
 
 

 



 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลหนองลาด จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและ 

แนวทางในการบริหารงานและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในเขตต าบลหนอง
ลาด  โดยมีการพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้เป็นแผนแม่บทท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร และพัฒนาต าบลซึ่งจะ 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา ก่อให้เกิดผลในการตอบสนอง  ความ
ต้องการของประชาชน ช่วยลดความขัดแย้งและขจัดความซับซ้อนในการท างาน ตลอดจนเป็นการใช้ทรัพยากร ในการ
พัฒนาที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้ผลอย่างคุ้มค่าท าให้ต าบล มีเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน สามารถ
มองเห็นเป็นรูปธรรม ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการบริหาร และ  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นต าบล ส่วนราชการ ต่างๆ 
ภาคเอกชน ประชาชนและองค์กรอื่นๆ ท าให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดถือผลประโยชน์ของ ประชาชนเป็น
ที่ตั้ง มีการบูรณาการ แผนงาน /โครงการ เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาและนอกจากนี้ แผนพัฒนาฉบับนี้ ยัง
ใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบและการควบคุมการด าเนินงานให้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการ พัฒนาที่ตั้งไว้  

ในการจัดท าแผนพัฒนาครั้งนี้  เทศบาลต าบลหนองลาด ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือ 
ด้วยดีจากส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในการจัดหาข้อมูลและส ารวจความ ต้องการด้าน
ต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการร่วมมือ
และสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนาร่วมกัน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในเขตต าบล เป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาต าบลหนองลาดให้เจริญก้าวหน้าดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป 
 

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองลาด 

มิถุนายน 2562 
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ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

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

เนื่องด้วย  เทศบาลต าบลหนองลาด  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ 
๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยผ่านกระบวนการจัดท าแผนทุกขั้นตอน  และนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด  ได้อนุมัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข้อ ๒๔  ข้อ ๒๕  และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองลาด  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ  เทศบาลต าบลหนองลาด  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  โดยให้มีผล
นับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
หนองลาด  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาด  หมู่ที่ 9 ต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  
โทรศัพท์ 0-4278-2909  หรือทางเว็บไซต์ www.nonglad.org  
       

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของต าบล 
เดิมมีชาวบ้านหนองลาด  อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี  โดยการน าของ  นายลาดเสนา  สุรินราชได้ตั้ง 

บ้านเรือนอาศัยอยู่ที่บ้านม่วงคัน  ต าบลค าบ่อ  ได้ประมาณ  2  ปี  จึงย้ายมาอยู่ริมหนองลาด  เมื่อปี พ.ศ.2424
ต่อมาได้ยกฐานะเป็นต าบลขึ้นต่ออ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  และได้ย้ายไปขึ้นต่ออ าเภอพรรณานิคม เมื่อ
เป็นกิ่งอ าเภอวาริชภูมิ  ต าบลหนองลาดได้กลับมาข้ึนอยู่กับอ าเภอวาริชภูมิจนถึงปัจจุบัน   

ต าบลหนองลาด  ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอวาริชภูมิ  รวมระยะทาง  4  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร  
รวมระยะทาง  76  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  รวมระยะทาง  76  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับ  ต.ตาลเนิ้ง  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  
ทิศใต้  ติดกับ  ต.ค าบ่อ  อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร  
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต.วาริชภูมิ  อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร  
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต.ค้อเขียว  อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร 

 

 
 
 
  
                         
  
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่โดยสังเขปต าบลหนองลาด 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลหนองลาด  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบ  ใช้เป็นพ้ืนที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมส าหรับปลูกข้าว และเป็นที่อยู่อาศัย  มีแหล่งน้ าและล าห้วยหลายสายไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มีพื้นท่ีทั้งสิ้น  33.2  ตารางกิโลเมตร  (20,771 ไร่)  คิดเป็น 

- พ้ืนที่ท าการเกษตร  จ านวน   28.8  ตารางกิโลเมตร  (17,955  ไร่) 
- พ้ืนที่สาธารณะและอ่ืนๆ   จ านวน     4.4  ตารางกิโลเมตร  (2,816  ไร่) 

 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม   
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์  

 

1.4  ลักษณะของดิน 
ดินเป็นดินเหนียวปนทราย  พ้ืนราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ท าสวน 

 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง   
เทศบาลต าบลหนองลาด  มี จ านวน  11 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต ดังนี้   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น า ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 หนองลาด นายมณีวรรณ  บุญล้ า ผู้ใหญ่บ้าน เขต 2 

2 ค้อ นายนาวา  ช่ืนบุญ ผู้ใหญ่บ้าน เขต 1 

3 ดอนยาวใหญ ่ นายพิมพ์พงษ์ ไตรทิพย ์ ผู้ใหญ่บ้าน เขต 1 

4 ขาว นายอ านาจ ไตรทิพย ์ ผู้ใหญ่บ้าน เขต 1 

5 จ าปา นายติสยั ศรีโยธา ก านันต าบล เขต 1 

6 ดอนยาวน้อย นายประหย้อม สมบัติศร ี ผู้ใหญ่บ้าน เขต 1 

7 หนองแวงน้อย นายสมร ศิริบญุ  ผู้ใหญ่บ้าน เขต 1 

8 หนองบาก นายอินแปลง บุตรวงศ ์ ผู้ใหญ่บ้าน เขต 2 

9 หนองลาด นายธงชัย  จ าปาลา ผู้ใหญ่บ้าน เขต 2 

10 จ าปาทอง นายประสงค์  เมืองขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน เขต 2 

11 จ าปา นายดุสติ  วงศ์ชู ผู้ใหญ่บ้าน เขต 1 
 

2.2  การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองลาด  ยกฐานะจากสภาต าบลเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2539  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ฉบับทั่วไป  เล่มที่  
133  ตอนพิเศษ  526  ลงวันที่ 25  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2539  มีผลเมื่อพ้น  60  วัน  หลังประกาศ  จึงได้รับ
การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2540  และจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก  เมื่อวันอาทิตย์  ที่ 11  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2540 และได้ปรับขนาดจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  เมื่อวันที่ 10  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.
2550  และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองลาดเป็นเทศบาลต าบลหนองลาด ตามประกาศ
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กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  27 ตุลาคม  2552 เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นครั้งแรก เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ เปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลต าบลหนองลาดขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง จากมติ 
ก.ท.จ.จังหวัดสกลนครในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๔๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๔ และได้มีประกาศเทศบาล
ต าบลหนองลาด เรือง ขอเปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาลต าบลหนองลาดจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  ประกาศ ณ 
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ 

 

ท าเนียบผู้บริหาร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง วันที่ด ารงต าแหน่ง-พ้นจากต าแหน่ง 

1 นายค าช้ัน  พรหมภักด ี ประธานกรรมการบริหาร ๑๑ พ.ค.๔๐-๒๘ ก.พ.๔๒ 

2 นายศักดิ์สิทธ์ิ  จันทว ี ประธานกรรมการบริหาร ๓ มี.ค.๔๒-๑๐ พ.ค. ๔๔ 

3 นายค าช้ัน  พรหมภักด ี ประธานกรรมการบริหาร ๒๓ มิ.ย.๔๔-๓๐ พ.ย.๔๕ 

4 นายสาคร  สุรินราช นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๑ ธ.ค. ๔๕-๒๒ ม.ิย.๔๘ 

5 นายยงยุทธ  คุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 3๑ก.ค.48-30ก.ค.52 

6 นายสาคร  สุรินราช นายกเทศมนตร ี 17 ม.ค.53 -16ม.ค.57 

๗ นายยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตร ี ๑ มี.ค.๕๗-๒๙ ก.พ.๖๑ 

๘ นายยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตร ี ๑ มี.ค.๖๑-ปัจจุบัน 
 

ฝ่ายบริหาร ข้อมลูผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง วันที่ด ารงต าแหน่ง-พ้นจากต าแหน่ง 

1 นายยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตร ี 01/03/2561 - 

2 นายปัญญา กัลยาไสย รองนายกเทศมนตร ี 01/03/2561 - 

3 นายประไทย จ าปาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตร ี 01/03/2561 - 

4 นายเด่นศักดิ์ สุพินิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี 01/03/2561 - 

5 นายยุทธศาสตร์ พรหมภักด ี เลขานุการนายกเทศมนตร ี 01/03/2561 - 
 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง วันที่ด ารงต าแหน่ง-พ้นจากต าแหน่ง 

เขต 1   

1 นางส าลี พรมชัย สมาชิกสภาเทศบาล 01/03/2561 - 

2 นายเวศ ไชยบุปผา สมาชิกสภาเทศบาล 01/03/2561 - 

3 นางบัวเครือ ศรีมีชัย สมาชิกสภาเทศบาล 01/03/2561 - 

4 นายนิรัน ลิ่วละคร สมาชิกสภาเทศบาล 01/03/2561 - 

5 นายสมพงค์ ไขกะวิง สมาชิกสภาเทศบาล 01/03/2561 - 

6 นายวิสุทธิ์ เงินพรัก สมาชิกสภาเทศบาล 01/03/2561 - 

เขต 2   

1 นายปราโมทย์ จ าเริญเศษ ประธานสภาเทศบาล 01/03/2561 - 

2 นายสุดใจ โคตรหลง รองประธานสภาเทศบาล 01/03/2561 - 

3 นายสุวรรณวาส ศรีวไิล สมาชิกสภาเทศบาล 01/03/2561 - 

4 นายทันสมัย โคตรหลง สมาชิกสภาเทศบาล 01/03/2561 - 
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5 นางวันดี ค าภูแสน สมาชิกสภาเทศบาล 01/03/2561 - 

6 นายบุญมี บาลลา สมาชิกสภาเทศบาล 01/03/2561 - 

 
3.ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 

จ านวนประชากรทั้งสิ้น 
ภายในเขตต าบลหนองลาด 

ปี พ.ศ. 

2558 
(คน) 

2559 
(คน) 

2560 
(คน) 

2561 
(คน) 

2562 
(คน) 

ชาย 3,783 3,786 3,787 3,763 3,793 

หญิง 3,853 3,858 3,896 3,823 3,854 

รวมท้ังสิ้น 7636 7644 7683 7,586 7,647 
 

 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
ช่วงอายุ หญิง 

(คน) 
ชาย 
(คน) 

จ านวนประชากรเยาวชน (อายุต่ ากว่า  18  ปี) 812 873 

จ านวนประชากร (อายุ  18-60  ปี) 2,355 2,356 

จ านวนผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า  60  ปี) 687 564 

รวม 3,854 3,793 

ที่มาของแหล่งข้อมูล : ส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอวาริชภูมิ   
 
4.สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
ล าดับ ชื่อสถานศึกษา จ านวนนักเรียน  

(คน) 
สังกัด 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย หมู่ 6  28 อปท. 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด หมู่ 9  31 อปท. 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจ าปาทอง หมู่ 10  31 อปท. 

4 โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอปุการ หมู่ 3 147 สพฐ.เขต 2 

5 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร หมู่ 8 140 สพฐ.เขต 2 

6 โรงเรียนบ้านจ าปาศริิราษฎร์ หมู่ 11 136 สพฐ.เขต 2 
 

4.2  สาธารณสุข 
ล าดับ ชื่อสถานศึกษา จ านวน(แห่ง) 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (หมู่ 3 ,10) 2 

2 สถานพยาบาล 2 

3 หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 1 

 4.3  อาชญากรรม 
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เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกัน
อุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด  พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบ  กับ

พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การ
รณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  
 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. จัดท าโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง     

ล าดับ รายการ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

1 ผู้พิการ 367  

2 ผู้สูงอาย ุ 1,221  

3 ผู้ปุวยเอดส ์ 12  

 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคม 

ในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด  มีเส้นทางคมนาคมท่ีเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เปูาหมายคือ
ต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐   
ล าดับ รายการ(ถนน) จ านวน (สาย) หมายเหตุ 

1 ถนนลาดยาง 3  

2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 63  

3 ถนนลูกรัง 6  

4 ถนนเพื่อการเกษตร 1  
 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทาง

หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  
 

๕.๓ การประปา 
การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเองและบริหารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน สามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง  
สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปา ประปาของ
เทศบาลยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  
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จ านวนหอประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หอประปา หมู่ 1 หมู่ 1,9 ทต.หนองลาด 

หอประปา หมู่ 2 หมู่ 2 ทต.หนองลาด 

หอประปา หมู่ 3 หมู่ 3 ทต.หนองลาด 

หอประปา หมู่ 6 หมู่ 6 ทต.หนองลาด 

หอประปา หมู่ 7 หมู่ 7 คณะกรรมการหมู่บา้น 

หอประปา หมู่ 8 หมู่ 8 ทต.หนองลาด 

หอประปา หมู่ 10 หมู่ 5,10,11 คณะกรรมการหมู่บา้น 

หมายเหตุ  บ้านขาว หมู่ 4 ยังไม่มีน  าประปาใช้ แต่ชาวบ้านใช้แหล่งน  าจากธรรมชาติ/บ่อบาดาล  
 

๕.๔ โทรศัพท์ 
เทศบาลต าบลหนองลาดมีโทรศัพท์พ้ืนฐาน มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ แตย่ังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน   

  

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (ในเขตเทศบาลใช้บริการของไปรษณีย์ สาขาวาริชภูมิ) 
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด  ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่

ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  ยางพารา   
 

๖.๒ การประมง  
(ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง) 

 

๖.๓ การปศุศัตว ์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  
สุกร  กระบือ   

 

๖.๔ การบริการ 
- ร้านเสริมสวย   จ านวน   3   แห่ง 
- ร้านขายของเบ็ดเตล็ด  จ านวน   20  แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน   จ านวน   2  แห่ง 

 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
 ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณี
ต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะ/หนองน้ าสาธารณะ ส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 
  6.6 อุตสาหกรรม 
  - โรงสีขนาดเล็ก   จ านวน   11  แห่ง 
 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - กองทุนหมู่บ้าน   จ านวน   11  แห่ง 
  - กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน   11  แห่ง 
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  - กลุ่มทอผ้า/ผ้าไหม/ผ้าย้อมคราม จ านวน   5  กลุ่ม (หมู่ 1,5,6,8,11) 
  - กลุ่มทอเสื่อกก   จ านวน   2  กลุ่ม (หมู่ 5,8) 
  - กลุ่มข้าวฮาง   จ านวน   1  กลุ่ม (หมู่ 5) 
  - กลุ่มเลี้ยงหมู    จ านวน   2  กลุ่ม (หมู่ 3,6) 
  - กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง จ านวน   1  กลุ่ม (หมู่ 6) 
  - กลุ่มเพาะเห็ด   จ านวน   1  แห่ง (หมู่ 8,11)  
  - กลุ่มเย็บผ้าและแปรผ้า  จ านวน   1  กลุ่ม (หมู่ 10) 
  - กลุ่มท าขนม   จ านวน   1  กลุ่ม (หมู่ 10) 
  - กลุ่มจักสาน   จ านวน   1  กลุ่ม (หมู่ 10) 
  - กลุ่มถักไม้กวาดดอกหญ้า จ านวน   1  กลุ่ม (หมู่ 10)   
 
๗. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

- วัดมหานิกาย   จ านวน   5  แห่ง   
- วัดธรรมยุต ิ   จ านวน   3 แห่ง   
- ส านักสงฆ ์   จ านวน    3 แห่ง 

 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
ชาวต าบลหนองลาด  มีประเพณีและความเชื่อตามหลักพุทธศาสนา สืบทอดเป็นวัฒนธรรมประเพณีท่ีเรียกว่า  

“ฮีดสิบสอง  ครองสิบสี่”  จากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน  บุญประเพณีที่ยังสืบทอดอยู่ เช่น บุญผะเหวด บุญประทาย
ข้าวเปลือก บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญกฐิน เป็นต้น  
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ า   
น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ(หนองน้ า) ซึ่งจะต้องน ามา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่ง
เค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
 

8.๒ ป่าไม้   
ปุาไมใ้นเขตเทศบาลต าบลหนองลาด  มีปุาไม้ชุมชนนับได้ว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นแหล่งอาหารปุา

ให้กับประชาชน 
 

8.๓ ภูเขา   
ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 

 
8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองลาด  ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย  และมีพ้ืนที่เพียง

เล็กน้อยท่ีเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่ างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อัน
ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการ
มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
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จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดย
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ 

ที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 

อย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  

6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน 

ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม ดังนั้น ทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนา แล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วย
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การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของ ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดเปูาหมายรวมของการพัฒนา ดังนี้  

๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบรูณ์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ ท า
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม เป็นวัตกรสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกายใจ สังคม และจิตวิญญาณ  

๒) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน ทุกคน
มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างถั่วถึงและเป็นธรรม  

๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับปรุงสู่เศรษฐกิจฐานบริการ และ
ดิจิตอล เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่  เข็มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์คุณภาพสินค้าและบริการ มีระบบการ ผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  

๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี ความมั่ง
ของนานาชาติต่อประเทศไทย  

๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพ่ิมความ  เชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย  

๖) มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดบทบาท  ภาครัฐใน
การให้บริการที่ภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหาคอร์รัปชั่น และการบริหารจัดการของ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
แบ่งออกเป็น ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
เปูาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พ่ึงปรารถนา พัฒนาให้เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ 

ความสามารถปรับตัวเท่ากันการเปลี่ยนแปลงโดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญ สูงและสามารถผลักดันสู่  การ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย  

๑) การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสารถ  
๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๓) การลดปัจจัยเสี่ยงทางคุณและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  
๔) การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ  
๕) การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาค 

ธุรกิจท าธุรกิจเพ่ือสังคม  
๖) การสร้างสภาพแวดล้อมและวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
เปูาหมายเพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ ประกอบ 

อาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่งถึง และเป็นธรรม โดยแนวทางการพัฒนา ที่มีความส าคัญ
สูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  

1) การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเปูาหมายประชากรร้อย ๔๐ ที่มีรายได ้
ต่ าสุด  

2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม  

3) การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหาร และการตัดสินใจทั้งใน 
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ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ 

ตามกฎหมายแก่ประชาชน  
5) การพัฒนา ศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อ เสริมสร้างความ เข้มแข็ง 

ของระบบยุติธรรมชุมชน  
6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครองทาง 

สังคม และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมายได้  
7) การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลี่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี 

รายไดน้้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
8) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน 

ราก   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
เปูาหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ/ยังยืน และสร้าง ความ 

เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ ปฏิบัติ
ประกอบด้วย  

1) การจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม ประกอบด้วย การพัฒนาด้านการคลัง และการพัฒนาภาคการเงิน  
2) การเสริมสร้างและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้น 
3) การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า 

การลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
เปูาหมายเพื่อรักษาทุนทางธรรมชาติ เสริมสร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ ควบคุม ปูองกันและ 

ลดมลพิษ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาขีดความสามรถในการรับมือการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  

๑) รักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๒) การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน  
๓) แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม  
๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๕) พัฒนาระบบบริการจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  
๖) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามรถในการปรับตัวต่อการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๗) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความม่ันคง  
เปูาหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาประเทศระยะตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ม ี

ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา และการทหาร โดยแนวทางการพัฒนาที่มี ความส าคัญสูงและ
สามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  

๑) การักษาความมั่นคงภายใน  
๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ  
๓) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย  
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๔) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่งคง  
๕) การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล  
๖) การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๗) การบริหารจัดการความมั่งคงเพ่ือการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครฐัและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

   เปูาหมายเพ่ือให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระดับการ 
ให้บริการสาธารณะอย่างโปร่งใส ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน  ใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  

1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคคลภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและการยกระดับการให้บริหารสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ 

ข้อบังคบัสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
เปูาหมายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและ การค้า 

อนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานดิจิตอล
อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปา ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  

๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม  
๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
๓) การพัฒนาระบบระบบโลจิสติกส์  
๔) การพัฒนาด้านพลังงาน  
๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
๖) การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ าประปา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เปูาหมายเพื่อใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วย ขับเคลื่อน 

การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ เช่น การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม การเสริมสร้างสังคมทีมีตรรกะ  ทางความคิด การ
บริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สมดุล การแก้ไขปัญหาและการ ยกระดับความเจริญให้กับภาค
ส่วนต่าง ๆ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยแนวทางการพัฒนา
ที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  

๑) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  
๒) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
เปูาหมายเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและเพ่ิม รายได ้
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อย่างทั่วถึง พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ให้ เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน และฟ้ืนฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดย แนวทางการ
พัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  

1) การพัฒนาภาค โดยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
มาตรฐาน ปลอดภัย และอินทรีย์ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของ  ประเทศ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวิติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่ง  ท่องเที่ยวธรรมชาติ และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ  

๒) การพัฒนาเมือง ทั้งการพัฒนาเมืองหลัก และการพัฒนาเมืองส าคัญ  
๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค  
เปูาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชนความได้เปรียบจากท าเลที่ตั้งของประเทศให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดในเชิงยุทธศาสตร์ การให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง และเสริมสร้าง  ประโยชน์
ของประเทศในด้านการค้า การลงทุน การเงิน รวมถึงการผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยให้เป็น  ส่วนส าคัญของ
ความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก โดย แนวทางการพัฒนาที่มี
ความส าคัญสูงแลสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  

1) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมภายในความร่วมมือ 
ระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน 

2) การพัฒนาและการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  
3) การบริการและการ ลงทุนที่มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค  
4) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพ่ือขยายฐานการผลิต การค้า การบริการของ 

ผู้ประกอบการไทย สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และ Know How ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่ การเป็น
ชาติการค้า มุ่งเปิดประตู่การค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์ทั้งใน
ระดับอนุภูมภิาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  

5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
6) บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ภายในประเทศ และภารกิจด้านต่างประเทศ 
7) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาค โดยมีบทบาทท่ี สร้างสรรค์ 

เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  
๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานชาติในการสร้างความมั่นคง 

 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ าดินคุณภาพต่ าประสบอุทกภัยและภัย
แล้งซ้ าซาก  คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสู่ความ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค  ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดย
การใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน  คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่  เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโต
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อย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความ
เหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 

เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์  
“พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค ๑๔ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเองพ่ึงพา 

ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได ้
3.เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนให้ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
4.เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
5.เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและมี 

บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เปูาหมาย 
1.อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
2.สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลดลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุง 

อ่างเก็บน้ าหนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ ๑๕ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจาก ดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ าฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ 
การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นท่ี เพ่ือพัฒนาแหล่ง 
น้ าตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ าแม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ า ให้มีความ 

สมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก ภาคส่วน และมีการ
จัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจาก อุทกภัยและภัยแล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ ลดความเหลื่อม 
ล้ าทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดินท ากิน 

ของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ยกระดับฝีมือและ
อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์  โมเดล และหนองบัวล าภู
โมเดล  
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2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการ 
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ชุมชนในการดูแลผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเอง ได้ในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ
สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จาก  ระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมี 
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้
สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อ
หลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยงอาท ิ
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคามอุดรธานี นครพนม และยโสธร 
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณ
รอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝูาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพ่ือติดตามการท างาน  
พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการ
ที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และ
ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้ มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มี
พัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

5) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและ 
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเครือข่ายภาค
ประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือ  สร้างภูมิคุ้มกันในการปกปูอง
ตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึด 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลง ใหญ่ 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ  

2) การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและ 
สถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ 
สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  

3) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง  ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่
ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

4) การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่ม 
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ผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม
และเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท า
ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  นวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน มาตรการส่งเสริม
ตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น  

5) ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่าน ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- 
Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

6) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ 
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  นครพนม ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  

7) การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญท่ีเป็นสาร 
ตั้งต้น ในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มี
ปริมาณ มากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และ 
จัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่  จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ใน  พ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง คุณภาพอาหารสัตว์ 
พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรม 
(GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

8) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญของภาค 
โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ  ที่ใช้ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์ม
ปศุสัตว์ และชุมชน  

10) พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติ 
ใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม 
โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
แบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี 
โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อ
ยอดจาก วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์ 
มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก ชีวภาพ (bio-
plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้ง สร้างความมั่นคงทาง
พลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือ
ใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

11) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค 
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้  วัตถุดิบในพ้ืนที่ พัฒนา
ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึง แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การ
พัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น  

12) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพให้ 



20 
 

ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร 
เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย
สร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบ
รุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและ
ทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และ
ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

13) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ที่มีคุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง  จัดระบบบริการสังคมที่ได้
มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียว ความสะอาด และดูแล
ความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
สนับสนุนพลังงานสะอาด  

14) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา ความ 
หลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและปุาธรรมชาติที่ส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ และพ้ืนที่ปุานอก
เขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกปุา และปูองกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้ า
และปูองกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

15) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด 
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัวอยู่ใน
พ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ  อุตสาหกรรมในลักษณะคลัส
เตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง  พ้ืนฐานและบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์  และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการ
จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริม ชุมชนในการ 

สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ  ชุมชน และเมืองเก่า 
ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่า  สกลนคร พัฒนาแบรนด์
และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการ
ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเปูาหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น  หรืออัตลักษณ์
ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ เชื่อมโยงสู่ประเทศ
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก ทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความ
จดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ 
รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยว ได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่าย
นักท่องเที่ยวอยา่งเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  
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๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง  ท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป. ลาว โดยพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิง  วัฒนธรรมของสองฝั่งโขง 
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อน  ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ า
โขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบ คาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การ
ท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนน เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและ
การท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ 
เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการ และทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มข้ึน  

4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี 
หนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง  สร้างสรรค์และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play 
and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของ
ครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมา
ได้บ่อยครั้ง 

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา  โดย 
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน  อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม 
ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้าน
เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี  โดย 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด  ความสมดุลและยั่งยืน 
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด ความคุ้มค่าต่อประสบการณ์
มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่  มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้
นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให้ 
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง  ในลักษณะเครือข่ายเพ่ือ
กระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม  การท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับ
ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้อง กับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น
พัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักภาค 
กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ใหม่ ๆ ของภาค 

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง 
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และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิ
ระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ  ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้าน
ตะวันออก ๒๑ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การ 
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณ ความต้องการ
เดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด  นครราชสีมา ขอนแก่น เลย 
และสกลนคร) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ 
ศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม 
พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบ
โครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนา ระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและ ระบบขนส่งอ่ืน  

4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิเมือง ขอนแก่น  เมือง 
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน
ทั้งการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และ พัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมืองชายแดนที่มี
ศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อม
ส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงกับ ประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการ
กระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ  

5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ  ความ 
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้ มาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินใน
จังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนา  สถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น 
นครราชสีมา และอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ  สนับสนุนการ 

จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อ
ระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิม
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน การค้าชายแดนที่มีศักยภาพ ๒๒ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่๕  
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยง โครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง  

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และ หนองคาย เพ่ือ 
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา  เศรษฐกิจชายแดน พร้อม
ทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มี ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2  (สกลนคร นครพนม  มุกดาหาร) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision)  
“ส่งเสริมการเกษตรด้านนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่ 

อาเซียน” 
1. จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด  ดังนี้ 

จุดเน้นที่ 1 การท่องเที่ยว 
จุดเน้นที่ 2 การเกษตร 
จุดเน้นที่ 3 การค้า  การลงทุน 

2. พันธกิจกลุ่มจังหวัด (Mission) 
  “ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการ ในด้านการท่องเที่ยว 
การเกษตร และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขนาดเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด”  

3. เปูาประสงค์รวม 
  “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน”  ตัวชี้วัดของเปูาประสงค์รวม ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP : Gross Provincial Cluster Product) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา รายได้ต่อหัวต่อปี 
(GPCP Per Caqita) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  
   4. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา เพ่ือให้ม ี
ความสอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้มากที่สุด ซึ่งในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ.2561- 2565) ฉบับ
ทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้มีการทบทวนประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็นพัฒนา ดังต่อไปนี้  

1.การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน  
แนวทางการพัฒนา :  

1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม และสิ่งอ านวยความ สะดวกด้านการท่องเที่ยว 
ให้ได้มาตรฐาน 

2) พัฒนาเรื่องราวและเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศ เพ่ือนบ้าน  
3) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการ 

ท่องเที่ยว  
4) พัฒนาสินค้าที่ระลึก และ OTOP ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับการ ท่องเที่ยว  
5) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ของกลุ่มจังหวัด 

2.การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา :  

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรคุณภาพสูง  
2) ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้ สอดคล้องกับ 

ตลาด  
4) ประชาสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงตลาดส าหรับสินค้าเกษตรเปูาหมาย  
3.การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่ 
แนวทางการพัฒนา :  

1) เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการและ แรงงานใน 
พ้ืนที่  

2) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน  
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3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในการค้า การลงทุน  
4) ลดข้อจ ากัด และส่งเสริมการค้า การลงทุนในพ้ืนที่  

4.การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา :  

1) ส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ในพ้ืนที่  
2) สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และความ ปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพย์สิน  
3) ส่งเสริมมาตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร    
ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning)  

1) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
2) การค้า การลงทุน  
3) การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)  

วิสัยทัศน์(Vision)  
“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง”  
พันธกิจ (Mission)  

พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา เศรษฐกิจ 
พอเพียง  

พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ในจังหวัด 
สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พันธกิจที่ ๓ ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ 
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 

ค่านิยม (Value)  
“ อยู่สกล รักสกล ท าเพ่ือสกลนคร ”  

อยู่สกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร ทั้งโดย 
การเกิดและท่ีอยู่อาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนา  พุทธ 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากภูมิล้าเนาอ่ืนๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานและ หรือมา
ประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร  

รักสกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและท่ีอยู่อาศัย ที่ปฏิบัติงาน ใน 
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเมือง ที่น่าอยู่ 
ด้วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตส านึกหวงแหนความเป็นสกลนคร  

ท าเพ่ือสกลนคร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและท่ีอยู่อาศัยที่ 
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการที่มีภูมิล้าเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆ มีความรัก
สกลนคร การปฏิบัติหน้าที่การงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เป็นการท างานด้วยหัวใจ  เพ่ือจังหวัดสกลนคร จึงต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่น ถือมั่นในความถูกต้อง ดีงาม กล้าท้า
ในสิ่งทีถู่กต้อง 

เป้าประสงค์รวม (Goal)  
“ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน ”  
ตัวชี้วัด  
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๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ันร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  
๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  
๓) จ านวนฟาร์มท่ีผ่านมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ 1,000 แปลง/ฟาร์ม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ด ี

๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดลุและยั่งยืน 

๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 

วัตถุประสงค์ (objective)  
1) เพ่ือพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความม่ันคง และยั่งยืน  
2) เพ่ือพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นมหานครแห่งพฤกษเวช  
3) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
4) เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) ของจังหวัดสกลนคร เป็นที่

ยอมรับอย่างแพร่หลาย  
5) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
6) เพ่ือให้การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ และ

สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
7) เพ่ือให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงสามารถอ านวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด 
 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน์(Vision) 
“สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 

  ๑.จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา 
  ๒.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
  ๓.ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
  ๔.ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
  ๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖.ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗.พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน 
  8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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 เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
  1.ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง 
  2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  3.ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
  4.การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
  5.ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
  6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  7.ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  8.ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่งคง 
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์และ 19 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกษตรกรและองคก์รให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง 

เครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ 

สร้างสรรค ์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 3 การสาธิตและส่งเสริมพลังงานและพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
กลยุทธ์ที่ 5 ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
เทศบาลต าบลหนองลาด  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย

ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่าง
รอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนใน
อนาคต  ดังนี้ 
  
 
 

พันธกิจ (Mission)  
   ๑.จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา  
   ๒.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
   ๓.ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
   ๔.ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
   ๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๖.ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๗.พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน 
   8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์และ 19 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง 

เครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ 

สร้างสรรค ์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

“ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรู้ควบคู่  ฟื้นฟูวัฒนธรรม  น าการบริหาร  บริการประชาชน” 
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กลยุทธ์ที่ 3 การสาธิตและส่งเสริมพลังงานและพลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
กลยุทธ์ที่ 5 ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 

2.3 เป้าประสงค์  
1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน  
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ 

ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า  
5. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป  
6. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยว 

เพ่ิมมากข้ึน  
7. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและด าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่  
9. ประชาชนมีงานท ามีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  
10. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็นที่ต้องการของตลาด  
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน  
12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง  
13. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน  
14. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
15. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูลตลอดจนภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
16. บุคลากรปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล  
17. การบริหารด้านการเงิน การคลัง และการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ  
18. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมี 

 ส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน  
19. สร้างความพร้อมของต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
20. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
21. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
22. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง  
 

๒.๔ ตัวช้ีวัด  
๑. ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร  
๒. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น  
๓. ร้อยละของจ านวนประชาชนให้ความสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่น  
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๔. ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
๕. ร้อยละของจ านวนประชากรมีสุขภาพแข็งแรง  
๖. ร้อยละของจ านวนประชากรมคีุณภาพดีข้ึน 
๗. ร้อยละของผู้ปุวยไข้เลือดออกลดลงจากปีท่ีผ่านมา  
๘. จ านวนกลุ่มเปูาหมายเข้ารับการอบรมตามโครงการที่ก าหนด  
๙. ร้อยละจ านวนพื้นที่ปุาของต าบลหนองลาดเพ่ิมข้ึน  
๑๐. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล  
๑๑. ร้อยละของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้มาตรฐาน  
๑๒. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามเก่ียวกับทุจริตประพฤติมิชอบ 

ใน หน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมข้ึน  
๑๓. ร้อยละของปัญหาด้านยาเสพติดได้รับการแก้ไข  
๑๔. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๑๕. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ  

 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย  
๑. ประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
๔. ต าบลหนองลาด ได้รับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล 

และ ยั่งยืน  
๕. ต าบลหนองลาด มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ังคง  

 

๒.๖ กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรกร  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในชุมชน  
4. ประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว  
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก  
6. สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
7. ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
8. เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะของกลุ่มวัยเรียน  
9. เสริมสร้างการออกก าลังกาย  
10. ส่งเสริมด้านสวัสดิการ  
11. ส่งเสริมการท าความสะอาดของชุมชน  
12. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมในกลุ่มต่าง ๆ  
13. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรปุาไม้  
14. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการเทศบาลหนองลาดสู่องค์การสมรรถนะสูง  
15. ส่งเสริมการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร  
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16. พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 17. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ 

จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง  
๓. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนในการพึ่งตนเอง  

 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมการพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองลาด มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ

สร้างศักยภาพในการแข่งขัน การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านการาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 
 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลหนองลาด 
มีความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ จัดท า 

แผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
อื่นประชาชน  ผู้น าชุมชน  

W1 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนม ีสูงต่อ
เทศบาลต าบลในการแกไ้ขปัญหาความ เดือดร้อนแต่
ต าบลตอบสนองได้น้อย 

S2 วัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

W2 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของประชาชนยังครอบคลมุ ไมไ่ด้เพียงพอ 

S3 มีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  ยางพารา   W3 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
S4 มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  

ธนาคารข้าว กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 
W4 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกีย่วเนื่องกับ การ

ประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวิตประจ าวันในอัตราสูง 
S5 สภาพของพื้นดิน มีคณุภาพค่อนขา้ง สมบูรณ์เหมาะ

กับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 
W5 ประชาชนยังมีระบบความคดิ หรอืการ ประกอบ

อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช เชิงเดี่ยว เป็นต้น 
S6 มีปุาชุมชน/มีแหล่งน้ า เช่นหนองน้ า ล าห้วย W6 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อ ความ

ต้องการของประชาชนยังครอบคลมุ ไมไ่ด้เพียงพอ 
S7 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง เพียงพอ

และทันสมัย 
W7 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมสี่วน ร่วมใน

กิจกรรมทางศาสนา 
S8 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ี เหมาะสม W8 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ 

บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  W9 ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกจิเพิ่ม มากขึ้นตาม

แผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
T1 อ านาจหน้าหน้าท่ีตามแผนกระจายอ านาจฯ บาง

ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจดัสรรมากขึ้น ตามล าดับ

แผนกระจายอ านาจฯ และการ จัดเก็บรายไดเ้องของ
เทศบาลต าบล 

T2 การให้ความอิสระเทศบาลต าบลจาก ส่วนกลางยังไม่
เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ ก ากับ ควบคุมดูแลจาก 
ส่วนภูมภิาค 

O3 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ สะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ ท างานมากขึ้น 

T3 ภาคเกษตรกรรมมีปญัหาหนีส้ิน ขาดทุน คุณภาพต่ า 
ผลผลติทางเกษตรส่วนใหญ่ม ีราคาตกต่ า 

O4 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสรา้งความพร้อม ให้เป็น
แหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชน และ
ประชาชนในต าบล 

T4 น้ ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 

O5 มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนท่ี ตั้งแต่ เดก็ก่อน วัยเรียน ถึง 
มัธยมตอนต้น และมศีูนย์การ เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมี
ความพร้อม ม ีศักยภาพในการจดัการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

T5 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนท่ี เนื่องจาก แหล่ง
งานรองรับไม่เพยีงพอ 

O6 มีโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพชุมชน ครอบคลุมทั้ง
พื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึง การใหบ้ริการฟรีในเรื่อง
รับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

T6 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนท่ีของต าบลม ีลักษณะแหล่ง
ต้นน้ าฤดูแล้งมภีัยแล้งขาดน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

  T7 ความไมม่ั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ การ
จัดสรรงบประมาณของเทศบาลต าบล 
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การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
         เทศบาลต าบลหนองลาด  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑) มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐  
เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒) การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหา 
คือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓) การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ 
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปา
ขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้อง
ขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  
ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหา
น้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่ เกิดปัญหาในทันที  การ
พิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการ
ประปา ฯลฯ  เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณ
และความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
   ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีครัวเรือน  ที่
ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือเทศบาลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่
งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้เทศบาลก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือน
ส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมี
การเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบาง
ครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่
สะอาด  

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ข้าว 

ยางพาราและอ่ืนๆ  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  แต่ปัญหา
ก็คือ ประชาชนไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้
น้อยลง  เทศบาล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ
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เกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ 

๙๕  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่
อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางราย
ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือน
ไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  
และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี    
ปัญหาคือ  การศึกษายังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที ่
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  ประชากรในเขตเทศบาล
ให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมี
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุชนเห็น
ความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  งานประเพณี  เป็นต้น 
   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีครัวเรือน  ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหา
ของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัด
งานดนตรี  งานมหรสพ  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การ
ขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน
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ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
   ด้านยาเสพติด  
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดและพบผู้ค้า แต่ทาง
เทศบาลได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การ
แจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็น 

พ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่า
พ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-
บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชน
แออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ
ต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม  ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

ด้านการเมือง - การบริหาร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น 

โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายใน
อนาคต   ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

1.ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2.ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารอย่าง 

จริงจัง 
3.การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้  ของเทศบาลต าบลหนองลาดไม่ 

เพียงพอต่อการบริหารงาน 
  จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของ
ท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง     
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลหนองลาด  นั้น  ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
  ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองลาดยังคง เป็น
ปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือ ด้าน  
งบประมาณ ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองลาด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจ า เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร 
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหา ที่ส าคัญ 
และจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ  การวางแผนผัง
เมือง เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชน ใหญ่ก าลังประสบ



35 
 

ปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับเทศบาลต าบลหนองลาด ต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหา หรือประสบกับ ปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก  
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย  
  1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในต าบลมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ท าให้ เกิด
ละอองฝุุนหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้ประชาชนที่สัญจรไป -มา ได้รับความ
เดือดร้อน ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร  
  2. ทางระบายน้ า ล าคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม ท่อระบายน้ ายังถูก
น้ ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ าเล็กท าให้การ ระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทัน
ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง  
  3. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคไม่ เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน  
  4. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท านาปี บางครั้งเกิด
ปัญหาภัยแล้งท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อน้ าในพ้ืนที่นา ของตนเองท า
ให้เพ่ิมต้นทนุการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อน้ า เป็นต้น บางพ้ืนที่พบปัญหาสภาพดินกักเก็บน้ าไม่ได้ ไม่ สามารถท านาได้ 
หน้าแล้งบริเวณล าคลองจะแห้งขอด  
  5. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้ 
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วน  การ
โทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่เทศบาลต าบลหนองลาด เป็นต้น  
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงิน งบประมาณให้ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือโครงการ/
กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบ สนับสนุนจาก
หน่วยงายที่เก่ียวข้อง  
  ความต้องการของประชาชน  
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  
  ๒. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  
  ๓. ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุก พ้ืนที ่ 
  ๔. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ า 
  ๕.จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค-บริโภค  
  ๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
  ๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน  
  ๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  
  ๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
  ๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน  
  ๑๒. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  
  ๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช  
  ๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ข. ด้านเศรษฐกิจ  
ปัญหา ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลต าบลหนองลาด ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม 
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เป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบ  การท า
นา ในภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลต าบลหนองลาด  ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มีพืช
เศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไรจึงจะ
ท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุน ในด้านอ่ืนๆสร้าง
รายได้ให้ประชาชนมากขึ้น ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลหนองลาด  ยังต้อง
อาศัย งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาด้านสังคม ปัญหา สิ่งแวดล้อม 
ปัญหาเรื่องน้ า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพ เสริมหลังจากฤดู
เก็บเกี่ยว ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง อาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืนพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจ ากัด เพ่ือบริการ จัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์
เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองลาด  ให้ขยายตัวมากขึ้นใน
อนาคต ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ในเขต  เทศบาลต าบล
หนองลาดมีอาชีพหลัก คือ การท านา รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเปูาหมาย 
ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการ  พัฒนาภาคการเกษตร มาให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการ พัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาดเล็งเห็น 
ความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/ กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาค
การเกษตร อีกท้ัง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้อง ด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน  
  ความต้องการของประชาชน  

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด ต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ต้องการ 
ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จ า หน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิต ทางการเกษตร 
เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต ลดความชื้น ก่อนที่จะจ าหน่าย เพ่ิม มูลค่าสินค้า เพราะลด
ปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อ พันธุ์ข้าวในการท านาในฤดูต่อไป  

ค. ด้านสังคม  
ปัญหา สังคมโดยรวมภายในเทศบาลต าบลหนองลาดยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้าน  

การเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ ประชาชน
ก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์  ของรัฐธรรมนูญ 
และปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อเทศบาลต าบลหนองลาดดังนี้  

1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน  
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย  
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์  
4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน  
5. ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาท้ังหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และปูองกัน 

ในอนาคต ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย  
1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงท าให้ ประชาชนใน 

เขตเทศบาลต าบลหนองลาดมีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมาก ขึ้น แต่กลับไม่มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตเทศบาลต าบลหนองลาดส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรค 
ไข้เลือดออก ในแต่ละป ีสถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  
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๓. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด ขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรัก บ้านเกิด  
รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่า เรียน หรือไป
ท างานที่อ่ืน ทั้งที่พ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อ สืบทอด อาชีพที่เรียกกันว่า 
“กระดูกสันหลังของชาติ”  

๔. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้ กลับไม่ลด 
น้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่ มีข้อมูลที่เป็นจริง 
จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน จากปัญหาในข้อที่ ๔ มีเหตุมาจาก ในเขตเทศบาลต าบลหนองลาดไม่มี
พ้ืนที่ในการเล่น กีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการอย่าง
แท้จริง หรือ ขาดพ้ืนที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายในการแก้ไข 
มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
เทศบาลต าบลหนองลาดจะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากร มา 

อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของเทศบาลต าบลหนองลาด คอยดูแล
สอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังเทศบาลต าบลหนองลาดเพ่ือให้ความ ช่วยเหลือ 
และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลด ปัญหาต่างๆ ในเด็ก
และเยาวชน สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ ดีและลงทุนน้อย เช่น การ
ปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็น ความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด 
อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็
สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและ เยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้าง ความตระหนักและเทศบาลต าบลหนองลาดได้ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการเอง และจัดงบประมาณอุดหนุน ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ
นันทนาการเทศบาลต าบลหนองลาดได้ส่งเสริม กีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการ ส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็น
ทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือ สวนสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองลาดจัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่
สาธารณะต่างๆ การเพ่ิม พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่
เทศบาลต าบลหนองลาดต้อง ด าเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต  

ความต้องการของประชาชน  
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชน ได้รับการ 

ปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพ  เกษตรกรรมอย่าง
ภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการอย่าง เพียงพอ และใช้พ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ง. ด้านการเมือง - การบริหาร  
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานใน ท้องถิ่น 

โดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมายใน
อนาคต ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆ ดังนี้  

1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร  
2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองลาดมีความเชื่องช้า  
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่าง 

จริงจัง  
3. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองลาดไม ่
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เพียงพอต่อการบริหารงาน  
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  
จากทั้งหมดท่ีกล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ดังนั้น 

จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมทางการ  เมืองการบริหารของ
ท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของ ท้องถิ่น  

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองลาดบางส่วนขาดความตระหนัก ความ กระตือรือร้น ในการที่ 

จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ ใน
เรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วง  ระหว่างระยะเวลาในการท านา คือ 
๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ ด้านการมี ส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่
ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่  บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลหนองลาดบางส่วน ไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน 
ขาดความกระตือรือร้นในการท างานและขาดประสิทธิภาพ อาจ เนื่องมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน 
คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐานของ การท างาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาลต าบล
หนองลาดมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการ จัดหามีจ ากัด รายได้ของเทศบาลต าบลหนองลาดมีน้อย ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ รายได้ ของเทศบาลต าบลหนองลาดส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลาง
จัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจาก พ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองลาดเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  ไม่มีแหล่ง
เศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
เทศบาลต าบลหนองลาด จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมี ความสนใจ 

ในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองลาดจัดอบรมแกนน าในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านใน  ด้านต่างๆ ส่วนในเรื่อง
บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองลาด จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการท างานโดยการ ส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้าน  การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มี
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการ ปฏิบัติตามเทศบัญญัติบัญญัติ การ
ปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้
ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกทั้งออกเทศบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตรา การจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและ
เพียงพอต่อการด าเนินการ  

ความต้องการของประชาชน  
1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การ 

บริหารของเทศบาลต าบลหนองลาดและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเทศบาลต าบลหนองลาดจัดขึ้น  
2. ผู้บริหาร บุคลากร ของเทศบาลต าบลหนองลาดได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างม ี

ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  
3. เทศบาลต าบลหนองลาดสามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วนเป็นธรรม เพ่ือมี รายได ้

ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม สร้างอาชีพ
หรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน  

จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตเทศบาลต าบลหนองลาดถือว่าไม่แตกต่างจาก สภาพ 
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ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ สภาพพ้ืนที่แหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมภายใน
เขตเทศบาลต าบลหนองลาดถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาการขาดแคลน สวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน 
เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และเพ่ือเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด 
ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการ
ขยายตัวของชุมชนไม่มาก ท าให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะ ในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของ
ครัวเรือน ดังนั้น ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น ปัญหาขยะ ตามริมถนนและปัญหาสารเคมี ของเขตเทศบาลต าบล
หนองลาดในอนาคต  

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย  
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองลาดมีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแล 

ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท า ให้ระบบนิเวศน์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของ การอนุรักษ์ ปูองกันและ
ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 เทศบาลต าบลหนองลาดจัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลต าบลหนองลาดเพ่ือ สร้างที ่

เผาขยะ ลดปัญหาขยะ และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ ปุ๋ยชีวภาพ ลด
ปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ท าให้ประชาชนหวงแหน  

ความต้องการของประชาชน  
ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้อง 

และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง  เพียงพอ สร้าง
จิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสุนน 

1 การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ด้านการเศรษฐกิจ 
- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองช่าง 

กองคลัง 
 

2 การพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว 

- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

- ส านักปลัดเทศบาล 
 
- กองสวัสดิการสังคม 
 
- กองสวัสดิการสังคม 
 

กองคลัง 

3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่
ด ี

- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
- ด้านการด าเนินงาน
อื่น 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
-แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองสวัสดิการสังคม 
- กองสาธารณสุขฯ 
 
 

กองคลัง 

4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดลุและยั่งยืน 

- ด้านการเศรษฐกิจ 
- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองสาธารณสุขฯ 

กองคลัง 

5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
- ด้านบริหารทั่วไป 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- แผนงานการพาณิชย ์
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- กองช่าง 
- กองสาธารณสุขฯ 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 

กองคลัง 
อบจ. 
กรมฯ 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน   
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แบบ ผ. 01 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
เกษตรและอตุสาหกรรม
การเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

            

- แผนงานการเกษตร 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 20 700,000 
- แผนงานอุตสาหกรรมฯ 5 1,280,000 5 1,280,000 5 1,280,000 5 1,280,000 5 1,280,000 25 6,400,000 

รวม 9 1,420,000 9 1,420,000 9 1,420,000 9 1,420,000 9 1,420,000 45 7,100,000 
2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการค้า 
การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว 

            

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 10 535,000 10 535,000 10 535,000 10 535,000 10 535,000 50 2,675,000 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

รวม 11 585,000 11 585,000 11 585,000 11 585,000 11 585,000 55 2,925,000 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ทรพัยากรมนษุย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวติทีด่ ี

            

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 110,000 5 210,000 6 270,000 6 270,000 6 270,000 27 1,130,000 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 5 80,000 5 80,000 5 80,000 5 80,000 5 80,000 25 400,000 
- แผนงานงบกลาง 4 14,650,000 4 14,650,000 4 14,650,000 4 14,650,000 4 14,650,000 20 73,250,000 
- แผนงานการศึกษา 6 4,080,000 6 4,080,000 6 4,080,000 6 4,080,000 6 4,080,000 30 20,400,000 
- แผนงานสาธารณสุข 7 330,000 9 390,000 8 350,000 8 350,000 8 350,000 40 1,770,000 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 4 1,680,000 4 1,680,000 4 1,680,000 4 1,680,000 4 1,680,000 20 8,400,000 

รวม 30 20,930,000 33 21,090,000 33 21,110,000 33 21,040,000 33 21,040,000 162 105,350,000 

แบบ ผ. 01 



43 
 

2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยนื 

            

- แผนงานการเกษตร 4 250,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 20 1,250,000 
- แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 
- แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 50,000 2 473,000 2 473,000 2 473,000 8 1,519,000 

รวม 6 350,000 6 350,000 7 773,000 7 773,000 7 773,000 33 3,019,000 
5.ยุทธศาสตรก์ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

            

- แผนงานเคหะและชุมชน 14 11,700,000 14 11,700,000 14 11,700,000 14 11,700,000 14 11,700,000 75 58,500,000 
- แผนงานอุตสาหกรรมฯ 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 15 7,500,000 
- แผนงานพาณิชย์ 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 10 5,000,000 
- แผนงานการรักษาความสงบฯ 8 240,000 8 240,000 8 240,000 8 240,000 8 240,000 40 1,500,000 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 700,000 11 1,130,000 15 1,330,000 15 1,330,000 15 1,330,000 64 5,820,000 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 160,000 5 160,000 5 160,000 5 160,000 5 160,000 25 800,000 

รวม 40 15,300,000 43 15,730,000 47 16,030,000 47 16,030,000 47 16,030,000 224 79,120,000 
รวมทั้งสิ้น 96 38,585,000 102 39,175,000 107 39,918,000 107 39,918,000 107 39,918,000 519 197,514,000 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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แบบ ผ. 02 



45 
 

2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการเกษตร 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการเกษตร 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรและองคก์รให้มคีวามเข้มแข็ง 

- แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการเกษตรปลอดภัย  
ก้าวไกลสู่อินทรีย์ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 

เกษตรกรภายใน 
เขต ต.หนองลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ีท า
เกษตรอินทรีย์ 

ประชาชนมีแนวคิด
ในการท าเกษตร
อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

สป. 
 

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยง สัตว์ปีก 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพและ เกิดรายได้ในการ
ครองชีพ 

เกษตรกรภายในเขต 
ต.หนองลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ประชาชนมีอาชีพ
และม ีรายได ้

สป. 

3 โครงการอบรมและส่งเสริม 
ให้ประชาชน ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน 
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพื่อการด ารงชีพ 

ประชาชนภายในเขต 
ต.หนองลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่บ้าน
ท่ี ผ่านการ
อบรม 

ประชาชนสามารถ
พึ่งพา ตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

สป. 

4 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 

เพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรม
ของต าบลหนองลาด 

ประชาชนภายในเขต 
ต.หนองลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนสามารถ
พึ่งพา ตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

สป. 

5 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
การใช้สารชีวภาพทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรม
ของต าบลหนองลาด 

ประชาชนภายในเขต 
ต.หนองลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนสามารถ
พึ่งพา ตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

สป. 

รวมแผนงานการเกษตร  จ านวน 4 โครงการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000    

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการเกษตร 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการเกษตร 
แนวทางการพฒันาที่ 2 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า 

- แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล าห้วย 
ภายในเขตต าบลหนองลาด 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

ภายในเขต ต.หนองลาด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนล าห้วย มีแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกหนองน้ า 
สาธารณะประโยชน์ภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

ภายในเขต ต.หนองลาด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
หนองน้ า 

มีแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อสร้างแหล่งน้ าเพ่ือใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค
บริโภค 

ภายในเขต ต.หนองลาด 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 
บ่อน้ าบาดาล 

มีแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต เพื่อปูองกันการกัดเซาะดิน/
ชะลอน้ า แก้ปัญหาภัยแล้ง 
 

ภายในเขต ต.หนองลาด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนฝาย สามารถปูองกันการ
กัดเซาะดิน/ชะลอน้ า 
แก้ปัญหาภัยแล้งได้ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือ
การ อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

ภายในเขต ต.หนองลาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

มีแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  5  โครงการ 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000    
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการค้า การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว 
แนวทางการพฒันาที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณภีูมปิัญญาทอ้งถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการภูไทร าลึก เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ร่วมงานวันภูไทร าลึก 
ทุกวันท่ี 6 เมษายน  
ของทุกปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนได้รักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สป. 

2 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรม ต่าง ๆ ทางศาสนา 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมในวันส าคัญ
ทาง ศาสนาได้รับ
การอนุรักษ์ไว้ 

สป. 

3 โครงการประเพณีแข่งเรือยาว เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดประเพณีแข่งเรือยาว
ภายในเขต ต.หนองลาด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนได้รักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สป. 
อบจ.

สกลนคร 
4 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
จัดประเพณีลอยกระทง
ภายในเขต ต.หนองลาด 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนได้รักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สป. 

5 โครงการฝึกอบรมการ 
สวดสรภัญญะ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนภายในเขต 
ต.หนองลาด 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สป. 

6 โครงการฝึกอบรมพิธีกรทาง
พุทธศาสนา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนภายในเขต 
ต.หนองลาด 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สป. 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการค้า การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว 
แนวทางการพฒันาที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณภีูมปิัญญาทอ้งถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน
ดนตรีและการฟูอนร าเบื้องต้น 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนภายในเขต 
ต.หนองลาด 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สป. 

8 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนภายในเขต 
ต.หนองลาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สป. 

9 โครงการฝึกอบรมศิลปะ 
แม่ไม้มวยไทย 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนภายในเขต 
ต.หนองลาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สป. 

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เพื่อพัฒนามาตรฐาน 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

ประชาชนภายในเขต 
ต.หนองลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนา 

สป. 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม จ านวน 10 โครงการ 535,000 535,000 535,000 535,000 535,000    
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการค้า การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว 
แนวทางการพฒันาที่ 2  การพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพให้ ประชาชน 

เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่ม 
อาชีพเป็นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า 

ประชาชนภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ ท่ีได้รับ
การ สนับสนุน 

ประชาชนมีอาชีพ
และม ีรายได ้

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตท่ีดีของ ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
2 โครงการประเพณีรดน้ าขอพร

ผู้สูงอายุ 
เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม 

ประชาชนในพื้นท่ี - - 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่จากคน
ในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
3 โครงการส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิต คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือให้คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสมีชีวิต 
เป็นอยู่ดีขึ้น 

คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

10,000 10,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคน
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

คนชราผู้พิการและ 
ผู้ด้อยโอกาสมีความ
เป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

ด้านสิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตท่ีดีของ ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
5 โครงการเตรียมความพร้อมสู่

วัยผู้สูงอายุ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตท่ีดีของ ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
6 โครงการต่อเติมซ่อมแซม

โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.หนองลาด 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตท่ีดีของ ผู้สูงอายุ 

ต่อเติม/ซ่อมแซม 
รร.ผู้สูงอายุ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 รร.ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 6 โครงการ 110,000 210,000 270,000 270,000 270,000    

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลหนองลาด 

เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลหนองลาด
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลหนองลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง ศพค.ต.หนองลาด 
มี ความเข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

2 โครงการส่งเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตแก่เด็กและเยาวชน
ภายในเขตต าบลหนองลาด 

เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะชีวิต
แก่เด็กและเยาวชนภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

เด็กและเยาวชนภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ภายในเขตต าบล
หนองลาดมีศักยภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สตรีต าบลหนองลาด 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆของสตรี 

ประชาชนภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ
และม ีรายได ้

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
4 โครงการปูองกันและรณรงค์

ต่อต้านยาเสพติด 
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเบื้องต้นในชุมชน 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด  
(26 มิถุนายน ) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง ปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีลดลง 

สป. 

5 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดในเด็กและเยาวชน 

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเบื้องต้นในชุมชน 

เด็กและเยาวชนภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีลดลง 

สป. 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 5 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000    

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

- แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองลาด 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการ ชุมชนให้เข้มแข็ง 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองลาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน มี ความ
เข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
2 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

:เงินอุดหนุนท่ัวไป 
เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ปุวย
เอดส์ 

ผู้ปุวยเอดส์หรือ 
ผู้ติดเชื้อ HIV 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100
ของผู้ปุวยเอดส์
หรือ 
ผู้ติดเชื้อ HIV 

ผู้ปุวยเอดส์ 
ได้รับเบ้ียยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
:เงินอุดหนุนท่ัวไป 

เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ100
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 
ได้รับเบ้ียยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
4 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

:เงินอุดหนุนท่ัวไป 
เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้
พิการ 

ผู้พิการ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ100
ของผู้พิการ 

ผู้พิการ 
ได้รับเบ้ียยังชีพ  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
รวมแผนงานงบกลาง จ านวน 4 โครงการ 14,650,000 14,650,000 14,650,000 14,650,000 14,650,000    

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
แนวทางการพฒันาที่ 2 การพัฒนาจัดระบบการศกึษาให้ทั่วถึง 

- แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กมีความรู้คู่ 
คุณธรรมกล้าคิด กล้า 
แสดงออก 

เด็กภายในเขตต าบล
หนองลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีโอกาสในการ 
แสดงออก 

สป. 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการบริหารศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอนรายหัว) 
:เงินอุดหนุนท่ัวไป 

เพื่อให้เด็กมีอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอน 

เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองลาด  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองลาดได้อุปกรณ์
และสื่อการเรียนการ
สอน 

สป. 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการบริหารศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) 
:เงินอุดหนุนท่ัวไป 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันตามหลักโภชนาการ 

เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองลาด  

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองลาด ได้รับ
สารอาหารและมี
โภชนาการท่ีดี 

สป. 

4 ค่าอาหารเสริม (นม) 
:เงินอุดหนุนท่ัวไป 

เพื่อให้เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/
เด็ก ป.1-6 ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองลาด 
/เด็กอนุบาล/ป.1-6 
สังกัด สพฐ. 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวนเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาล 
เด็ก ป.1-6 

เด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองลาด ได้รับ
สารอาหารและมี
โภชนาการท่ีดี 

สป. 

แบบ ผ. 02 



54 
 

2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
แนวทางการพฒันาที่ 2 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 

- แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
:เงินอุดหนุนท่ัวไป 

เพื่อให้เด็กอนุบาล/ป.1-6 
สังกัด สพฐ.ได้รับอาหาร
กลางวันตามหลักโภชนาการ 

เด็กอนุบาล/ป.1-6 
สังกัด สพฐ. 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ านวนเด็ก
อนุบาล/ป.1-6 
สังกัด สพฐ. 

เด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองลาด ได้รับ
สารอาหารและมี
โภชนาการท่ีดี 

สป. 

6 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม 
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนองลาด 

เพื่อปรับปรุงและให้มีอาคาร
เรียนท่ีได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภายในเขตต าบลหนอง
ลาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 

มีอาคารเรียนท่ีได้
มาตรฐาน 

สป. 

รวมแผนงานการศึกษา จ านวน 6 โครงการ 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
แนวทางการพฒันาที่ 3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้รกิารสุขภาพอย่างทั่วถึง 

- แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกเชิงรุก 

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

ภายในเขต ต.หนองลาด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้ปุวย 
โรคไข้เลือด 
ออกในพ้ืนท่ี 
ลดลง 

มีการลดอัตราการ
เกิด และการแพร่
ระบาดของ โรค
ไข้เลือดออกในภาวะ 
ปัจจุบันน้อยลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการปูองกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาล 

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

ภายในเขต ต.หนองลาด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้ปุวย 
โรคไข้หวัดใหญ่
ลดลง 

สามารถควบคุม
โรคติดต่อได้ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อลดความเสี่ยงจาก การ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า และ
ควบคุมจ านวน ประชากร
สัตว์เลี้ยง 

จ านวนประชากร สัตว์
เลี้ยง 

40,000 40,000 - - - ร้อยละ 100 
ของกลุ่ม 
เปูาหมายได้รับ 
การฉีดวัคซีน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

สามารถควบคุม
โรคติดต่อได้ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
:เงินอุดหนุนท่ัวไป 

เพื่อลดความเสี่ยงจาก การ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า และ
ควบคุมจ านวน ประชากร
สัตว์เลี้ยง 

จ านวนประชากร สัตว์
เลี้ยง 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100 
ของกลุ่ม 
เปูาหมายได้รับ 
การฉีดวัคซีน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

สามารถควบคุม
โรคติดต่อได้ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
แนวทางการพฒันาที่ 3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้รกิารสุขภาพอย่างทั่วถึง 

- แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
:เงินอุดหนุนท่ัวไป 

เพื่อลดความเสี่ยงจาก การ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า และ
ควบคุมจ านวน ประชากร
สัตว์เลี้ยง 

ส ารวจจ านวนประชากร 
สัตว์เลี้ยง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนสัตว์
เลี้ยงที่ได้รับ
การส ารวจ  

สามารถควบคุม
โรคติดต่อได้ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาล
ร้านค้า/แผงลอย/ร้านขายของ
ช า 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ
อย่างทั่วถึง 

ร้านค้า/แผงลอย/ร้าน
ขายของช าภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนภายในเขต
ต าบลหนองลาดมี
สุขอนามัยท่ีดี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

1. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมี
ความรู้และเห็นคุณค่าของพืช
สมุนไพรไทย 

ประชาชนภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

2. สามารถท าให้คนใน
ชุมชนมีความรู้พืช
สมุนไพรไทย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการส่งเสริมการแพทย์
แผนไทย 

3. เพื่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
การแพทย์ แผนไทย 

ประชาชนภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

4. ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่งเสริม
การแพทย์แผนไทย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

5.  

คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ 1-11 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวน
โครงการ 

6. คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับเงิน
สนับสนุน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวมแผนงานสาธารณสุข จ านวน 9 โครงการ 330,000 390,000 350,000 350,000 350,000  7.   

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
แนวทางการพฒันาที่ 3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้รกิารสุขภาพอย่างทั่วถึง 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 8. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย สร้างความ
สามัคคีภายในองค์กร 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

9. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพ ร่างกายท่ี
สมบูรณ์และ 
แข็งแรง 

สป. 

2 โครงการกีฬาวาริชภูมิคัพ 10. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย สร้างความ
สามัคคีภายในองค์กร 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

11. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพ ร่างกายท่ี
สมบูรณ์และ 
แข็งแรง 

สป. 

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี
และห่างไกลยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายท่ีสมบูรณ์
และ แข็งแรง 

สป. 

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

เพื่อเป็นสถานท่ีเล่นกีฬาออก 
ก าลังกาย และจัดกิจกรรม 

ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนลาน
กีฬา
อเนกประสงค์ 

มีสถานท่ีออกก าลัง
กาย และจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ 

สป. 

รวมแผนงานกฬีาและนนัทนาการ จ านวน 4 โครงการ 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000    
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยนื 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยนื 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาการจัดการ การอนรุกัษ์และฟืน้ฟแูหล่งทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

- แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการท้องถิ่นอาสา 
ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 

12. เพื่อปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ
แสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ภายในเขต ต.หนองลาด 20,000 20,000 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

13. ประชาชนได้ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีฯ  

สป. 

2 โครงการปลูกปุาปล่อยพันธุ์
ปลาเฉลิมพระเกียรติ 

14. เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวให้กับชุมชน 

ภายในเขต ต.หนองลาด - - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

15. ประชาชนได้ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีฯ และ
พื้นท่ีมีต้นไม้เพิ่มขึ้น 

สป. 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหนองน้ า 
สาธารณประโยชน์ 

16. เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบ 
17. หนองน้ าให้เป็นแหล่งออก

ก าลังกาย  

ภายในเขต ต.หนองลาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ 

18. มีสถานท่ีส าหรับเป็น 
สวนสุขภาพ
สาธารณะ 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะภายในเขต
ต าบลหนองลาด  

19. เพื่อปรับภูมิทัศน์
สวนสาธารณะให้เป็นแหล่ง
ออกก าลังกาย  

ภายในเขต ต.หนองลาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ 

20. มีสถานท่ีส าหรับเป็น 
สวนสุขภาพ
สาธารณะ 

กองช่าง 

5 โครงการอบรมอาสาสมัคร
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

21. เพื่อเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ภายในเขต ต.หนองลาด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีอาสาสมัครใน 
พื้นท่ี 11
หมู่บ้าน 

อาสาสมัครมีความรู้ 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวมแผนงานการเกษตร จ านวน 5 โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000    

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยนื 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยนื 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
แนวทางการพฒันาที่ 2 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมทีด่ี 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยและ 
ก าจัดของเสียอันตรายใน
ชุมชน 

22. เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีการ
ก าจัดขยะ 

ประชาชนภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การ อบรม 

ปัญหาขยะในชุมชน
ลดลงประชาชนมี
สุขภาพ แข็งแรง 

กอง 
สาธาณสุขฯ 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยนื 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยนื 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
แนวทางการพฒันาที่ 3 การสาธติและส่งเสริมพลังงานและพลังงานทดแทน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับพลังงาน ทดแทน 

23. เพื่อให้ประชาชนและผู้น า
หมู่บ้านใน ต าบลหนองลาดมี
ความรู้เกี่ยวกับ พลังงาน
ทดแทน 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
ในต าบลหนองลาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การ อบรม 

ผู้น าหมู่บ้านและ 
ประชาชนมีความรู้ 
เกี่ยวกับพลังงาน 
ทดแทน 

กอง 
สาธาณสุขฯ 

2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต
น้ าประปาหมู่บ้าน 

24. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 

ภายในเขต ต.หนองลาด - - 423,000 423,000 423,000 จ านวน
โครงการ 

สามารถน าพลังงาน
ทดแทนมาใช้ 

กองช่าง 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ 50,000 50,000 473,000 473,000 473,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



61 
 

2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

25. เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริม เหล็กภายในเขต 
ต.หนองลาด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/
ถนนเพื่อการเกษตรภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

26. เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนถนนลูกรัง/
ถนนเพื่อการเกษตร
ภายในเขต ต.หนองลาด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง ท่ี
ก่อสร้าง แล้ว
เสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วย 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

27. เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ปรับปรุงผิวถนนด้วย 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ภายในเขต ต.หนองลาด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวถนน  
ท่ีก่อสร้าง แล้ว
เสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก ภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

28. เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในเขต 
ต.หนองลาด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน  
ท่ีปรับปรุง แล้ว
เสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/
ถนนเพื่อการเกษตรภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

29. เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ปรับปรุงถนนลูกรัง/
ถนนเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินลูกรังพร้อม
เกรด บดอัดภายในเขต  
ต.หนองลาด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน
ท่ีปรับปรุง แล้ว
เสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในเขตต าบลหนองลาด 

30. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า ท่วมขัง 
ท าให้การ คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวราง 
ระบายน้ า คสล. 
ท่ีก่อสร้าง แล้ว
เสร็จ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนกรีตเสริม เหล็ก ภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

31. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า ท่วมขัง 
ท าให้การ คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

วางบล็อกคอนกรีตเสริม 
เหล็ก 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวท่อ 
ระบายน้ า คสล. 
ท่ีก่อสร้าง แล้ว
เสร็จ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. ภายในเขตต าบลหนอง
ลาด 

32. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า ท่วมขัง 
ท าให้การ คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

วางท่อคอนกรีตเสริม 
เหล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวท่อ 
ระบายน้ า คสล. 
ท่ีก่อสร้าง แล้ว
เสร็จ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

9 โครงการล้างลอกท่อระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน 

33. เพื่อปูองกันแก้ไข ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ลอกท่อระบายน้ า
ภายในเขตต าบลหนอง
ลาด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปัญหาน้ าท่วม 
ขังลดน้อยลง 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง  กองช่าง 

10 โครงการขยายผิวจราจรถนน  
คสล.  ภายในเขตต าบล 

34. เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ปรับปรุงถนน คสล. 
ภายในเขต ต.หนองลาด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน ปรับปรุง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



63 
 

2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
อ.พังโคน 
(ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า-แรง
สูง) 

35. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูาภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

12 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง 
สาธารณะภายในเขตต าบล
หนองลาด 

36. เพื่อเพิ่มแสงสว่างต่อผู้สัญจร
ไป มาในยามค่ าคืน 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนไฟฟูา
สาธารณะท่ี
เพิ่มขึ้น 

มีแสงสว่างต่อผู้
สัญจรไป มาในยาม
ค่ าคืน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

37. เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ก่าสร้างสะพาน ภายใน
เขต ต.หนองลาด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนสะพาน
ท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

38. เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ปรับปรุงสะพาน ภายใน
เขต ต.หนองลาด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสะพาน
ท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 14 โครงการ 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000    
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลานอเนก 
ประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเขตต าบลหนองลาด 

39. เพื่อให้ประชาชนมี สถานท่ี
ส าหรับ ด าเนินกิจกรรม 

ลานอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนพื้นท่ี ท่ี
ปรับปรุง แล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมี สถานท่ี
ใช้ในการ ด าเนิน
กิจกรรม 

กองช่าง 

2 โครงการต่อเติมอาคาร 
อเนกประสงค์ภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

40. เพื่อให้ประชาชนมี สถานท่ี
ส าหรับ ด าเนินกิจกรรม 

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนลาน
อเนกประสงค์ท่ี
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี สถานท่ี
ใช้ในการ ด าเนิน
กิจกรรม 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

41. เพื่อให้ประชาชนมี สถานท่ี
ส าหรับ ด าเนินกิจกรรม 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนลาน
อเนกประสงค์ท่ี
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี สถานท่ี
ใช้ในการ ด าเนิน
กิจกรรม 

กองช่าง 

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา จ านวน 3 โครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อประปาภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

42. เพื่อให้ประชาชนมี น้ าใช้
ส าหรับอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

วางท่อประปาหมู่บ้าน 
(ท่อ PVC) สายหลัก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ประชากรผู้ใช้ 
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า 
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค อย่าง 
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตประปา
ภายในเขตต าบลหนองลาด 

43. เพื่อให้ประชาชนมี น้ าใช้
ส าหรับอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ประชากรผู้ใช้ 
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า 
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค อย่าง 
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวมแผนงานการพาณิชย์ จ านวน 2 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 2 การพัฒนาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัคร ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อทบทวนและเพิ่ม
ศักยภาพในการ ปฏิบัติหน้าท่ี
ของอาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

จัดอบรมให้แก่ อปพร. 
ในสังกัดเทศบาล ต าบล
หนองลาด 

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

อปพร.มีความรู้ความ 
เข้าใจในการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณ 
ภัยมากยิ่งขึ้น 

สป. 

2 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อรณรงค์ปูองกันการ เกิด
อุบัติเหตุท่ีอาจ เกิดขึ้นบน
ท้องถนน ประชาชนตระหนัก
ถึง อันตรายจากการขับขี่ 

ภายในเขต ต.หนองลาด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 
อุบัติเหตุทาง 
ถนนลดลง 

- อุบัติเหตุลดลง 
- ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

สป. 

3 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อรณรงค์ปูองกันการ เกิด
อุบัติเหตุท่ีอาจ เกิดขึ้นบน
ท้องถนน ประชาชนตระหนัก
ถึง อันตรายจากการขับขี่ 

ภายในเขต ต.หนองลาด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 
อุบัติเหตุทาง 
ถนนลดลง 

- อุบัติเหตุลดลง 
- ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

สป. 

4 โครงการจัดท าแนวปูองกัน 
ไฟปุา 

เพื่อเตรียมการและปูองกันไฟ
ปุาในพื้นท่ีต าบลหนองลาด 

ภายในเขต ต.หนองลาด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ไฟปุา
ลดลง 

สามารถปูองกันไฟ
ปุาและประชาชนมี
ความปลอดภัยฯ 

สป. 

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน
และซักซ้อมแผนปูองกันภัย 

เพื่อทบทวนและเพิ่ม
ศักยภาพในการ ปฏิบัติหน้าท่ี
ของ (อปพร.) 

จัดอบรมให้แก่ อปพร. 
ในสังกัดเทศบาล ต าบล
หนองลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ  

อปพร.มีความรู้ความ 
เข้าใจในการปูองกัน
ฯ 

สป. 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 2 การพัฒนาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 

- แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้ด้านปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ใน
สถานศึกษา 

เพื่อฝึกอบรมเด็กและครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจในทักษะ
และความสามารถในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
แห่ง/โรงเรียน 3 แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความ เข้าใจ
ในการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณ ภัย
มากยิ่งขึ้น 

สป. 

7 โครงการฝึกอบรมหน่ึงต าบล
หน่ึง ทีมกู้ภัย(OTOS) 

เพื่อให้ อปพร.ในสังกัด มี
ความรู้เกี่ยวกับการ ปูองกัน
และบรรเทา สาธารณภัย 

อปพร. ในสังกัดเทศบาล 
ต าบลหนองลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

อปพร.มีความรู้ความ 
เข้าใจในการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณ 
ภัยมากยิ่งขึ้น 

สป. 

8 โครงการวัน อปพร. เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่ สมาชิก  
อปพร. 

อปพร. ในสังกัดเทศบาล 
ต าบลหนองลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

อปพร.มีความรู้ความ 
เข้าใจในการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณ 
ภัยมากยิ่งขึ้น 

สป. 

รวมแผนงานรกัษาความสงบภายใน จ านวน 8 โครงการ 240,000 240,000 340,000 340,000 340,000    
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 3 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
ภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองลาด 

44. เพื่อให้มีสถานท่ีราชการท่ี
สามารถอ านวยความสะดวก
ต่อประชาชนผู้มารับบริการ 

โรงจอดรถ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้มามาใช้
บริการ 

มีสถานท่ีราชการท่ี
สามารถอ านวย
ความสะดวกต่อ
ประชาชนผู้มารับ
บริการ 

สป. 

2 โครงการปรับปรุงห้องประชุม
เทศบาลต าบลหนองลาด 

45. เพื่อให้มีสถานท่ีราชการท่ี
สามารถอ านวยความสะดวก
ต่อประชาชนผู้มารับบริการ 

ห้องประชุม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้มามาใช้
บริการ 

มีสถานท่ีราชการท่ี
สามารถอ านวย
ความสะดวกต่อ
ประชาชนผู้มารับ
บริการ 

สป. 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองลาด 

46. เพื่อให้มีสถานท่ีราชการท่ี
สามารถอ านวยความสะดวก
ต่อประชาชนผู้มารับบริการ 

อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลหนอง
ลาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้มามาใช้
บริการ 

มีสถานท่ีราชการท่ี
สามารถอ านวย
ความสะดวกต่อ
ประชาชนผู้มารับ
บริการ 

สป. 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนน สวนสาธารณะภายใน
เขตต าบลหนองลาด 

47. เพื่อให้มีสถานท่ีราชการท่ี
สามารถอ านวยความสะดวก
ต่อประชาชนผู้มารับบริการ 

ภูมิทัศน์ภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้มามาใช้
บริการ 

มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม สป. 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 3 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งปูายชื่อ
หมู่บ้าน/สถานท่ีราชการ/
สถานท่ีส าคัญต่างๆภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

48. เพื่อให้มีสถานท่ีราชการท่ี
สามารถอ านวยความสะดวก
ต่อประชาชนผู้มารับบริการ 

ภายในเขต ต.หนองลาด - - 100,000 100,000 100,000 จ านวนปูาย
ต่างๆ 

สามารถอ านวย
ความสะดวกต่อ
ประชาชนผู้มารับ
บริการ 

สป. 

6 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ห้องน้ าส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองลาด 

49. เพื่อให้มีสถานท่ีราชการท่ี
สามารถอ านวยความสะดวก
ต่อประชาชนผู้มารับบริการ 

ห้องน้ าส านักงาน
เทศบาลต าบลหนอง
ลาด 

- 370,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนห้องน้ า สามารถอ านวย
ความสะดวกต่อ
ประชาชนผู้มารับ
บริการ 

สป. 

7 โครงการส่งเสริมพลเมืองดี 
 

เพื่อส่งเสริมพลเมืองดีให้มี
ก าลังใจ และค่านิยมท่ีดี
ให้กับสังคม 

ประชาชน  
ภายในเขต ต.หนองลาด 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

พลเมืองดีให้มี
ก าลังใจ และค่านิยม
ท่ีดีให้กับสังคม 

สป. 

8 อุดหนุนส านักงานกิ่งกาชาด 
อ.วาริชภูมิ โครงการจัดหา
รายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศล 

50. เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้
น า ไปจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศล 

ส านักงานกิ่งกาชาด อ.
วาริชภูมิ 

- - 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง ส านักงานกิ่งกาชาด 
อ.วาริชภูมิได้รับเงิน
อุดหนุน 

สป. 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 3 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการอบรมการ เสริมสร้าง
การปูองกัน และปราบปราม
การทุจริต ในการปฏิบัติงาน  

เพื่อเสริมสร้าง พฤติกรรม
และวิธีการ ท างานท่ีสุจริต
โปร่งใส ของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าท่ีของพนักงาน 

จัดฝึกอบรม ให้แก่ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการมี
ความรู้ เพิ่ม
มากขึ้น 

ผู้เข้ารับการอบรม
เกิด จิตส านึกและน า
ความรู้ ท่ีได้รับไป
ยึดถือปฏิบัติ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้ แก่
ประชาชน 

สป. 

10 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
บุคลากรเทศบาลต าบลหนอง
ลาด (ตามหลักการบริหาร 
จัดการหลักธรรมาภิบาล) 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน และสร้าง
จิตส านึกใน การบริการ
ประชาชน ให้แก่บุคลากร 

จัดฝึกอบรมให้แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการได้รับ 
ความรู้เพิ่ม 
มากขึ้น 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาลและ 
พนักงานจ้าง มี
ความรู้ 
ความสามารถมาก
ขึ้น 

สป. 

11 โครงการจัดงานรัฐพิธี 51. เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ผู้บริหาร พนักงาน 
เทศบาลและพนักงาน
จ้างประชาชนท่ัวไป 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สป. 

แบบ ผ. 02 



71 
 

2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 3 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงระบบ แผน
ท่ีภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน 

เพื่อให้ระบบแผนท่ีภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน สามารถ
ใช้งานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและ เพื่อให้มี
การส านักปลัดเทศบาล
จัดเก็บ รายได้เพ่ิมขึ้น  

สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ ใน
การจัดเก็บภาษีมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 
ประชาชนผู้มี 
หน้าท่ีเสียภาษี 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนในเขต 
เทศบาลต าบลหนอง
ลาด ได้รับความ
สะดวกในการ ช าระ
ภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13 โครงการวันท้องถิ่นไทย 1. เพื่อน้อมร าลึกใน พระ
มหากรุณาธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จ พระจุล จอม
เกล้า เจ้าอยู่หัว (ร.๕)  
๒. เพื่อร่วมจัด กิจกรรมและ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนได้รับทราบ 

จัดกิจกรรมน้อมร าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
(ร.๕) โดยมีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมได้แก่ บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ี หน่วยงาน 
ต่าง ๆ และประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ผู้บริหาร พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชน ตระหนัก
ถึงความส าคัญ และ
ร่วมกิจกรรมอย่าง 
ท่ัวถึง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14 โครงการขับเคลื่อนการจัดท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ภายในเขตต าบลหนอง
ลาด 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 3 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 

จัดฝึกอบรมให้แก่ 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง  

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการได้รับ 
ความรู้เพิ่ม 
มากขึ้น 

พนักงานเทศบาล
และ พนักงานจ้าง มี
ความรู้ 
ความสามารถมาก
ขึ้น 

สป. 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 15 โครงการ 700,000 1,130,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้กับผู้น าชุมชนและ
ประชาชน 

เพื่อให้ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยมาก
ขึ้น 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 มี
ความรู้เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยมาก
ขึ้น 

 

2 โครงการส่งเสริมความ
ปรองดองและสมานฉันท์ 

เพื่อส่งเสริมและสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของ
ประชาชน 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 มี
ความรู้เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนมีความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์มากขึ้น 

 

3 โครงการส่งเสริมการจัดการ
เลือกตั้ง  

เพื่อจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร
และสมาชิก สภาเทศบาล
ต าบลหนองลาดหรือเลือกตั้ง
ท่ัวไป 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหนองลาดหรือ
เลือกตั้งท่ัวไป 

100,000 300,000 500,000 300,000 300,000 จ านวนผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง 

การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วย ความเรียบร้อย 
และม ีผู้บริหารและ
สมาชิก สภาท้องถิ่น
หรือเลือกตั้งท่ัวไป
ตาม กฎหมาย
ก าหนด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 02 
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2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้
เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ
ข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 
ส าหรับบุคลากรและ 
ประชาชนต าบลหนองลาด 

เพื่อให้บุคลากรและ 
ประชาชนต าบลหนองลาดมี
ความรู้ ความเข้าใจในพระ 
ราช บัญญัติข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
และ สามารถน าไป ปฏิบัติได้ 

จัดอบรม ความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ให้แก่บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ี และ
ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

บุคลากรและ
ประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจและ 
ตระหนักถึง
ความส าคัญ ของ
พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ.๒๕๔0  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อปกปูองสถาบันส าคัญ 
ของชาติ 

เพื่อแสดงออกถึง ความ
จงรักภักดีและ ตระหนัก
ความส าคัญ ของสถาบัน
ส าคัญ ของชาต ิ

จัดอบรมหรือจัด 
กิจกรรมรณรงค์ให้ 
ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับสถาบันส าคัญ 
ของชาติ ให้แก่บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน 
และประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

บุคลากร เจ้าหน้าท่ี 
ผู้น าชุมชนและ 
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจการ 
ปกปูองสถาบัน 
ส าคัญของชาติและ 
การมีส่วนร่วมใน 
การปกปูองสถาบัน 
ส าคัญของชาติ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 5 โครงการ 160,000 360,000 560,000 360,000 360,000    

แบบ ผ. 02 
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แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจ าปาหมู่ 5 ส านัก
สงฆ์จ าปาปู่ตาธรรม 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตกว้าง 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 824.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ทาง 0.50 เมตร 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดอนยาวน้อยหมู่ 6 
เส้นไปบ้านหนองแวงน้อยหมู่
ท่ี 7  

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
206.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
824.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 ปรับปรุงซอมแซมถนนลงหิน
ลูกรังสายส านักสงฆ์ปู่ตาจ าปา
ธรรมหมู่ 5 เส้นไปหนองโคก
ค า 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนลูกรังกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 790.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 474.00 ตาราง
เมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายโนนม่วงเฒ่า บ้านหนอง
บาก หมู่ท่ี 8  

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนลูกรังกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 790.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 474.00 ตาราง
เมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



78 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพื้น
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพารา
ธรรมชาติถนนสายหนองลาด 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนผิวจราจรขนาดผิว
จราจร Cape Seal ช้ัน
พื้นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางพาราธรรมชาติ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร 

- 2,573,000 2,573,000 2,573,000 2,573,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

6 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพื้น
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพารา
ธรรมชาติสายบ้านหนองลาด 
– บ้านดงสวรรค์ 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนผิวจราจรขนาดผิว
จราจร Cape Seal ช้ัน
พื้นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางพาราธรรมชาติ
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร 

- 3,216,000 3,216,000 3,216,000 3,216,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



79 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพื้น
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพารา
ธรรมชาติ ถนนสายบ้านค้อ – 
สุดเขตต าบลหนองลาด 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนผิวจราจรก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพื้นทางดิน 
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพาราธรรมชาติ 
ความกว้าง 4.00เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

- 3,087,000 3,216,000 3,216,000 3,216,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

8 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพื้น
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย ยางพารา
ธรรมชาติ ถนนสายส านักสงฆ์
ปู่ตาจ าปาธรรม หมู่ท่ี 5 – 
หนองโคกค า 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนผิวจราจร ก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพาราธรรมชาติ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,800.00 เมตร 

- 5,789,000 5,789,000 5,789,000 5,789,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพื้น
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย ยางพารา
ธรรมชาติ ถนนสายบ้านดอน
ยาวน้อย – หนองแวงน้อย 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนผิวจราจร ก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพาราธรรมชาติ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร 

- 4,824,000 4,824,000 4,824,000 4,824,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

10 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพื้น
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย ยางพารา
ธรรมชาติ สายบ้านจ าปา – 
ส านักสงฆ์ปู่ตาธรรม 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนผิวจราจร ก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพาราธรรมชาติ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร 

- 6,432,000 6,432,000 6,432,000 6,432,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



81 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพื้น
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย ยางพารา
ธรรมชาติ ถนนสายบ้านหนอง
แวงน้อย – สุดเขตต าบล
หนองลาด 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนผิวจราจร ก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพาราธรรมชาติ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 850.00 เมตร 

- 2,733,000 2,733,000 2,733,000 2,733,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

12 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพื้น
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย ยางพารา
ธรรมชาติ ถนนสายรอบ
หนองสโน 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนผิวจราจร ก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพาราธรรมชาติ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร 

- 8,041,000 8,041,000 8,041,000 8,041,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



82 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพื้น
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย ยางพารา
ธรรมชาติ ถนนสายบ้านหนอง
บาก – โนนม่วงเฒ่า หมู่ท่ี 8 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนผิวจราจร ก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพาราธรรมชาติ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร 

- 5,146,000 5,146,000 5,146,000 5,146,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

14 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพื้น
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย ยางพารา
ธรรมชาติ ถนนบ้านจ าปา – 
ดงมีชัย 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนผิวจราจร ก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพาราธรรมชาติ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 

- 1,608,000 1,608,000 1,608,000 1,608,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



83 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพื้น
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย ยางพารา
ธรรมชาติ ถนนสายรอบหนอง
หมาคาบปลา 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ถนนผิวจราจร ก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพาราธรรมชาติ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,300.00 เมตร 

- 7,397,000 7,397,000 7,397,000 7,397,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

16 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
ดอนยาวน้อย – บ้านค้อเขียว 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
พาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
1000.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร 

- 4,621,000 4,621,000 4,621,000 4,621,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



84 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านจ าปา – บ้านหนองตอก
แป้น หมู่ท่ี 5 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
พาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
1,200.00 เมตร 

- 2,872,000 2,872,000 2,872,000 2,872,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

18 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านหนองลาด – บ้านม่วงคัน 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
พาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร 

- 6,931,000 6,931,000 6,931,000 6,931,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



85 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 โครงการซ่อมแซมสร้างและ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอ
นกรีต สาย สน 2039 
เชื่อมต่อระหว่างบ้านหนอง
บาก หมู่ 8 ถึงบ้านม่วงคัน 
หมู่ 5 ต าบลค าบ่อ 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร 

- 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
อบจ.

สกลนคร 

20 โครงการซ่อมแซมสร้างและ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอ
นกรีต เชื่อมต่อระหว่างบ้าน
ดอนยาวน้อย หมู่ 6 ถึงบ้าน
ค้อเขียว หมู่ 1 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร 

- 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
อบจ.

สกลนคร 

21 โครงการซ่อมแซมสร้างและ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอ
นกรีต เชื่อมต่อระหว่างบ้าน
หนองแวงน้อย หมู่ 7 ถึงบ้าน
หนองเจริญ หมู่ 9 ต าบลปทุม
วาปี อ าเภอส่องดาว 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 850 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร 

- 2,46,7000 2,46,7000 2,46,7000 2,46,7000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
อบจ.

สกลนคร 

 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อ
ระหว่างบ้านหนองลาด หมู่ 1 
ถึงบ้านผักตบ หมู่ 13 ต าบล
ปลาโหล 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร 

- 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
อบจ.

สกลนคร 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อ
ระหว่างบ้านค้อ หมู่ 2 ถึง
บ้านเล่า หมู่  ต าบลตาลโกน 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร 

- 2,745,000 2,745,000 2,745,000 2,745,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
อบจ.

สกลนคร 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน 23 โครงการ - 81,413,000 81,413,000 81,413,000 81,413,000    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวดัสกลนคร ที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันาที่ 1 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสะพานท่อ
เหลี่ยม (Box cultvert) บ้าน
ขาว หมู่ 4 

เพื่อความสะดวกใน การ
คมนาคม 

ก่อสร้างสะพานและท่อ
ลอดเหล่ียม( ตามแบบ) 

- 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ความยาวถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เส้นทางได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
อบจ.

สกลนคร 
2 โครงการขุดลอกหนองนาแซง

บ้านหนองบาก หมู่ 8 
เพื่อมีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
และใช้อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกขนาดกว้าง 150 
เมตร ยาว 230 เมตร ลึก 
2.5 เมตร ความจุ 
118,750 ลบ.ม. 

- 5,703,000 5,703,000 5,703,000 5,703,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีสร้างเสร็จ 

มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและใช้
อุปโภคบริโภค 

กรมส่งเสริมฯ 

3 โครงการขุดลอกหนองโคกค า
บ้านค้อ หมู่ 2 

เพื่อมีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
และใช้อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกขนาดกว้าง 120 
เมตร ยาว 305 เมตร ลึก 
1.8 เมตร ความจุ 
38,750 ลบ.ม. 

- 3,783,000 3,783,000 3,783,000 3,783,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีสร้างเสร็จ 

มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและใช้
อุปโภคบริโภค 

กรมส่งเสริมฯ 

4 โครงการขุดลอกหนองบัว 
บ้านหนองลาด หมู่ 1 

เพื่อมีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
และใช้อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกขนาดกว้าง 150 
เมตร ยาว 160 เมตร ลึก 
6 เมตร ความจ ุ
138,125 ลบ.ม. 

- 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีสร้างเสร็จ 

มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและใช้
อุปโภคบริโภค 

กรมส่งเสริมฯ 

5 โครงการขุดลอกหนองลาด
บ้านหนองลาด หมู่ 1 

เพื่อมีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
และใช้อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกขนาดกว้าง 200 
เมตร ยาว 300เมตร ลึก 
6 เมตร ความจ ุ58,800 
ลบ.ม. 

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีสร้างเสร็จ 

มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและใช้
อุปโภคบริโภค 

กรมส่งเสริมฯ 

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  จ านวน 5 โครงการ - 27,386,000 27,386,000 27,386,000 27,386,000    

แบบ ผ. 02/1 
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แบบ ผ. 03 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลหนองลาด 
อ าเภอวาริชภมูิ จังหวัดสกลนคร 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โต๊ะโฟเมก้า ขาโครเมี่ยม 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 สป. 

2 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตู้เหล็กบานทึบ 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 สป./ 
กองคลัง 

3 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตู้บานเลื่อนกระจก 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 สป. 

4 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เก้าอี้พลาสติก 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 สป. 

5 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19  น้ิว 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 สป./ 
กองคลัง 

6 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุค - 21,000 - 21,000 - สป./ 
กองคลัง 

7 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์สีแบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถึง
หมึก 

8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 สป./ 
กองคลัง 

8 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ขาวด า - 3,500 - - - กองคลัง 

9 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกMultifunction 7,900 - 7,900 - - กองคลัง 

10 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องส ารองไฟ 6,000 - - - - กองคลัง 

11 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น - 5,500 - 5,500 - สป. 

 

แบบ ผ. 03 



90 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลหนองลาด 
อ าเภอวาริชภมูิ จังหวัดสกลนคร 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดต้ัง 110,000 110,000 - 110,000 - สป. 

13 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ซุ้มเทิดพระเกียรติ 90,000 - - - - สป. 

14 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน พัดลมติดผนัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สป. 

15 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตู้เหล็กบานทึบ 10,000 - - - - สป. 

16 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องดูดฝุ่น 8,500 - 8,500 - - สป. 

18 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย - 23,000 - - 23,000 สป. 

19 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิด - - 150,000 150,000 150,000 สป. 

20 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กระจกโค้งจราจร ขนาดไม่น้อยกว่า  
24 น้ิว 

- - 25,000 25,000 25,000 สป. 

21 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สัญญาณไฟกระพริบเตือนจราจรติดแผง
โซลาเซล 

- - 100,000 100,000 100,000 สป. 

22 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องซักผ้า 8,000 - 36,000 - - สป. 

 
 

 

แบบ ผ. 03 



91 
 

 บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลหนองลาด 
อ าเภอวาริชภมูิ จังหวัดสกลนคร 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 40,000 - 40,000 - 40,000 สป. 

24 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ส าหรับเด็ก - - 20,000 20,000 20,000 สป. 
 

25 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์สีแบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถึง
หมึก 

4,300 - - - - สป. 
 

26 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตู้บานเลื่อนกระจก - - 10,000 - - กองสวัสดิการ 

27 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุค - 32,900 - - - กองช่าง 

28 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(กระดาษA3) - 7,100 - - - กองช่าง 

29 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
120 ซีซี 

- - 58,000 - - กองช่าง 

30 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องปั๊มน้ าแบบซัมเมอร์ท - 20,000 - - - สป 

31 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องตัดหญ้า - - 9,500 - - สป 

 
 
                                                                                                                                                         

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดย
ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี

การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ ( Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5 . 2  ก า ห น ด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5 . 3  เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
ส อด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5 . 5  เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เ ชิ ง น วั ต ก ร รม  ( 2 )  เ ปลี่ ย น จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ นป ร ะ เทศด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้ วต่ อยอดความได้ เปรี ยบเชิ ง เปรี ยบเ ทียบ เช่น  ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5 . 7  โ ค ร ง ก า ร
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์               มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า
ร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5.11 มีการก าหนด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่  ส ามารถวัดได้  (measurable) ใ ช้บอกประสิทธิ ผล 
(effectiveness)     ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดบัของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
ตามที่เทศบาลต าบลหนองลาด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ใน
การจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ (5)  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

1. แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตภัย  
น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  

http://www.dla.go.th/
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โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือ
สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การ
ท าลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการ
ก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่
ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมี
หลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิ กสภาท้องถิ่น  ผู้น า
หมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็
ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุข เป็นต้น   

 
 
 


