตำบลดีขึ้น 

สำนักปลัด 

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

เพื่อความสวยงามของ
สองข้างทาง 

ประชาชน 
ใน ๑๐
หมู่บ้านๆละ
๒๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐     จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

เพื่อความ
สวยงาม 
ของสองข้างทาง 

สำนักปลัด 

6 โครงการปรับภูมิทัศน์ หว้ยน้ำราง เพื่อให้เกิดความสะอาด  
สวยงาม 
 

จำนวน 1 
แห่ง 

 ๑๐๐,๐๐๐    จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

พื้นที่ในเขตลำ
ห้วยดูสะอาด 
สวยงาม 
เรียบร้อย  

กองช่าง 

7 โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกยีรต ิ เพื่อทดแทนป่าเส่ือมโทรม
เฉลิมพระเกียรต ิ

จำนวน 1 ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

มีป่าเพิ่มมากขึ้น สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการจัดทำสวนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสะอาด  
สวยงาม 
ในเทศบาล 

เทศบาลตำบล 
นายูง 

 2๐๐,๐๐๐    จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

พื้นที่ดูสะอาด 
สวยงาม เรียบรอ้ย
มากขึ้น  

กองช่าง 

9 โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า เพื ่อป้องกันการเกิดไฟ
ไหม้ป่าชุมชน 

ป่าชุมชน
ตำบลนายูง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ไม่เกิดเหตุอัคคีภัย สำนักปลัด 

10 โครงการอบรมเยาวชน 
เพื่อการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า 

เพื ่อปลูกฝักการรักษา
ป่าไม้เยาวชนในพื้นที่ 

เยาวชนใน
ตำบลนายูง 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

เยาวชนมีจิตสำนึก
รักป่ามากขึ้น 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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11 จัดทำแผนที่แหล่งน้ำหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 
ตำบลนายูง 

เพื ่อสำรวจพื้นที ่แหล่ง
น้ำในเขตตำบลนายูง 

แหล่งน้ำใน
ตำบลนายูง 

  10,000   จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

มีแผนที่แหล่งน้ำใน
ตำบลนายูง 

สำนักปลัด 

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นรอบหนองจำปา เพื่อให้เกิดความ
สะอาดสวยงาม 

หมู่ท่ี6    200,000  จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

พื้นท่ีในเขต
เทศบาลดูสะอาด
สวยงามเรียบร้อย 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
หนองส่าน 

เพื่อให้เกิดความ
สะอาดสวยงาม 

หมู่ท่ี10     200,000 จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

พื้นท่ีในเขต
เทศบาลดูสะอาด
สวยงามเรียบร้อย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 ส่งเสริมการจดัการสิง่แวดล้อมชุมชนและมลพิษตา่งๆ 
      แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพื้นฟูและบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน เพื่อทำลายสิ่งปนเปื้อนในนำ้
ให้น้ำสะอาดขึ้นก่อน
นำไปใช้อีกรอบ 

 1 ครั้ง 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพื้นฟู
และบำบัดนำ้เสีย 

ทำให้ระบบนิเวศ
ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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2 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ  
 

เพื่อรณรงค์การทิ้งขยะ   
ให้ถูกที่ดูแล้วสะอาดตา 

จำนวน 10   
หมู่บ้าน 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ ร้อยละขยะใน
หมู่บ้านลดลง 

เพื่อรณรงค์การ
ทิ้งขยะ  ใหถู้กที ่

สำนักปลัด 

3 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อรณรงค์การทิ้งขยะ   
ให้ถูกที่ดูแล้วสะอาดตา 

จำนวน 10   
หมู่บ้าน 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ร้อยละขยะใน
หมู่บ้านลดลง 

เพื่อรณรงค์การ
ทิ้งขยะ  ใหถู้กที ่

สำนักปลัด 

4 โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เพื่อรณรงค์การทิ้งขยะ   
ให้ถูกที่ดูแล้วสะอาดตา 

จำนวน 1   
หมู่บ้าน 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ร้อยละขยะใน
หมู่บ้านลดลง 

เพื่อรณรงค์การ
ทิ้งขยะ  ใหถู้กที ่

สำนักปลัด 

5 โครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา เพื่อควบคุมควันไฟและฝุ่น
ละอองจากการเผา 

๑๐ หมู่บ้าน 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ควบคุมควันไฟ
และฝุ่นละออง
จากการเผา 

สำนักปลัด 

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

เพื่อรณรงค์การทิ้งขยะ   
ให้ถูกที่ดูแล้วสะอาดตา 

จำนวน  
10 ป้าย 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ร้อยละขยะใน
หมู่บ้านลดลง 

เพื่อรณรงค์การ
ทิ้งขยะ  ใหถู้กที ่

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวฤดูหนาว 
ที่นายูง ประจำป ี

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอ.นายูง ให้
เกษตรกรมีรายได้
เสริมจากท่องเที่ยว 

เพื่อให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายของ
นักท่องเที่ยว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนให้
ความสนใจและ
เห็นความสำคัญ
ของสถานที่
ท่องเที่ยว 

มีนักท่องเที่ยว 
รู้จักสถานที่
ท่องเที่ยวอำเภอนา
ยูงมากขึ้น  และ
สร้างรายได้มากขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการปรับภูมิทัศน์หนองจำปา เพื่อให้เกิดความ
สะอาด  สวยงาม 
 

จำนวน 1 แห่ง   ๑๐๐,๐๐๐   จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

พื้นที่ในเขตลำห้วย
ดูสะอาด สวยงาม 
เรียบร้อย  

กองช่าง 
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3 โครงการปรับภูมิทัศน์หนองส่างคำ หมู่ที ่10 
บ้านนาคลัง  

เพื่อให้เกิดความ
สะอาดสวยงาม 

จำนวน 1 แห่ง    100,000  จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

พื้นที่ในเขตลำห้วย
ดูสะอาดสวยงาม
เรียบร้อย 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงสระวัดเทพสิงหาร หมูท่ี่ 9 บ้าน
นายูง 

เพื่อให้เกิดความ
สะอาดสวยงาม 

จำนวน 1 แห่ง     100,000 จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

พื้นที่ในเขตลำห้วย
ดูสะอาดสวยงาม
เรียบร้อย 

กองช่าง 

5 โครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเท่ียววัดหลวงปู่เครื่อง  
ธัมมจาโร   

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว อ.นายูง ให้
ประชาชนมีรายได้
เสริมจากท่องเที่ยว 

จำนวน  1 
โครงการในเขต
เทศบาลตำบล 
นายูง 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐    
 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐    
 
 

   จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

มีนักท่องเที่ยวรู้จัก
สถานที่ท่องเท่ียว 
อ.นายูงมากขึ้นและ
สร้างรายได้มากขึ้น 

การท่องเท่ียว
ธรณีวิทยาถิ่น
อีสาน    

6 
 
 
 

โครงการก่อสร้างแลนด์มาร์ค ตำบลนายงู เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว อ.นายูง ให้
ประชาชนมีรายได้
เสริมจากท่องเที่ยว 

จำนวน  1 
โครงการในเขต
เทศบาลตำบล 
นายูง 

200,000     จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

มีนักท่องเที่ยวรู้จัก
สถานที่ท่องเท่ียว 
อ.นายูงมากขึ้นและ
สร้างรายได้มากขึ้น 

กองช่าง 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 

                                                          สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เทศบาลตำบลนายูง 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
   - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจงัหวัดอุดรธานีที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำศาลาที่พัก ผู้โดยสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    งบประมาณและที่ผ่านมา    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
ห้วยเวยีงงาม-บา้นชุมพล 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

จำนวน 1 เส้น
ขนาด 24,400 
ตร.ม. 

  8,780,000   ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด 
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน

ห้วยเวยีงงาม-บา้นโนนม่วง โสม
เยี่ยม 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

จำนวน 1 เส้น
ขนาด 21,000 
ตร.ม. 

   9,000,000  ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่(ภูมภิาค) 

เพื่อให้มีน้ำในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง   2,500,000   ร้อยละของแหล่งน้ำที่
ได้รับการพัฒนา 

เพื่อให้มีน้ำใช้อยา่ง
เพียงพอและ

สะดวกมากขึ้น 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยนำ้
ราง 

เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
ในช่วงฤดูฝน 

1 แห่ง     1,900,000 จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ป้องกันภัย
ธรรมชาติที่อาจ

เกิดขึ้นได้ในฤดูฝน 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนสามเหลี ่ยม
เมืองท่องเที่ยว 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ตามแบบแปลน
ของเทศบาล
ตำบลนายูง
กำหนด  

10,000,000     ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

การท่องเท่ียว
ธรณีวิทยาถิ่น
อีสาน    

6 โ ค ร ง ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง ห ้ อ ง น้ ำ
มาตรฐานสากลสำหรับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและนานาชาติ 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
ห้องน้ำที่สะอาด 

ตามแบบแปลน
ของเทศบาล
ตำบล 
นายูงกำหนด  

3,000,000     ก่อสร้างห้องน้ำ
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้ห้องน้ำที่
สะอาด 

การท่องเท่ียว
ธรณีวิทยาถิ่น
อีสาน    

7 การปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขต
ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและประตู
กักเก็บน้ำ 

โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมฝายห้วย
ราง    ม,7 

เพื่อปรับปรุงฝาย
น้ำล้นให้กักเก็บ
น้ำได้ 

 600,000    ร้อยละของแหล่งน้ำที่
ได้รับการพัฒนา 

ป้องกันภัย
ธรรมชาติที่อาจ

เกิดขึ้นได้ในฤดูฝน 

ประปาส่วน
ภูมิภาค 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง วัดภูสว่างแสง
ธรรม ม.2 บ้านสว่าง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 250 
ม. 

   468,000  ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กรมส่งเสริมฯ/
จังหวัด 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นนาสมนกึ
สายไปโนนทอง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 250
ม. 

   468,000  ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กรมส่งเสริมฯ/
จังหวัด 

10 โครงการ “กินแกงหว้ยรางอยู่อย่าง
ไทนายูง”  

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว อ.นายูง 
ให้ประชาชนมี
รายได้เสริมจาก
ท่องเที่ยว 

จำนวน  1 
โครงการ 
ในเขตเทศบาล
ตำบลนายูง 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐        มีการจัดโครงการไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

มีนักท่องเที่ยวรู้จัก
สถานที่ท่องเท่ียว 

อ.นายูงมากขึ้นและ
สร้างรายได้มากขึ้น 

การท่องเท่ียว
ธรณีวิทยาถิ่น
อีสาน    

11 โครงการ one day one Trip @ 
นายูง  

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว อ.นายูง 
ให้ประชาชนมี
รายได้เสริมจาก
ท่องเที่ยว 

จัดโครงการ 1 
โครงการในเขต
เทศบาลตำบล 
นายูง 

1,000,000     มีการจัดโครงการไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

มีนักท่องเที่ยวรู้จัก
สถานที่ท่องเท่ียว 

อ.นายูงมากขึ้นและ
สร้างรายได้มากขึ้น 

การท่องเท่ียว
ธรณีวิทยาถิ่น
อีสาน    
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
 (บาท) 

12 โครงการเรียงหินในกล่องเกเบี้ยนป้องกัน
ตล่ิงห้วยน้ำโสม 

เพื่อซ่อมแซมตลิ่ง
ห้วยน้ำโสม 

มีการก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1 แห่ง 

11,092,000     ก่อสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

เพื่อป้องกันตล่ิง
ห้วยน้ำโสมพัง 

กองช่าง 

13 โครงการเรียงหินในกล่องเกเบี้ยนป้องกัน
ตล่ิงห้วยน้ำราง 

เพื่อซ่อมแซมตลิ่ง
ห้วยน้ำราง 

มีการก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1 แห่ง 

11,092,000     ก่อสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

เพื่อป้องกันตล่ิง
ห้วยน้ำรางพัง 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นคุ้มน้อย-
คุ้มใหญ่ หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเวียงงาม 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาด กว้าง 6.0 
ม.ยาว 800 ม. 
หนา 0.15 ม. 

2,862,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 3  
บ้านห้วยทราย 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

ขนาด กว้าง 6 
ม. ยาว 3.6 กม. 
หนา 0.15 ม. 

8,680,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้าน
ห้วยทราย – บ้านหัวช้าง ต.โสมเยี่ยม  
อ.น้ำโสม) หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยทราย  
 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

ขนาด กว้าง 5.0 
ม.ระยะทาง
4,000.0ม. หนา 
0.15 ม. 

11,449,000     ถนนท่ีก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้าน
นาคลัง – ซำมะกูด ตำบลโนนทอง) หมู่ท่ี 
10 บ้านนาคลัง 
 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

มีการก่อสร้าง 1 
แห่ง 

1,500,000     ถนนท่ีก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



.  

91 

 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
 (บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สาย
ทางบ้านนายูง ม.1 – บ้านนาต้อง 
ม.5) หมู่ท่ี 1 บ้านนายูง 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

มีการก่อสร้าง 
1 แห่ง 

1,500,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สาย
ทางบ้านนายูง ม.1 – บ้านชุมพล 
ม.7) หมู่ท่ี 1 บ้านนายูง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่ง 

มีการก่อสร้าง 
1 แห่ง 

1,500,000     ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหม้ีอาคารเรียน
ท่ีมีความเหมาะสม 
ปลอดภัยและมี
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาล
ตำบลนายูง 

3,600,000     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารเรียน ที่มี
ความเหมาะสม 
ปลอดภัยและมี
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารเรียน ที่มี
ความเหมาะสม 
ปลอดภัยและมี
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็กเล็ก 

กองช่าง,งาน
การศึกษา 

21 โครงการส่งเสริมงานประเพณี
นมัสการหลวงปู่เครื่อง ธมมจาโร  

เพื่อเผยแพร่อนุรักษ์
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่นายูง
และใกล้เคียง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

ประชาชนให้
ความสำคัญงาน 

สำนักปลัด 

22 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
System ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล
นายูง(หน้าเทศบาลตำบลนายูง หมู่ที่
2 , บ้านปากราง หมู่ที่4) 

เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมและ
ความปลอดภยัใน
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

จำนวน 2 จุด 500,000 500,000    ร้อยละของ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางรอบหนองจำปา 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กว้าง 5.0 ม.
ระยะทาง
4,000.0ม. 
หนา 0.15 
ม. 

3,500,000 3,500,000    ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 รวมงบประมาณ   81,676,000 6,100,000 13,380,000 11,436,000 3,400,000    

แบบ ผ.02/2                                                                                                                                                                       
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                          บัญชีครุภัณฑ์ 
                           แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

                                                                                                      เทศบาลตำบลนายูง 

 

แบบ ผ.๐3 

 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (สภา) 
 

จำนวน 2 เครื่อง 34,000     สำนักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (สภา) จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 
20,000BTU  

30,600     สำนักปลดั 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟ (สภา 1 เครื่อง สำนัก
ปลัด 3 เครื่อง) 

จำนวน 4 เครื่อง 23,200     สำนักปลดั 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ Multifuncttion แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (สภา) 

จำนวน 1 เครื่อง 4,300     สำนักปลดั 

5 กองช่าง ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์ จำนวน 1 เครื่อง 17,000     กองช่าง 

6 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์ จำนวน 1 เครื่อง 17,000     สาธารณสุข 

7 กองคลัง ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์ จำนวน 2 เครื่อง 34,000     กองคลัง 

8 กองคลัง ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปดิ จำนวน 2 ตู ้ 11,400     กองคลัง 

9 กองคลัง ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับ
ประมวลผล 

จำนวน 1 เครื่อง 22,000     กองคลัง 

10 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปริ้นเตอร ์ จำนวน 1 เครื่อง 4,500     สำนักปลดั 
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แบบ ผ.๐3 

 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้กดน้ำ(ร้อน-เย็น) จำนวน 1 ตู ้ 5,500     สำนักปลดั 

11 กองช่าง ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องเลื่อยโซ่ยนต ์
-ขนาดไม่ตำ่กว่า 1.5 แรง 
-บาร์โซไ่ม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

จำนวน 1 เครื่อง 15,000     กองช่าง 

12 เกษตร ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร ์ จำนวน 1 เครื่อง 17,000     สำนักปลดั 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน จอโปรเจคเตอรไ์ฟฟ้า ติดผนังพร้อม
ติดตั้ง 120 นิ้ว 

จำนวน 1 ชุด 8,500     สำนักปลดั 

14 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีล้อเลื่อนระดับ
ปฏิบัติงาน 

จำนวน 3 ตัว 5,400     สำนักปลดั 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 13,000     สำนักปลดั 

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปรมิาณ
กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 
6,000 cc.หรือกำลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ตำ่
กว่า 170 กิโลวตัต ์

2,4๐๐,๐๐๐     สำนักปลดั 
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1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
       1.) กรอบในการติดตามและประเมินผล  

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2555 มาตรา 238 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ   การใช้จ่าย
และผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นพ.ศ. 2548  ข้อ 28 ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหาร
ที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือก
คณะกรรมการหนึ ่งคนทำหน้าที ่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ ่งคนทำหน้าที ่เลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้ และข้อ 29 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  และ
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย  ว ่ าด ้ วยการจ ัดทำแผนพ ัฒนาองค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถ ิ ่ น  (ฉบ ับที่  
3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

   “ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน    นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายูง ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลโดยให้มีการประชุมกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่ สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่
ดำเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนายูง และใช้แบบประเมินความ

ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
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พึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนายูง ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์

ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2 5 6 0  ขึ้น และ
สรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศบาลตำบลนายูง เพ่ือให้นายกเทศบาลตำบลนายูง เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลนายูง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายูง 
โดยทั่วกันตามลำดับต่อไป   

  

    ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลนายูง  ในฐานะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผน
ติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการ

ทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  
2.) แนวทางในการติดตามและประเมินผล  

     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การ
ดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะ
เป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือ
ว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   

1.2  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

1.) ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2 5 4 8   ข้อ 28และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2 5 6 1   ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึง
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหาร
ที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือก

คณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของ
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คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และ
ข้อ 29 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา(4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

   “ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน    นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

2.) วิธีการในการติดตามและประเมินผล  

     การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่า
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน 
ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนายูง ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/
กิจกรรมที ่ได้ร ับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค  ในการดำเนินงานการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลนายูง  ในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลตำบลนายูง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้  

3.) การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล   
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส ระยะหกเดือน 
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีก
ครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายูง  ทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน    

1.3  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

1.) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บญัญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและ
ผลการดำเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผน แผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
แผนการดำเนินงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่
เกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้    

 

 

2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

การติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนายูง  อาจกระทำได้หลายวิธี เช่น ศึกษาจาก
รายงาน ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายว่างานลุล่วงไปแล้วเพียงใด สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว
หรือไม่ ชี้ปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร โดยกระทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

การประเมินผลจัดให้มีการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือ
สำรวจผลว่าได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ สำหรับหลักเกณฑ์กว้างๆที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดหรือประเมินผล 
เช่น จำนวนโครงการที่มีการดำเนินงาน ผลจากการดำเนินการตามโครงการต่างๆ  หรือปัญหาความต้องการของ
ประชาชน เป็นต้น  

1.) วัตถุประสงค์  

     เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไก ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนว
ทางการมีส่วนร่วมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละสาขาการพัฒนาที่กำหนดไว้  

 

 

2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
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2.) การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

-การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ   
    เป็นการนำแผนงาน/โครงการที่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ดำเนินการให้เกิดผลโดยจะต้องกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและกำหนดวิธีการบริหารจัดการ  
-การติดตาม  

     เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดำเนินกิจกรรมของแผน/โครงการ ตามแผนพัฒนาว่าได้มี
การปฏิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมเพียงใดอยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่  

        3.) การประเมินผล  
     เป็นขั้นตอนในการแสวงหาคำตอบว่าแผนงาน/โครงงานที่นำไปปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่ อยู่ในระดับ หรือกล่าวอีกในหนึ่งเป็นการวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำแผนงาน/
โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  

4.) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  

     กำหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
โดยแต่งตั้งคณะทำงานไม่น้อยกว่า 1 ชุด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของท้องถิ่นและ
สามารถร่วมติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือเสนอความต้องการเพ่ิมเติมแก่
คณะทำงาน เพ่ือนำมาใช้ในการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

ขั้นตอนการการติดตามและประเมินผล  

1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

ระเบียบวิธีการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) ของเทศบาลตำบลนายูง  คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายูง  ได้ศึกษาแนว
ทางการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการ
ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผล ความพึง พอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมและใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 6 ยุทธศาสตร์ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลนายูง  เป็นการติดตามแผนดำเนินงานในภาพรวมในประเด็นแต่
ละยุทธศาสตร์  
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2.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน   
 เครื่องมือของเทศบาลตำบลนายูงที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คือการรวบรวมและออกแบบ
ระบบการติดตามและประเมินผลได้แก่ การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกตการณ์ ในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม
เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย มี 3 ระดับ ระดับที่ 3 พอใจมาก ระดับที ่2 พอใจ ระดับที่ 1 ไม่พอใจ    

2. วิธีการประมวลผลข้อมูล  
        วิธีประมวลผลข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลนายูง คณะทำงานได้รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ มาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1 ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบคำถามทุกฉบับ หลังจากดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว 2  
ประเมินผลโดยหาค่าเฉลี่ย 3. การรายงานผลการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลนายูง  มีการรายงานผลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี  
 

 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ข้อ 30 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดว่า ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา ท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี 
และ ข้อ 29 (3) กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามาร
แสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมูลต่างๆ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือ
ในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลมี ดังนี้  
  

3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
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