
 
 

หน้า 1 
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต้าบลน้้ายืน 

1.ด้านกายภาพ 
ด้านลักษณะท่ีต้ัง  อาณาเขต 
1.1ลักษณะท่ีต้ัง 

  เทศบาลต้าบลน้้ายืน  มีส้านักงานต้ังอยู่ที่ 333  หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง ต้าบลสีวิเชียร อ้าเภอน้้า
ยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ของประเทศไทย โดย
เทศบาลต้าบลน้้ายืน  ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (เดิม) ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล
ขึ้นเป็นเทศบาลต้าบล พ.ศ. 2542  เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเทศบาลต้าบลน้้า ยืน มีพ้ืนที่
รับผิดชอบทั้งหมด 5.04  ตารางกิโลเมตร  โดยครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตต้าบลสีวิเชียร  9 หมู่บ้าน และต้าบลโซง                           
อีก 1 หมู่บ้าน  แยกได้ดังนี้.-  

ต้าบลสีวิเชียร ต้าบลโซง 
หมู่ท่ี ชุมชน หมู่ท่ี ชุมชน 

1 
2 
4 
6 
7 
9 

10 
12 
15 

วารีอุดม 
โนนสวรรค์ 
โนนเจริญ 
สงวนรัตน์ 
ศรีเมือง 
โนนทอง 
สีวิเชียร 
ศรีบุญเรือง 
โนนเจริญศึกษา 

6 น้้ายืน 

  
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

อาณาเขต 
        ด้านเหนือ  ต้ังแต่หลักเขตที่ 1 ซ่ึงต้ังอยู่ทางทิศเหนือของถนนโนนคู่เขตโขงห่างจากถนนโนนคู่
เขตโขงระยะทาง 80 เมตร  และห่างจากถนนวิสูตรโยธาภิบาลระยะทาง 420  เมตร ขนานกับถนนโนนคู่เขตโขง
ทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซ่ึงต้ังอยู่ริมถนนกิจพันธ์ฟากตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เลียบริมถนนกิจพันธ์
ฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซ่ึงต้ังอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับห้วยตาเอ็ม 

จากหลักเขตที่ 3  เลียบริมห้วยตาเอ็มฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขต     
ที่  4   ซ่ึงต้ังอยู่ตรงจุดบรรจบกับถนนสีวิเชียรฟากเหนือ 
   จากหลักเขตที่  4  ขนานกับถนนสีวิเชียรไปทางทิศตะวันออกถึงหลักที่  5  ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจาก    
หลักเขตที่  4  ระยะ  80  เมตร 

จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นโค้งขนานกับซอย  7  แล้วตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึง 
หลักเขตที่  6  ซ่ึงต้ังอยู่ริมห้วยห่องแสงฝั่งตะวันตก 

  ด้านตะวันออก   ต้ังแต่หลักเขตที่  6  เลียบริมห้วยห่องแสงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง      
หลักเขตที่  7  ซ่ึงอยู่หางจากถนน ร.พ.ช.  ไปทางทิศใต้ระยะทาง  200  เมตร 
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จากหลักเขตที่  7  ขนานกับถนน  รพช. ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 8              

ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจากหลักเขตที่  7  ระยะทาง  900  เมตร 
   จากหลักเขตที่ 8  เป็นเส้นโค้งขนานกับถนนรพช. ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 9       
ซ่ึงต้ังอยู่ตรงจุดบรรจบกับห้วยตาเอ็ม 
  ด้านใต้  จากหลักเขตที่  9  เลียบริมห้วยตาเอ็มฝั่งตะวันออกไปบรรจบกับห้วยบอนบอนฝั่งใต้ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วข้ามห้วยบอนถึงหลักเขตที่ 10   ซ่ึงอยู่ริมถนนอนุสรณ์นิติสารฟากใต้  
  จากหลักเขตที่ 10  เลียบถนนอนุสรณ์นิติสารไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่  11  ซ่ึงอยู่ปลาย
ซอย 1 ฟากตะวันตก 
  จากหลักเขตที่ 11   ตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 12   ซ่ึงต้ังอยู่ริมถนนพิทักษ์ประชา
ฟากตะวันตก  
  จากหลักเขตที่  12  เลียบริมถนนพิทักษ์ประชาไปทางทิศเหนือถึงหลักที่  13  ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจาก
หลักเขตที่  12   ระยะทาง  350  เมตร  
  จากหลักเขตที่ 13  ขนานกับถนน รพช. ไปทางทิศตะวันตกข้ามห้วยอันซองถึงหลักเขตที่ 14 ซ่ึง
ต้ังอยู่ห้วยอันซองฝั่งตะวันตกห่างจากหลักเขตที่ 13 ระยะทาง  210  เมตร 
  ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่ 14  เลียบริมห้วยอันซองฝั่งตะวันตกทางทิศตะวันอกเฉียงเหนือถึง
หลักเขตที่ 15  ซ่ึงอยู่ห่างจากปากซอย  1  ระยะทาง  320  เมตร   
  จากหลักเขตที่  15  ขนานกับถนน รพช. ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 16  ซ่ึงต้ังอยู่ทาง
ตอนใต้ของถนนสีวิเชียรระยะทาง  210  เมตร 
  จากหลักเขตที่  16   ตรงไปทางทิศเหนือในแนวขนานกับถนนวิสูตรโยธาภิบาลถึงหลักเขตที่ 17  
ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจากถนนโนนคู่เขตโขงระยะทาง  80  เมตร 
  จากหลักเขตที่  17  ขนานกับถนนโนนคู่เขตโขงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 18  ต้ังอยู่ริม
ห้วยตาตุ้มฝั่งตะวันออก 

จากหลักที่  18   ตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักที่ 1 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็น มีฝนตกสม้่าเสมอ ไม่แห้งแล้ง ฝน
ตกเฉลี่ยปีละ 7.1 มิลลิเมตร    
78 หน่วย_ฟ. 

2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง 
ท้องฟูามืดครึ้ม 
รู้สึก_เหมือน: 87° 
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.  
จุดน้้าค้าง: 75° 
ความชิ้น: 91.4% 
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์ 
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ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:13 am 
ดวงอาทิตย์ตก: 06:02 pm 
พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด 

 
 
1.4 ลักษณะของดิน 

การใช้ท่ีดิน 
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ก้าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขต

พ้ืนที่สงวน เขตพ้ืนที่อนุรักษ์และเขตพัฒนา 
(1) เขตพ้ืนท่ีสงวน คือ เขตที่ต้องสงวนและรักษาไว้ เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศน์ 

และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ถ้าหากมีการบุกรุกท้าลายจะก่อให้เกิดความเสียหาย และความเป็นอยู่ของ
ประชากรโดยรวม ได้แก่ เขตปุาสงวนแห่งชาติที่ยังมีสภาพปุาสมบูรณ์  

(2) เขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ คือ เขตที่จ้าเป็นต้องรักษาสภาพธรรมชาติให้คงอยู่หรือฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพ
ธรรมชาติเดิมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ และหากจ้าเป็นต้องน้าพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ควรมี 
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม ได้แก่ พ้ืนที่ปุาชุมชน พ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
ประเภทประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และพ้ืนที่น้้าที่ส้าคัญ  

(3) เขตการพัฒนา คือเขตที่มีความเหมาะสมในการที่จะน้ามาใช้เป็นพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
พ้ืนที่อุตสาหกรรม เขตนี้จึงควรท้าการพัฒนาและวางแผนการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงในเขตพัฒนา  แบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที ่ได้แก่ 

ก) พ้ืนท่ีเมือง คือ เขตที่ประชากรใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมให้บริการ
แก่ชุมชน และอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ และจ้าเป็นต่อเมืองและชุมชน  

ข) พ้ืนท่ีชนบท คือ เขตพ้ืนที่นอกเมืองใช้ส้าหรับพัฒนาทางด้านการเกษตรกรรมและ 
อุตสาหกรรม ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
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การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย 
ที่ดินประเภทพานิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
ที่ดินประเภทสถาบันราชการและสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
ที่ดินประเภทนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ถนน  ซอย 
หนอง คลอง บึง 

1,582.81 
123.65 
846.10 
50.00 
20.75 
129.00 
47.00 
209.70 

 
55.62 
87.70 
16.20 

49.95 
3.90 

26.71 
1.56 
0.65 
4.07 
1.48 
6.62 

 
1.76 
2.77 
0.52 

รวม 3,165.53 100 

 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า 
                   ประปา  อ้าเภอน้้ายืน   มีการประปา  ระดับอ้าเภอและหมู่บ้าน ดังนี้ 
                   การประปาส่วนภูมิภาค            จ้านวน       1 แห่ง 
                   ฝาย                                   จ้านวน       1 แห่ง 
                   อ่างเก็บน้้า                           จ้านวน       2 แห่ง 
                    แหล่งน้้าธรรมชาติ 
                   ล้าห้วย/ล้าน้้า                       จ้านวน       3 แห่ง 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ข้อมูลด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                  อ้าเภอน้้ายืน เป็นอ้าเภอที่มีพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 2  ประเทศ คือ สปป.ลาว และกัมพูชา
ประชาธิปไตย ภูมิประเทศตอนเหนือเป็นที่ราบ และมีความลาดเอียงน้อย ส่วนตอนใต้เป็นปุาภูเขาสลับซับซ้อน  
มีเทือกเขาพนมดงรักก้ันระหว่างไทย-กัมพูชา ท้าให้พ้ืนที่โดยรอบประกอบด้วยพ้ืนที่ปุาไม้ ได้แก่ ปุาสงวนแห่งชาติ 
“ปุาฝั่งซ้ายล้าโดมใหญ่” ที่มีสภาพปุาอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่อยู่ติดกับแนวเขตอนุรักษ์ เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุายอดโดม 
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่สมบูรณ์ตามริมล้าห้วยล้าโดม
ใหญ่ พ้ืนที่ปุาแปลงเล็กแปลงน้อย ที่ สปก. มิได้ด้าเนินการปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร ซ่ึงในพ้ืนที่ดังกล่าว 

1.พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ “ปุาฝั่งซ้ายล้าโดมใหญ่” ในต้าบลโดมประดิษฐ์ ต้าบลสีวิเชียร ต้าบลโซง 
ซ่ึงมีสภาพที่สมบูรณ์ติดแนวเขตปุาอนุรักษ์ เนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ 
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2.พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ “ปุาฝั่งซ้ายล้าโดมใหญ่” ท้องที่ต้าบลบุเปือย ต้าบล 
ยางใหญ่ ตามแนวริมล้าห้วยล้าโดมใหญ่ ซ่ึงมีไม้มีค่าอยู่อย่างหนาแน่น เช่น ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่ ไม้กระบาก 
ไม้แดง ไม้มะค่าแต้ ฯลฯ รวมเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ 
                    3.พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ “ปุาฝั่งซ้ายล้าโดมใหญ่” ปุาแปลงเล็กแปลงน้อย (อาร์เอฟ) ในพ้ืนที่ 
ได้แก่ 
                   -แปลงที่ อาร์เอฟ 7 พ้ืนที่ประมาณ 106 ไร่ อยู่ในท้องที่ต้าบลโดมประดิษฐ์  
                   -แปลงที่ อาร์เอฟ 8,9รวมพ้ืนที่ประมาณ 9,156 ไร่ อยู่ในเขตท้องที่ต้าบลสีวิเชียรและ ต้าบลบุ
เปือย 
                   -แปลงที่ อาร์เอฟ 10,11 รวมพ้ืนที่ประมาณ 293 ไร่ อยู่ในเขตท้องที่ต้าบลเก่าขาม 
                   -แปลงที่ อาร์เอฟ 12,13,14 รวมพ้ืนที่ประมาณ 472 ไร่ อยู่ในเขตท้องที่ต้าบลยางใหญ่ รวม
พ้ืนที่ปุาแปลงเล็กแปลงน้อยจ้านวน 10,027 ไร่ 
                 4.พ้ืนที่ปุาในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ปุายอดโดม ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลโดมประดิษฐ์ ต้าบล 
สีวิเชียร ต้าบลโซง รวมเนื้อที่ท้ังสิ้น 140, 845 ไร่ 

 5.พ้ืนที่ปุาในเขตอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ในพ้ืนที่ต้าบลโดมประดิษฐ์ รวมเนื้อที่ท้ังสิ้น
110,625 ไร่ 

6.พ้ืนที่ปุาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ในเขตพ้ืนที่ต้าบลโซง และต้าบลสีวิเชียร รวมเนื้อ
ที ่22,500 ไร่ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต้าบลน้้ายืน 

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืนยังอยู่ในสภาพที่จัดได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์และอยู่ใน
สภาวะที่สามารถอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคม ห้วยหนอง คลอง บึง ยังอยู่สภาพที่ใช้ได้ด้านการก้าจัดขยะมูลฝอยใน เขต
เทศบาลต้าบลน้้ายืน มีรถบรรทุกขยะจ้านวน 2 คัน ขนาดบรรจุ 5 ลูกบาศก์เมตร ด้าเนินการจัดซ้ือเม่ือปี 
พ.ศ.2537  และ พ.ศ.2546  รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิดเปิดปิด  จ้านวน   2   คัน  มีปริมาตรความ
จุไม่น้อยกว่า  12  ลูกบาศก์เมตร ด้าเนินการจัดซ้ือปีงบประมาณ พ.ศ. 2551   ซ่ึงประมาณขยะเฉลี่ย 1.5  
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ก้าจัดโดยวิธีขุดหลุมฝังกลบและเผา  ซ่ึงเทศบาลต้าบลน้้ายืนได้จัดซ้ือ   ที่ทิ้งขยะและ
ด้าเนินการเช่าที่ในปี 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๖ 

 

2.ด้านการเมืองและการปกครอง 

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

พัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือให้บรรลุ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พ.ศ. 2540   ที่ให้ความส้าคัญกับการกระจายอ้านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการ
ก้าหนดนโยบาย การบริกา ร กา รเงินการคลัง ดั งนั้น    จึ งมีความจ้า เป็นที่ จะต้องเพ่ิมประสิทธิภ าพใน                                   
การปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นของเทศบาล ตลอด  จนการเสริมสร้างจิตส้านึกของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างใน
การบริการประชาชน  ให้ได้รับความสะดวก    รวดเร็ว  และเกิดความพึงพอใจโดยยึดหลักบริหารจัดการสู่ธรรมาภิ
บาล  ดังนี้ 

  2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายจังหวัด  การเมือง  และเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

2.2  เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชน มีความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในเขตเทศบาล   โดยมุ่งเน้นมาตรการ การปูองกัน แก้ไข   พร้อมทั้งจัดระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
อุบัติภัย  และภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพทั่งถึงและทันท่วงที 
 2.3  มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล  ให้สามารถบริหารประชาชนให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว  และเป็นธรรม  โดยการเร่งพัฒนาคุณภาพของพนักงานลูกจ้าง  ให้มีทัศนคติที่ ดีต่อการบริการของ
ประชาชน 
 2.4  น้าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการประชาชนให้ได้ความสะดวกเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับ
ความเจริญของบ้านเมือง  รวมทั้งทบทวนระเบียบ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารงานมีความ
ยืดหยุ่น  มีประสิทธิผล   โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และมีการประเมินผลเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
 2.5  มุ่งพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความก้าวหน้าในวิทยาการ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
 2.6  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 2.7  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้ งถิ่น เน้นการจัดท้าประชาคม  เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ต้ังแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมท้า  ร่วม
ตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมระบบตรวจสอบความโปร่งใส  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการประชาชน 
 
  เทศบาลต้าบลน้้ายืน  มีส้านักงานต้ังอยู่ที่ 333  หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง ต้าบลสีวิเชียร อ้าเภอ 
น้้ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ของประเทศไทย โดย
เทศบาลต้าบลน้้ายืน  ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (เดิม) ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล
ขึ้นเป็นเทศบาลต้าบล พ.ศ. 2542  เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเทศบาลต้าบลน้้ายืน มีพ้ืนที่
รับผิดชอบทั้งหมด 5.04  ตารางกิโลเมตร  โดยครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตต้าบลสีวิเชียร  9 หมู่บ้าน และต้าบลโซง                           
อีก 1 หมู่บ้าน  แยกได้ดังนี้.- 
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ต้าบลสีวิเชียร ต้าบลโซง 
หมู่ท่ี ชุมชน หมู่ท่ี ชุมชน 

1 
2 
4 
6 
7 
9 

10 
12 
15 

วารีอุดม 
โนนสวรรค์ 
โนนเจริญ 
สงวนรัตน์ 
ศรีเมือง 
โนนทอง 
สีวิเชียร 
ศรีบุญเรือง 
โนนเจริญศึกษา 

6 น้้ายืน 

 

 โครงสร้างและอัตราก้าลังในการบริหารงานของเทศบาล  ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล จ้านวน 28 คน  
ลูกจ้างประจ้า  จ้านวน  9  คน    พนักงานจ้าง  จ้านวน 60 คน  สมาชิกสภาเทศบาล  จ้านวน  12  คน  
นายกเทศมนตรี  จ้านวน  1  คน รองนายกเทศมนตรี จ้านวน  2  คน เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ้านวน  1  คน 
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ้านวน  2  คน 

      

ข้อมูลคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้ายืน  อ้าเภอน้้ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ต้าแหน่ง ชาย หญิง รวม   
     นายกเทศมนตรี 1 - 1 
     รองนายกเทศมนตรี 2 - 2 
     เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 - 1 
     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 - 2 
     สมาชิกสภาเทศบาล 9 3 12 

รวมท้ังส้ิน 18 
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อัตราก้าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  เทศบาลต้าบลน้้ายืน  อ้าเภอน้้ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
ส่วนราชการ 

จ้านวนพนักงานเทศบาล จ้านวนลูกจ้าง  
รวม 
(คน) 

 
ลูกจ้าง 
ประจ้า 

พนักงาน
จ้าง 

 

 
        

ส้านักปลัดเทศบาล 8        6 14  28 
กองคลัง 5        1 4  10 
กองช่าง 2         16  18 
กองสาธารณสุข 2        2 18  22 
และสิ่งแวดล้อม             
กองการศึกษา 10         8  18 

รวมท้ังส้ิน 96 
 

               ข้อมูลสถิติการคลัง  ย้อนหลัง  3  ปี 
                                     เทศบาลต้าบลน้้ายืน  อ้าเภอน้้ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ปีงบประมาณ รับจริง/ประมาณการ จ่ายจริง หมายเหตุ 
พ. ศ.  2558 72,180,109.98         68,995,275.00  
พ. ศ.  2559 68,995,275.00 66,880,260.82  
พ. ศ.  2560 61,400,000 61,400,000.00  

 
 



 
 

หน้า 1 
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

 โครงสร้างอัตราก้าลังพนักงานเทศบาลสามัญ 
เทศบาลต้าบลน้้ายืน  อ้าเภอน้้ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี 
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ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8 ) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป 7) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง 8) 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง 8) 

กองสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) 

กองการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา 7) 

1.  นักบริหารงานท่ัวไป 6 = 2 
2.  นักพัฒนาชุมชน 3-5/6= 1 
3.  เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5=1 
4.  จพง.ประชาสัมพันธ์ 1-3/4 =1 
5.  จพง.ป้องกันฯ 2-4/5= 2 
 

1. นักบริหารงานคลัง 6 = 1 
2 นวก.เงินและบัญชี 3-5/6=1.  
3. นักวิชาการพัสดุ3-5/6= 1 
4. จพง.พัสดุ  6ว. = 1 

    
 
 

1. นายช่างโยธา 2-4/5=1  
          

 

 

1. นวก.ส่งเสริมสุขภาพ3-5/6=1    
 

1. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1-3/4= 1 
2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    (ครูผู้ช่วย) =2 
3. ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) =6  
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โครงสร้างอัตราก้าลังพนักงานจ้าง 
เทศบาลต้าบลน้้ายืน  อ้าเภอน้้ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

  2

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8 ) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป 7) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 8) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง 8) 

กองสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 7) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ = 1 
2.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  = 1 
3.  พนักงานขับรถยนต์= 1 
4.  พนักงานดับเพลิง  = 1 
5.  ภารโรง   = 1 
พนักงานจ้างทั่วไป 

6.  คนงานทั่วไป = 3 
7.  พนักงานขับรถยนต์ = 2 
8.  พนักงานวิทยุ= 1 
9.  พนักงานดับเพลิง= 1 
10.  พนักงานเทศกิจ = 3 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ= 1 
พนักงานจ้างทั่วไป 

2.  คนงานทั่วไป(งานจัดเก็บฯ)=1 
3.  คนงานทั่วไป(งานการเงินฯ)= 1 
    

 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.   ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ= 1 
2.  พนักงานขับรถบรรทุก= 2 
3.  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า=2 
4. คนสวน= 4 
พนักงานจ้างทั่วไป 

4.  คนงานทั่วไป  = 7 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1.  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ = 1 
2.  คนงานประจ ารถขยะ = 5 
พนักงานจ้างทั่วไป 

3. คนงานทั่วไป= 15 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก= 12 
2.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ= 1 
พนักงานจ้างทั่วไป 
2.  คนงานทั่วไป = 2 

    
 
 
 
 
    
 
 



 
 

หน้า 1 
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

โครงสร้างและกรอบอัตราก้าลังลูกจ้างประจ้า 
เทศบาลต้าบลน้้ายืน  อ้าเภอน้้ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี 
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ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8 ) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป 7) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง 8) 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง 8) 

กองสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) 

กองการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา 7) 

   1. พนักงานสถิติ = 1 
   2. พนักงานขับรถดับเพลิง = 2 
   3. พนักงานขับรถบรรทุกน้ า= 1 
   4. พนักงานเทศกิจ  = 1 
   5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ= 1 
    

 
 
 
 
 
 

   1. พนักงานเก็บเงิน  = 1 
    

 
 

    1. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   
          

 

 

1. พนักงานขับรถขยะ = 1 

2. พนักงานประจ ารถขยะ = 2 
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3.ประชากร 

เทศบาลต้าบลน้้ายืนมีประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร มีประชากรทั้งหมด   9,058   คน           
          แยกเป็น 

-  ชาย      4,490    คน 
-  หญิง      4,568    คน 

มีจ้านวนประชากรเฉลี่ย  1,797   คน/ตร.กม. 
มีจ้านวนครัวเรือน  3,239  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของครัวเรือนเฉลี่ย   643  ครัวเรือน/ตร.กม. 
 

แยกจ้านวนประชากรและชุมชนในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืน 
 

หมู่ท่ี 
ชื่อชุมชนในเขต

เทศบาล 
ต้าบล 

จ้านวนประชากร 
รวม 
(คน) 

หมายเหตุ ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

1 วารีอุดม สีวิเชียร 376 342 718  

2 โนนสวรรค์ สีวิเชียร 449 489 938  

4 โนนเจริญ สีวิเชียร 219 247 466  

6 สงวนรัตน์ สีวิเชียร 513 561 1,074  

7 ศรีเมือง สีวิเชียร 339 332 671  

9 โนนทอง สีวิเชียร 856 856 1,712  

10 สีวิเชียร สีวิเชียร 299 300 599  

12 ศรีบุญเรือง สีวิเชียร 617 657 1,274  

15 โนนเจริญศึกษา สีวิเชียร 173 196 369  

6          น้้ายืน โซง 649 588 1,237  

รวมท้ังส้ิน 4,490 4,568 9,058  
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จ้านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
 น้อยกว่า 1 ปี 72 64 136 29 ปี 64 65 129 

1 ปี 74 64 138 30 ปี 89 77 166 
2 ปี 75 56 131 31 ปี 84 54 138 
3 ปี 73 63 136 32 ปี 71 90 161 
4 ปี 57 67 124 33 ปี 88 84 172 
5 ปี 60 56 116 34 ปี 76 54 130 
6 ปี 61 56 117 35 ปี 83 88 171 
7 ปี 65 56 121 36 ปี 68 77 145 
8 ปี 86 67 153 37 ปี 78 53 131 
9 ปี 56 54 110 38 ปี 82 70 152 

10 ปี 59 72 131 39 ปี 67 82 149 
11 ปี 73 63 136 40 ปี 90 89 179 
12 ปี 67 57 124 41 ปี 81 76 157 
13 ปี 60 51 111 42 ปี 67 83 150 
14 ปี 64 76 140 43 ปี 86 83 169 
15 ปี 81 68 149 44 ปี 90 73 163 
16 ปี 71 74 145 45 ปี 61 79 140 
17 ปี 94 70 164 46 ปี 62 84 146 
18 ปี 84 76 160 47 ปี 87 75 162 
19 ปี 71 67 138 48 ปี 67 65 132 
20 ปี 95 67 162 49 ปี 63 78 141 
21 ปี  68 76 144 50 ปี 60 79 139 
22 ปี 75 85 160 51 ปี 60 58 118 
23 ปี 72 81 153 52 ปี  68 60 128 
24 ปี 81 71 152 53 ปี 50 59 109 
25 ปี 71 89 160 54 ปี 51 52 103 
26 ปี 60 86 146 55 ปี 41 45 86 
27 ปี 55 68 123 56 ปี 40 48 88 
28 ปี 74 74 148 57 ปี 37 40 77 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
58 ปี 41 49 90 80 ปี 6 6 12 
59 ปี 34 38 72 81 ปี 11 10 21 
60 ปี 33 39 72 82 ปี 12 10 18 
61 ปี 36 44 80 83 ปี 7 7 14 
62 ปี 32 32 64 84 ปี 5 7 12 
63 ปี 22 27 49 85 ปี 7 3 10 
64 ปี 28 36 64 86 ปี 3 5 8 
65 ปี 36 37 73 87 ปี 2 4 6 
66 ปี 19 18 37 88 ปี 2 3 5 
67 ปี 16 18 34 89 ปี 2 3 5 
68 ปี 23 26 49 90 ปี 3 1 4 
69 ปี 20 22 42 91 ปี 1 1 2 
70 ปี 19 16 35 92 ปี 0 0 0 
71 ปี 23 23 46 93 ปี 0 1 1 
72 ปี 16 18 34 94 ปี 0 1 1 
73 ปี 11 22 33 95 ปี 0 0 0 
74 ปี 9 21 30 96 ปี 0 0 0 
75 ปี 6 24 30 97 ปี 0 1 1 
76 ปี 17 13 30 98 ปี 0 1 1 
77 ปี 12 11 23 99 ปี 0 1 1 
78 ปี 5 13 18 100 ปี 1 1 2 
79 ปี 10 19 29 มากกว่า 100 ปี 1 0 1 

 
 
4.สภาพทางสังคม 

4.1.  การศึกษา 
      เขตเทศบาลต้าบลน้้ายืน มีสถานศึกษาที่คอยให้การศึกษาแก่นักเรียนในเขตเทศบาลซ่ึงประกอบไปด้วย
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลจ้านวน  2  แห่งได้แก่   ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดน้้ายืน โรงเรียนเอกชนจ้านวน  3 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลน้้ายืน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา  
โรงเรียนไกยวินิจ  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ้านวน 3 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนบ้านโซง  โรงเรียนน้้ายืน  โรงเรียน
เจริญศึกษา  ซ่ึงอยู่ใกล้กับเทศบาลสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนได้อย่างสะดวกสบาย โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  จ้านวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนน้้ายืนวิทยา 
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4.2.  การสาธารณสุข 
       เขตเทศบาลต้าบลน้้ายืน มีโรงพยาบาลจ้านวน  1  แห่ง  คือ โรงพยาบาลน้้ายืน มีเตียงสามารถ 

รองรับผู้ปุวยขนาด  50 เตียง ศูนย์บริการสาธารณสุข จ้านวน  1  แห่ง และคลินิกเอกชน  จ้านวน  5  แห่ง 
4.3.  อาชญากรรม 

        เทศบาลต้าบลน้้ายืนประกอบไปด้วย 10  ชุมชน  มีครัวเรือน  จ้านวน   3,284.-   ครัวเรือน  
           4.4  ยาเสพติด 

       ประชากรในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการปูองกันและ
ปูองปรามยาเสพติด ระดับท้องถิ่น ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด  โดยเป็นโครงการความร่วมมือส่วนราชการกับชุมชน
ในการต่อต้านยาเสพติด ทั้ง 10 ชุมชน และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลต้าบลน้้ายืนจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ ดังนี้ 
  1.เบี้ยผู้สูงอายุ 
  2.เบี้ยผู้พิการ 
  3.เบี้ยผู้ปุวยโรคเอดส์ 

       ส้านักงานเทศบาลต้าบลน้้ายืน มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการช่วยเหลือปูองกันและบรรเทาสา  
ธารณภัยในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 (1)  รถยนต์ดับเพลิง ขนาดบรรจุน้้าได้ 1,500 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1  คัน  ได้รับมอบจาก 
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย เม่ือ พ.ศ. 2525 
 (2)  รถยนต์บรรทุกน้้า ขนาดบรรจุ   5,000  ลูกบาศก์เมตร จ้านวน  2  คัน  ได้รับมอบจาก     
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2536  
 (3)  รถยนต์ดับเพลิง  ขนาดบรรจุน้้าไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร  จ้านวน  1  คัน 
 (4)  เครื่องดับเพลิงหาบหามแบบมาตรฐาน  จ้านวน  1  เครื่อง 
 (5)  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามขนาดเล็ก  จ้านวน  1  เครื่อง 

 (6)  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จ้านวน  130  นาย  ซ่ึงได้ด้าเนินการฝึกทบทวนทุกปี   
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐานของเทศบาลต้าบลน้้ายืน 
5.1.  การคมนาคมขนส่ง 
เส้นทางการคมนาคมท่ีติดต่อกับเทศบาลต้าบลน้้ายืนโดยทางรถยนต์   มีดังน้ี 

          ก.  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 ( ถนน รพช.) เป็นถนนสายหลักของชุมชน มีบทบาทส้าคัญในการ
เชื่อมโยงชุมชนกับหลักเมือง  มีระยะทางห่างจากอ้าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 56 กม. 
 ข.  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  217  เป็นถนนสายหลักอีกสายหนึ่ง  ซ่ึงแยกไปจากทางหลวงจังหวัด
หมายเลข  2248  ไปอ้าเภอเดชอุดม 51 กม. และไปบ้านแก้งระยะทาง  22 กม. 
 ค.  ทางคมนาคมสายรองเป็นเส้นทางที่บทบาทในการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนต่างๆในพ้ืนที่ ได้แก่ ถนนสี
วิเชียร  ถนนสงวนรัตน์  ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  ถนนสุขาภิบาล  ซ่ึงถนนดังกล่าวเป็นถนนที่แยกมาจากถนน  รพช.  
(ทางหลวงหมายเลข  2248) 
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         ง.  ถนนสายย่อยหรือถนนสายซอย  เป็นถนนที่เชื่อมโยงระหว่างถนนสายรองเข้าด้วยกันโดยถนนสายย่อย
ของชุมชนนี้ส่วนมากเป็นถนนที่มีผิวจราจรเป็นลูกรังหรือถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้างประมาณ  3 - 6  เมตร 

ส่วนการใช้บริการในด้านขนส่งโดยสารและการบริการวิ่งตลอดทั้งวันโดยมีรถบัสวิ่งระหว่างอ้าเภอน้้ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี  รถสองแถวเล็กวิ่งระหว่าง อ.น้้ายืน – อ.เดชอุดม รถสองแถววิ่ง อ.น้้ายืน –  อ.นาจะหลวย  
และรถบัสวิ่งระหว่าง อ.น้้ายืน   จ.อุบลราชธานี -  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 

นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีรถทัวร์วิ่งทุกวันระหว่าง อ.น้้ายืน – อ.กันทรลักษ์  –  กรุงเทพมหานครวันละ  6  
คัน  โดยวิ่งเส้นทางผ่านบ้านด่าน เขาพระวิหาร  จ้านวน  2  คัน และ ผ่านก่ิง อ.น้้าขุ่น  อ้าเภอทุ่งศรีอุดม  1 คัน 
 5.2. การไฟฟ้า 
      การให้บริการไฟฟูาอ้าเภอน้้ายืนด้าเนินการโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาค  ได้รับกระแสไฟฟูาจากอ้าเภอ
เดชอุดม โดยมีที่ท้าการย่อยในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืน  คือส้านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ้าเภอน้้ายืน ปัจจุบัน
ชุมชนในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืน  มีไฟฟูา   2,729  ครัวเรือน 
 5.3.  การประปา 
      การประปาของเทศบาลต้าบลน้้ายืนอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ส้าหรับล้าน้้า
จากล้าห้วยบอนซ่ึงอยู่ห่างจากที่ท้าการประปาประมาณ  2  กิโลเมตร  ปัจจุบันชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล           
มีน้้าประปาใช้  2,240  ครัวเรือน 
 5.4.  การส่ือสารและการโทรคมนาคม 
      ก. การไปรษณีย์โทรเลข  มีที่ท้าการไปรษณีย์โทรเลขของอ้าเภอน้้ายืน 1 แห่ง  ต้ังอยู่เลขที่  96 หมู่ที่ 
1 ต้าบลสีวิเชียร 
      ข. โทรศัพท์ ในเขตอ้าเภอน้้ายืนมีชุมสายโทรศัพท์  1 แห่ง  ต้ังอยู่ที่หลังที่ว่าการอ้าเภอน้้ายืน มีตู้
สาธารณะจ้านวน 10  ตู้ โทรศัพท์บ้าน  362   เครื่อง 
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 ข้อมูลถนนในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืน 
 

ล้าดับ 
ท่ี 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
ท้ังหมด 
(กม.) 

เขตทาง ประเภทผิวจราจร ท่อระบายน้้า ฟุตบาท 
หมายเหตุ กว้าง 

(ม.) 
ลาดยาง 
(กม.) 

คสล. 
(กม.) 

ลูกรัง 
(กม.) 

ทางล้าลอง 
(กม.) 

ฝ่ังซ้าย 
(ม.) 

ฝ่ังขวา 
(ม.) 

ฝ่ังซ้าย 
(ม.) 

ฝ่ังขวา 
(ม.) 

1. ถนนสีวิเชียร 1.925 20.00 1.925 - - - 413.00 175.50 - -  
2. ถนนบุญเกิด 1.225 20.00 - 1.225 - - 112.80 - - -  
3. ถนนวิเศษโกสินทร์ 1.540 20.00 - 1.540 - - 409.00 609.00 - -  
4. ถนนเกวลินสฤษด์ิ 0.817 20.00 - 0.817 - - 404.00 - - -  
5. ถนนชัยสุวรรณ 0.817 20.00 - 0.817 - - - - - -  
6. ถนนชิณโชติ 0.817 20.00 - 0.817 - - - - - -  
7. ถนนสุนทรพิช 0.809 20.00 - 0.809 - - 408.00 - - -  
8. ถนนกลิ่นพงษา 0.806 20.00 - 0.806 - - 398.00 398.00 - -  
9. ถนนโนนคู่เขตโขง 1.208 20.00 - 1.208 - - - - - -  
10 ถนนกิจพันธ์ 2.037 20.00 2.037 - - - 454.00 - - -  
11. ถนนสงวนรัตน์ 1.925 11.00 - 1.925 - - 381.00 - - -  
12. ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1.599 18.00 1.599 - - - - 361.00 - -  
13. ถนนหลังที่ว่าการ 0.218 18.00 - 0.218 - - 60.00 - - -  
14. ถนนหน้าที่ว่าการ 0.756 18.00 - 0.756 - - 45.00 - - -  
15. ถนนหลักเมือง 0.400 16.00 - 0.400 - - 70.00 - - -  
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ล้าดับ 
ท่ี 

ชื่อสายทาง 

ระยะทาง 
ท้ังหมด 
(กม.) 

เขตทาง ประเภทผิวจราจร ท่อระบายน้้า ฟุตบาท 

หมายเหตุ 
กว้าง 
(ม.) 

ลาดยาง 
(กม.) 

คสล. 
(กม.) 

ลูกรัง 
(กม.) 

ทาง
ล้าลอง 
(กม.) 

ฝ่ังซ้าย 
(ม.) 

ฝ่ังขวา 
(ม.) 

ฝ่ังซ้าย 
(ม.) 

ฝ่ังขวา 
(ม.) 

31. ถนนพิมพ์สวัสด์ิ 1.364 20.00 - - - - - 470.00 - -  
32. ถนนอนุสรณ์นิติสาร 2.760 - - - - - 220.00 - - -  
33. ถนนจันทร์บูรณะ 0.565 - - - - - - - - -  
34. ถนนรวมมิตร 0.412 - - - - - - - - -  
35. ถนนประชาสรรค์ 0.149 - - - - - - - - -  
36. ถนนพิทักษ์ประชา 0.356 - - - - - - - - -  
37. ถนนสมุทร 0.414 - - - - - - - - -  
38. ถนนข้างโรงพยาบาล 0.204 - - - - - - - - -  
39. ถนนอนุมัติราชสหกิจ 0.846 - - - - - - 600.00 600.00 -  
40. ถนนวิรัช 0.464 - - - - - - - - -  

รวม 32.499 401.00 5.561 5.561 0.878 - 6,552.800 4,522.500 850.000 585.000  
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
 1.  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
     ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืน   ซ่ึงมีประชากรทั้งหมด 9,569 คน มีรายได้เฉลี่ย
ประมาณ  50,000 บาท/คน/ปี และลักษณะทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืน สามารถจ้าแนกการ
ประกอบอาชีพได้ดังนี้ 
 ก.  การเกษตร 

     พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืนเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นผลให้อาชีพของประชากร
ส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท้านา ท้าสวน และท้าไร่ ซ่ึงมีประชากรประมาณ  1,800  
ครัวเรือน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ข.  อุตสาหกรรม 
      อุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น  โรงน้้าแข็ง โรงสี

ข้าว และอุตสาหกรรมครัวเรือน  เช่น การทอผ้าไหม  การท้าอิฐประสาน เป็นต้น 
ค.  การพาณิชยกรรม / การบริหาร 
     สืบเนื่องจากเทศบาลต้าบลน้้ายืน จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าของอ้าเภอน้้ายืน ซ่ึงจาก 

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันธุรกิจพาณิชยกรรมขนาดเล็กก้าลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะเป็น
สินค้าประเภทอาหาร  เครื่องมือทางการเกษตร และเครื่องใช้ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวัน  ดังนี้  

(1)  สถานประกอบการค้าด้านพาณิชยกรรม 
- สถานบริการน้้ามัน  20  แห่ง 
- ร้านค้าทั่วไป   245  แห่ง 
- ตลาดสดเทศบาล  1  แห่ง 

(2)  สถานประกอบการด้านการบริการ 
- ธนาคาร  4  แห่ง 
- สถานทีจ่้าหน่ายยา ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  4  แห่ง 

ง.  ด้านการท่องเท่ียว 
    ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต้าบลน้้า ยืนยังไม่มี จะมีเฉพาะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เช่น   

สวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ   สระ 200 ปี และในอนาคต บ้านน้้ายืน ต้าบลโซง เขตเทศบาลจะเป็นเส้นทางขึ้น
พรมแดนช่องอานม้า ติดกับประเทสกัมพูชา ซ่ึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตยุคอาเซียนต่อไป 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
  1.อาชีพหลักได้แก่  
    1. ท้าไร่ 
    2. ท้านา 
    3. ท้าสวน 

 2.อาชีพเสริมได้แก่   
    1. ข้าวเกรียบมันเทศ 
    2. ขนมอบ 
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    3. ตุ๊กตามะพร้าว 
    4. ผ้าห่มไหมพรม 
    5. เห็ดนางฟูา 
    6. กลุ่มเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 
    7. กลุ่มอนุรักษ์ภาพไทย   
 

 
จากการส้ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 

 

 

  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 
 
 

  
หมู่
ท่ี  ชื่อหมู่บ้าน จ้านวนโครงการท้ังหมดท่ีได้จาก   

    
 

 การส้ารวจข้อมูล LSEP   
    

 
 (ระบุจ้านวนโครงการ)   

          
    

 
    

  1 วารีอุดม 1. ขุดลอกห้วยเพ่ือรองรับเก็บกักน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้งให้เพียงพอ   
  2 โนนสวรรค์ 1. บ่อบาดาล หอถังสูงศาลากลางบ้าน   
    

 
2. ขุดสระรองรับน้้าด้านหลังโรงเรียนน้้ายืนวิทยา   

    
 

3. ลอกคลองห้วยปลวก   
    

 
4. ขุดลอกสระห้วยโซง   

  4 โนนเจริญ 1. โครงการจัดท้าประปาหมู่บ้าน   
    

 
2. สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการเกษตร   

    
 

3. โครงการจัดหาตลาดส่งสินค้าทางการเกษตร   
  6 สงวนรัตน์ 1. เจาะบ่อบาดาลหอถังสูง   
    

 
2. ขุดลอกคลองห้วยตาเอ็ม   

    
 

3. สนับสนุนพันธุ์ข้าว   
  7 ศรีเมือง 1. สร้างอ่างกักเก็บน้้าล้าห้วยบอน   
      2. เจาะบ่อบาดาล หอถังสูง   

      3. สร้างฝายกักเก็บน้้า   
  9 โนนทอง 1. ขุดสระในชุมชน   
    

 
2. เจาะบาดาลหอถังสูง   

    
 

3. ช่วยเหลือสินค้าทางการเกษตร 
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  10 สีวิเชียร 1. เจาะบาดาลหอถังสูง   
  12 ศรีบุญเรือง 1. เจาะบาดาลหอถังสูง   
    

 
2. ขุดลอกห้วยบอน 

      

  15 โนนเจริญศึกษา 1. สร้างฝายกักเก็บน้้า  
      

    
 

2. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน   

  6 
บ้านน้้ายืน ต้าบล 
โซง 1. โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยบอน   

    
 

2. โครงการขุดลอกสระหนองด้า   
    

 
3. โครงการขุดลอกสระหนองสระ   

          

 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 

ประชากรในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืนร้อยละ 99  ของประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และที่
เหลือร้อยละ 1 นับถือศาสนาอ่ืน  เช่น  ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  

8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
                     ความเชื่อและประเพณีที่ส้าคัญของอ้าเภอน้้ายืน คือ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ช่วงเดือนพฤษภาคม 
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ช่วงเดือนกรกฎาคม และงานประเพณีลอยกระทง ช่วง เดือนพฤศจิกายน และ
การจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ระหว่างวันที่  16-20 มีนาคม ของทุกปี เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  8.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

สถานภาพและศักยภาพภูมิปัญญาไทย : อ้าเภอน้้ายืน มีศักยภาพระดับสูงมาก  2 ด้าน เริ่มจาก
ภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน ที่ส้าคัญ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ที่ด้าเนินกิจกรรม การส่งเสริมด้านการ
เกษตรกรรม ด้านอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ภูมิปัญญาที่แสดงถึงผลผลิตด้านเกษตรกรรม โภชนาการ 
อาหารแปรรูป ที่ส้าคัญ เช่น การท้าปุ๋ยหมัก การท้าปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น ต่อมาคือ  ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญา
ด้านหัตถกรรม เช่น ผ้าสไบลายขิด หมอนขิด เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท้ารายได้อย่างดี
ในชุมชน ส่วนกิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วรรณกรรม เช่น การอบรมคุณธรรม การ
แสดงพ้ืนบ้านต่างๆ เป็นต้น จัดว่าอยู่ในศักยภาพระดับค่อนข้างสูง  นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีการอนุรักษ์ปุาชุมชนมีความโดดเด่นอยู่ในระดับกลาง 
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8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
สิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นของภูมิปัญญา คือ หัถกรรม จักรสานไม้ไผ่เป็นสินค้า เช่น สุ่ม กับดัก

ปลา เครื่องเกษตรกรรม  แคร่ เก้าอ้ี  บ้านน้้ายืน หมู่ 6  ต้าบลโซง   และสานทอเสื่อ บ้านสงวนรัตน์ หมู่ 6 ต้าบล 
สีวิเชียร  

8.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืน ยังอยู่ในสภาพที่จัดได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์และอยู่ในสภาวะ
ที่สามารถอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคม ห้วยหนอง คลอง  บึง  ยังอยู่สภาพที่ใช้ได้ตลอดทั้งปี 
 ด้านการก้าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืน มีรถบรรทุกขยะ จ้านวน 2 คัน ขนาดบรรจุ 5
ลูกบาศก์เมตร ด้าเนินการจัดซ้ือเม่ือปี พ .ศ.2537 และ พ.ศ.2546 รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 
 เปิด - ปิด จ้านวน 2 คัน  มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12  ลูกบาศก์เมตร ด้าเนินการจัดซ้ือปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ซ่ึงประมาณขยะเฉลี่ย 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ก้าจัดโดยวิธีขุดหลุมฝังกลบและเผา ซ่ึงเทศบาลต้าบลน้้ายืน
ได้จัดซ้ือที่ท้ิงขยะและด้าเนินการเช่าที่ในปี 2547 
 
 
 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๒๔ 

 

ส่วนท่ี  2   
   ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ภายหลังผลประชามติเม่ือวันที่ 7  สิงหาคม พ.ศ. 25591 “ยุทธศาสตร์ชาติ ” จะเป็นกรอบอย่างหนึ่ง
ในการจัดท้านโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดต่อๆ  ไป เช่น  

มาตรา 65  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท้าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  

การจัดท้า การก้าหนดเปูาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปูาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีส่วนร่วม
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย  

ยุทธศาสตร์ชาติ เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา 275  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย

ยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และด้าเนินการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่
วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

วิสัยทัศน์ : 
“ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น้าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซ่ึง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบ บเศรษฐกิจ จึง
ก้าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านความมั่นคง 
กลยุทธ์ 
(๑) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคง ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง 

    ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ   

    ม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

                                                                 
        1 ผลประชามติเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มีผู้มาออกมาใช้สิทธ์ิร้อยละ 59.4 หรือ 29.7 ล้านคน จากผู้มีสิทธ์ิประมาณ 50 ล้านคน โดยจ้านวน 
16.8 ล้านคนหรือร้อยละ 61.35 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ  
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย 
    ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ้านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก้าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง 
    ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๗) การปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 

1.  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
4. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลยุทธ์  

1.  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
กลยุทธ์ 

1.  สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม ที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

1.  จัดระบบ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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2. วางระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ์ 

1.  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
7. ปรับปรุง การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

                   
  ภาพท่ี 1 แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
เนื่องด้วยในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้อง

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่าง
การด้าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก้าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลบุเปือยมีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบุเปือย จึงได้น้าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท้า
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แผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
           ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เ กิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้้าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึง
จ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส้าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่
ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซ่ึงท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซ่ึงต้่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต้่ากว่าระดับที่จะท้าให้ประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส้าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ 
– ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดย
เฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต้่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซ่ึงมี 
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริกา รมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและ
ของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๒๘ 

 

เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท้าให้ผลิตภาพ
แรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก้าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ของก้าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผ ลิตรวม (Total Factor 
Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะท้อนมาที่
ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็น
เฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่่าท่าให้ขาดพลังใน
การขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซ่ึงต้องอาศัยการผลิตที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเม่ือเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้อง
ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
เศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ 
และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส้าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ใน
เกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมี
สัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซ่ึงเพ่ิมขึ้นจาก
เฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด้าเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังใน การกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อัน ดับความสามารถในการแข่งขัน โดยรวมยังปรับตัวดีขึ้ นไม่มากนัก  เนื่องจา ก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
( International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่  ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซ่ึงด้าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รั บการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก้าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๒๙ 

 

เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต้่าเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่  ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย  IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล้าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ  GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล้าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน  ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง 
และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความ
เสี่ยงด้านความม่ันคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต้่าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทา งปัญญา กา รท้าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ 
ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด้าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น  

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น  Y (Gen 
Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป  ก้าลังแรงงานของไทยมี
จ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต้่ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก้าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษา
ระดับมัธยมต้นและต้่ากว่า นอกจากนี้ ก้าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจ้านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี 
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๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส้าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและ
อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเพ่ิม
มากขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้าน
คน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก้าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมา
จากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒. ๒ ครัวเรื อนไทยโดยเฉ ล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครั วเปล่ียนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ท่ีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท้าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต้่า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต้่ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส้ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส้าคัญที่สุด คือ ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน  

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหล่ือมล่้าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกัน
ถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส้าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 
๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหล่ือมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส่าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหล่ือมล้าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน

เพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ ดินมากที่สุด 
มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ ดินร้อยละ ๒๐ ที่ มีการถือครองที่ ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญา
ตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลัก
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มาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่ มีฐานะความเป็นอยู่ ดีที่สุด 
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่ มีฐานะความเป็นอยู่ ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส้ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหล่ือมล่้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมาก
ขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ใน
ปี ๒๕๕๗ ท้าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
\ (๕) ความเหล่ือมล่้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท้างาน นอกจากนี้ ผู้ มีรายได้น้อยมักไม่ได้
รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้
ม่ันคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 
๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่
ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุ บันกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความส้าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ 
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้า
มาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต้าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ้าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับ
การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้ นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และ
องค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
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๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วงระยะเวลา
กว่า ๑๐ ปีทีผ่่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่ มีความรุนแรงมากขึ้น น้าไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม

อย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนท่ีป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ ดินเพ่ือการผลิตทาง

การเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท้าลายมาก
ขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ท้ังหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น 
๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การ
ชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซ่ึงมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การ
ใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก้าลังตก
อยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก 
เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ปุาชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดต้ังแต่ปี 
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น  ใน
ปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะ
ที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่ เพ่ิม
มากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ใน
ปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้าเข้า
พลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พัน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต้่ากว่าอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน่้ายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้้า
หลัก น้้าท้าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้้าบาดาล มีปริมาณการ
กักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบ
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ต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้้า และการด้าเนินการส้ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ้านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการ
เข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ้านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความ
ต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย

ต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก้าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน้ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ 
ท้าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ มี
การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก้าจัดซากของเสียเหล่านี้  หากภาครัฐไม่มี
มาตรการหรือมีกฎหมายควบ คุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การ จัดการของเสียอันตรายจา ก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในกา ร
ก้าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส้าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวั ดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่ พ้ืนที่ อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซ่ึงได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเม่ือต้น
ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก  EURO ๓ เป็น EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด้า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ มา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส้าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท้างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
ประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน่้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง  สถานการณ์คุณภาพน้้าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส้าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน มีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการบ้าบัดน้้า เสียที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
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เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด้าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าว
เป็นภาคที่มีความส้าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหม่ืนล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด้ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความ

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือ
เป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส้าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์
วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส้า นักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) 
หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า 
ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ มีการซ้ือสิทธิ์ 
ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกต้ัง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มี
ระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ้านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 
ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงาน
อย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการ
ทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มี
ปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส้านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิ ด
ข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส้ารวจการก้ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเม่ือเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับ
ปี ๒๕๕๔ ทีมี่คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส้าคัญในการพัฒนาการก้ากับ
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ดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่
การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ่านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ้านาจที่ส่วนกลางได้
มอบอ้านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด้าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการก้าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้า ราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก้าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ่านาจเกิดผลส่าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. 
ในระยะที่ผ่านมาได้ด้าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้น ตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด้าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วน
ของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ 
และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอน
การกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ้านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่าย
โอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ้านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอน
บุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากร
ทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงประจ้าอยู่ที่สถานีอนามัย จ้านวน ๗๙ คน และ
ลูกจ้างประจ้า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ้านาจหน้าที่และเขต
พ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต้าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซ้ือเสียง ท้าให้การเลื อกต้ังระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซ่ึงรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของ
รายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่น
จ้าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล้าดับ ส่งผลให้ อปท. ใน
พ้ืนที่ท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ต้ังของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก่าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  พัฒนาการของการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรู ปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจ้าง รับสินบน ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิง
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นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซ่ึงเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการ
ต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่ อันดับที่ 
๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 
๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนน
เท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมาก
หมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 
๓ บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามัน
เฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาค
เกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก้าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และ
ร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล้าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้  เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ 
ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซ่ึงท้าให้
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท้าให้เศรษฐกิจไทยมี
ความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เม่ือค้านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก้าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ 
ซ่ึงจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมซ่ึงเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของ
สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซ่ึงส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต้่า
ส้าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการ
เพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส้าคัญๆ เง่ือนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยง
ที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
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การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการ
ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก้าลัง
แรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญ หาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค้านวณใหม่
อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ้าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต้่าในปี ๒๕๔๖ ซ่ึงอยู่ที่  ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปี 

 
 
๓.๑.๓ ความเหล่ือมล่้า 
ความเหลื่อมล้้าเป็นปัญหาส้าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่ มี
โอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ 
ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่ งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ 
อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่ มีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและ

เมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน ไปสู่
ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้ง
ปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมี
ต้นทุนต้่าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มาก
ขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ้าเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการที่มีจ้านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือ

ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส้าคัญๆ ที่จะช่วย
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สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด้าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด้าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด้าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้าง
โอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ้านาจและจัดภารกิจ อ้านาจหน้าที่ และ
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด้าเนิน
นโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม  มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่อง ที่ เก่ียวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ้านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้ มีอ้านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น

ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่มประเทศก้าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้า งสั้นกว่า สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น 
นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส้าหรับประเทศไทย
ที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท้างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ

การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ
การค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ เรียกว่า  Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) 
เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๓๙ 

 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘  จะน้ามาซ่ึงโอกาสที่ส้า คัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส้าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
และวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิต
ในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ ต้ังและ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  จะมีการน้าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า และ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซ่ึงผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
ปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการ
ค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้า ก่ึงทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้้า
ปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดช่วง แผนฯ ๑๒  เนื่องจาก 
๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ  
๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส้าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนา
ไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปใน
ประเทศส้าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ

เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ่้าเติมต่อสถานการณ์

ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท้าให้
เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่ เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียควา ม
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้้า  เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหาร 
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
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(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด้ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศ
ไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า  

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส้าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเปูาหมาย 
(Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ  ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกัน
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก้าลังประสบอยู่  ท้าให้การก้าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ ๑๒ ต้องให้
ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท้าขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต้่ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต้่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
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(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต้่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต้่ากว่าร้อยละ 
๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต้่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต้่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมล่้าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 
๕ แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการ

วิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก้าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และ

สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุน
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ให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็น
มาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด้าเนินธุรกิจท่ามกลางการ

ด้าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ้ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรม
ระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 
 
๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตร

แปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้ าน
และลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้า เป็นส้าหรับการสร้าง
ความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของ
ตลาดต้ังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไก
ตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดให ญ่เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าหนดและจัดท้ากฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ท่ีมีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ย ว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิ ตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ
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ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ 
และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์ และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังส้านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการให้ความส้าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะ

ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ 
มีรายได้ในการด้ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ 
ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้ง

ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก้าลังคนทั้งระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับ

ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก้าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส้าหรับผู้สูงอายุ

ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่ มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้
กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส้าคัญกับมิติสุขภาพในทุก
นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
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๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส้าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหล่ือมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิ ชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิ คุ้มกันระดับปัจเจก  
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก้าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด้าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค้านึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา  

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน  และการบริการ โดยค้านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Green 
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Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้ความส้าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ช ายแดนโดยให้ความส้าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
มากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดยค้านึงถึง

ขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก้าลังของทุกภาคส่วนน้าระบบสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก้าหนดเพดานการถือครองที่ ดินที่ เหมาะสม และก้าหนดมาตรการ
ปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการน้้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และ
องค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก้าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้า
แร่มาใช้ประโยชน์ ค้านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมือง
แร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิง แวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียน วัสดุที่ใช้แล้ว ที่ มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู่ เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริม
การท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุด  เร่งก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก้าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้
แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
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๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส้าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่
ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Resilience City) 
การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตาม
ธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับ
แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ

เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซ้ือ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด้าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย 
ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่  ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบใน
วงกวา้ง 

ไทยแลนด์  ๔.๐ 
รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  มุ่งม่ันในการน้า  “โมเดลประเทศไทย  ๔.๐”  หรือ  “ไทยแลนด์  

๔.๐”  มาใช้เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก  ๓  ประการ  ได้แก่  ๑)  กับดักประเทศรายได้ปานกลาง  
(Middle  Income  Trap)  ๒)  กับดักความเหลื่อมล้้า  (Inequality  Trap)  ๓)  กับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนา  (Imbalance  Trap)  โดยมีเปูาหมายเพ่ือน้าประเทศมุ่งสู่ความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  อย่างเป็นรูปธรรม  
ซ่ึงไทยแลนด์  ๔.๐   คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value-Based  Economy”  หรือ  เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
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กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย  
๑)  Productive  Growth  Engine  ซ่ึงเปูาหมายส้าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี

รายได้สูง  (High  Income  Country)  ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ปัญญา  เทคโนโลยี  และความคิดสร้างสรรค์  
กลไกดังกล่าวประกอบไปด้วย  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ  การบริหารจัดการสมัยใหม่  
และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาโมเดล
ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่  รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้าน
เทคโนโลยี  เป็นต้น  ซ่ึงถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

๒)  Inclusive  Growth  Engine  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้  
โอกาสและความม่ังค่ังที่เกิดขึ้น  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทาย
ทางสังคมในมิติต่างๆ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ้านวยต่อการท้าธุรกิจ  การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  การสร้างงานใหม่ๆ  เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  การยกระดับขีดความสามารถ  การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชน
ให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต้่ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดแบบมี
เง่ือนไข  (Negative  Income  Tax)  เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

๓)  Green  Growth  Engine  การสร้างความม่ังค่ังของไทยในอนาคต  จะต้องค้านึงถึงการพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย   การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน  การปรับแนวคิดจาก
เดิมที่ค้านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน  (Cost  Advantage)  เป็นหลัก  มาสู่การค้านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ  (Lost  Advantage)  หัวใจส้าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 

กลไกขับเคลื่อน  ทั้ง  ๓  ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความม่ังค่ังอย่างม่ันคงและยั่งยืน  
เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  ซ่ึงถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุน
ต่างประเทศ  มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมาก  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและ
พัฒนา  โครงสร้างเศรษฐกิจ  ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่  ๒๑  ซ่ึงรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการ
ดึงเงินลงทุนต่างประเทศ  เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมาและต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
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ภาพท่ี 2 แสดงกรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย 
  ๑)  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว  การ
ต้ังองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ้านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน  และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๒)  สร้างคนให้มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด้ารงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓)  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่ม่ันคง  สามารถพ่ึงตนเองและครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 
  ๔)  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้  
๑๕.๙  ล้านไร่  หรือร้อยละ  ๒๕  ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่ชุ่มน้้า  พัฒนาแหล่งน้้าและระบบ
ชลประทาน  ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็มและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ  โดยส่งเสริมท้าเกษตร
อินทรีย์ 
 1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์    
 “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้
มาตรฐานสากล” 
 พันธกิจ 
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 ๑. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
 ๒. พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 ๓. สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ  ในด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล 
 เป้าประสงค์รวม 
 ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 ๒. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
 ๓. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน  
 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 ๑. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย ๔ ปี ร้อยละ ๑๐ 
 ๒. มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นทุกปี  เป้าหมาย ๔ ปี รวมร้อยละ ๒๓ 
 ๓. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์   
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้   
 ๑. การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 ๒. การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 ๓. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล 
๒. ประเด็นการพัฒนา 
 ๒.๑ บทวิเคราะห์ 
 (๑) ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเท่ียว 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. มีพ้ืนที่ในการปลูกข้าวหอมมะลิมากกว่า ๘ ล้านไร่ 
คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า ๑ ใน ๓ ของพ้ืนที่ปลูกข้าว
หอมมะลิทั้งประเทศ 

๒. มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และที่มนุษย์สร้างขึ้น 
รวมกัน ๑๕๙ แห่ง 

๓. มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๒
ประเทศ คือ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และราชอาณาจักรกัมพูชาและมีศักยภาพในการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทางธุรกิจ เช่น ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม 

๔. มีแหล่งทรัพยากรน้้าจ้านวนมาก เช่น แม่น้้าโขง 

๑. ผู้ประกอบการขาดทักษะในการบริหารจัดการ
ธุรกิจและค่าจ้างแรงงานที่สูงท้าให้ต้นทุนการผลิต 
สูงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขัน 

๒. ขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัด 

๓. ขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่ม
จังหวัดฯ ท้าให้สินค้าไม่เป็นที่นิยมของตลาดและสร้าง
สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

๔. การบริหารจัดการน้้า การใช้ประโยชน์แหล่งน้้าไม่
มีประสิทธิภาพ ระบบชลประทานยังไม่เพียงพอ
ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร 
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แม่น้้าชี แม่น้้ามูล และลุ่มน้้าสาขาจ้านวนมากมีเขื่อน
ขนาดใหญ่ ๒ แห่ง สามารถกักเก็บน้้าส้าหรับการ
ผลิตไฟฟูาและการเกษตร 

๕. มีภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านศิลปหัตถกรรม 
วัฒนธรรม และอาหารพ้ืนเมือง  

๖. มีสภาพสังคมที่เป็นมิตรและด้ารงชีวิตบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่มีก้าลังการผลิตต่อวันสูง
กระจายอยู่เกือบทุกอ้าเภอ  

๘. พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมีโรงงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตรที่ส่งขายและรองรับการน้าเข้าสินค้า
เกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านได้  ได้แก่ โรงงาน
อาหารสัตว์  โรงงานเอทธานอล  โรงงานแปูงมัน 

๙. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่
สามารถรองการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการ
ท่องเที่ยว การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

 

๕. เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและมีภาระหนี้สิน  

๖. การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่มีความ
ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด้าเนินการในแต่ละปี 

๗. ผู้ประกอบการรายย่อยยังขาดองค์ความรู้เก่ียวกับ
การค้าระหว่างประเทศ  

๘. ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดยังขาดแบรนด์รับรอง
คุณภาพที่เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ 

๙. ขาดข้อมูลสารเทศด้านการค้าการลงทุนของกลุ่ม
จงัหวัด 

๑๐. ขาดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  

๑๑. ขาดการส่งเสริมเรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวหอมมะลิ  

๑๒. ขาดการพัฒนาตราสินค้าเกษตร ศิลปหัตถกรรม
ร่วมกัน 

๑๓. ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร การค้าและการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ 

๑๔. เกษตรกรขาดความสามารถในการจัดการกลุ่ม 
ขาดอาชีพเสริม และกรรมสิทธ์ิในที่ดินท้ากิน 

๑๕. เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานไม่เพียงพอ
ต่อพ้ืนที่เพาะปลูก 

โอกาส อุปสรรค 

๑. ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดฯ มีศักยภาพในการรองรับ
ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านแรงงาน ด้านการค้า
ชายแดน และด้านการสาธารสุข 

๒. รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือพืชผลทางการเกษตร
เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

๓. เป็นจุดแวะพักส้าหรับนักท่องเที่ยวท่ีต้องการ 
ท่องเที่ยวประเทศเพ่ือนบ้านทั้งลาวใต้และกัมพูชา 
เนื่องจากมีการคมนาคมในการเดินทางที่สะดวกมีทั้ง 

๑. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 
๒๕๕๘ จะส่งผลระทบต่อภาคการผลิตและการ
บริการของกลุ่มจังหวัด 

๒. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล รวมถึง
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 

๓. ปัญหาความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

๔. ปัญหาราคาสินค้าเกษตรไม่มีเสถียรภาพ 

๕.  ผู้ประกอบการขาดทักษะในการบริหารจัดการ
ธุรกิจและค่าจ้างแรงงานที่สูงท้าให้ต้นทุนการผลิต 
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สนามบิน รถไฟ และรถยนต์ โรงแรม ศูนย์การค้าที่
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จ้านวนมาก  

๔. การคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการ
ท่องเที่ยว  

๕. กระแสนิยมการบริโภคอาหารและสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเพ่ิมขึ้นทั้งในและต่างประเทศ  

๖. มีโอกาสพัฒนาและสร้างระบบโลจิสติกส์ 
(Logistic) เชื่อมโยงธุรกิจการค้า การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

๗. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ซ่ึงกลุ่ม
จังหวัดได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว  

๘. กระแสความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากข้าวหอมมะลิ(มีผลการวิจัย
รองรับและใช้ประโยชน์ในการต่อยอดทางธุรกิจได้ 

๙. ที่ต้ังของกลุ่มจังหวัดมีเส้นทางการคมนาคม
เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านที่สามารถใช้เดินทาง
และขนส่งสินค้า  โดยเชื่อมต่อไปยังประเทศ
เวียดนามได้ 

๑๐. ประเทศเพ่ือนบ้านยังต้องพ่ึงพาการเข้าสินค้า
จากประเทศไทย 

เป็นหลัก โดยเฉพาะสินค้าเชื้อเพลิงสินค้าวัสดุ
ก่อสร้าง  สินค้าอุปโภคบริโภค 

๑๑. นโยบายสร้างความเข้มแข็งให้แก่ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และยกระดับความ
เข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 

๑๒. ประเทศเพ่ือนบ้านมีทรัพยากรธรรมชาติและ
ก้าลังแรงงานที่เอ้ือต่อการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 

สูงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขัน 

๖. ปัญหาภัยธรรมชาติ น้้าท่วม ฝนแล้ง สร้างความ
เสียต่อผลผลิตการเกษตร 

๗. เกษตรกรต้องพ่ึงพาปัจจัยการผลิตภายนอก                  
ท้าให้ต้นทุนในการผลิตสูง 

๘. กฎระเบียบด้านการค้า  การลงทุน  และการขนส่ง
ของประเทศเพ่ือนบ้านที่ยุ่งยากซับซ้อน 

๙. มีปัญหาด้านความม่ันคง เช่น การลักลอบเข้าเมือง   
การลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและยาเสพติด ตามแนว
ชายแดน การรุกล้้าเขตแดนและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  

๑๐. การค้ากับประเทศเพ่ือบ้านยังต้องพ่ึงพาสินค้า ที่
ผลิตได้ในแหล่งอ่ืนเป็นหลัก 

๑๑. สินค้าเกษตรที่น้าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านอาจ
มีโรคระบาดติดมาด้วย 

๑๒. การไหลเข้าของสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน
และเวียดนาม สู่ตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

   ๑. จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 

   ๒. หน่วยงานภาครัฐในกลุ่มจังหวัดมีความ
เข้มแข็งและบูรณาการท้างานเป็นเครือข่าย
ให้บริการประชาชน 

   ๓. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรด้านแรงงานในกลุ่ม
จังหวัดจ้านวนมาก 
  ๔. จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางการศึกษา 
ในเขตอีสานใต้ตอนล่าง 

    ๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีความ
เหลื่อมล้้าในการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้และลดการพ่ึงพิงภาครัฐ  

ทั้งนี้เนื่องจากการไม่ตระหนักในคุณค่าของตนเอง 
ขาดทักษะการใช้ชีวิต และขาดทักษะการประกอบ
อาชีพ ท้าให้ต้องพ่ึงพิงการช่วยเหลือจากรัฐ 

   ๒. แหล่งการเรียนรู้นอกระบบการศึกษายังไม่ 
ครอบคลุมและเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ของประชาชน 

โอกาส อุปสรรค 

   ๑. นโยบายรัฐในการพัฒนาและกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาค เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง 
รถไฟทางคู่ ระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงประเทศ
เพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

   ๒. นโยบายของรัฐด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  การลดความเหลื่อมล้้าของสังคมและการ
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในทุกมิติ 

   ๓. มติคณะรัฐมนตรีสัญจรผลักดันโครงการขยาย
พ้ืนที่และเพ่ิมศักยภาพ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็น
ผู้น้าด้านบริการสุขภาพของอาเซียน ในเขตชายแดน
อีสานใต้ตอนล่าง และเป็น Medical Hub ให้มี
ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ เป็นโรงพยาบาล
ศูนย์ขนาด ๑,๐๙๙ เตียง รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
   ๔. ยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัย
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะชีวิต 
   ๕. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
ช่องทางต่างๆ มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

   ๑. ความเสถียรภาพทางการเมือง และความไม่
ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลและการ เปลี่ยนแปลง 
ทางการเมือง 

   ๒. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ 

   ๓. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีสมรรถนะ
ทางร่างกายไม่พร้อมเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือใน
การประกอบอาชีพอิสระ หรือท้างานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ 
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(๓) ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. ลักษณะที่ต้ังของกลุ่มจังหวัดต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ท่ี
มีทรัพยากรธรรมชาติจ้านวนมาก และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๒. ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย งดงาม 
โดดเด่นมีชื่อเสียงระดับประเทศ 

๓. ทรัพยากรมนุษย์มีความพร้อมที่จะได้รับการ
พัฒนา 

๔. มกดกทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืน
ถิ่น 

๕. มีต้นทุนแหล่งน้้าธรรมชาติ 

๖. มีพ้ืนที่การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๗. มีทรัพยากรท่องเที่ยวท่ีงดงาม โดดเด่น 
หลากหลายและมีชื่อเสียงระดับโลก 

๘. ทรัพยากรมนุษย์มีความพร้อมที่จะได้รับการ
พัฒนา 

๙. มีความได้เปรียบด้านท้าเลที่ต้ังที่เหมาะสม 

๑๐. มีฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงและหลากหลาย 

๑๑. มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการสิ่งอ้านวยความสะดวก 

๑๒. มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัด 

 

๑. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรม 

๒. การส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือใช้ในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังมีน้อย ประชาชนยังไม่สามรถเข้าถึง
และเข้าใจการอนุรักษ์ผ่านทคโนโลยีสื่อออนไลน์ 

๓. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. ปัญหามลภาวะจากการท่องเที่ยว ขยะ น้้าเสีย 

๕. สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากสารเคมีในภาค
การเกษตร 

๖. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรม 

๗. ความปลอดภัยและการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 

๘. การมีส่วนร่วมของประชาชนและจิตสาธารณะ 

๙. การควบคุมและรักษาระดับมาตรฐานการ
ให้บริการ 

๑๐. การพ่ึงพิงและแรงงานต่างด้าว 

๑๑. ภาพลักษณ์ของการเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ
แผ่นดินไหวสึนามิ 

๑๒. ปัญหามลภาวะจากการท่องเที่ยว ขยะ น้้าเสีย 

โอกาส อุปสรรค 

๑. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกลุ่ม
จังหวัดมีความเข้มแข็ง  
๒. การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร องค์กร 
และความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/การเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว 

๑. ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๓. การลักลอบบุกรุกท้าลายทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้น 

๔. การเพ่ิมปริมาณขยะและไม่มีการจัดการขยะที่ถูก
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๓. แน้วโน้มกระแสการต่ืนตัวเรื่องการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจากการที่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด 
แต่จ้านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้า
ให้ประชาชนเห็นความส้าคัญของการใช้ทรัพยากร
อย่างมรีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

๔. กระแสโลกในเรื่องสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลด
ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมคุณภาพชีวิตและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

๕. กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแลดล้อม 

๖. ชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยว 

๗. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผู้สูงอายุ 

๘. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและพัฒนาสู่นานาชาติ 
( การท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐาน สินค้าและ
บริการ สารสนเทศ การศึกษา ) 

๙. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมการประมงรัฐให้การ สนับสนุน 

๑๐. กระแสโลกในเรื่องสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑๑. กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมจะช่วยเสริมสร้างตลาดการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

วิธี 

๕. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย 

๖. การปล่อยน้้าเสียลงแหล่งน้้าสาธารณะ 

๗. ภัยแล้งและอุกภัย 

๘. ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก 

๙. การก่อการร้ายสากลความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ และโรคระบาด 

๑๐. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย 

๑๑. ความลักลั่นในการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง 

๑๒.  อุบัติภัยจากแผ่นดินไหวสึนามิ 

 (๔) ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านถึง ๒ ได้แก่ 
สปป.ลาว และกัมพูชา ประเทศและสามารถ
เชื่อมโยงไปประเทศใกล้เคียงได้ 
๒. การคมนาคมมีความเชื่อมโยงกันในกลุ่มจังหวัด
มีความสะดวกสบายมากขึ้น 
๓. การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งในด้าน
ข้อมูลข่าวสาร บุคลากร 
 

๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูท้าลายท้า
ให้เกิดความแห้งแล้ง และน้้าท่วมในฤดูฝน 
๒. กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่ติดต่อชายแดน สปป.ลาว และ
กัมพูชา ทั้งทางน้้า และทางบกยาวตลอดตามแนว
ชายแดน 
๓. บุคคลากรเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ  
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โอกาส อุปสรรค 
๑. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความม่ันคง  
๒. โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้าให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วส่งผลให้
การท้างานมีประสิทธิภาพขึ้น 
 
 

๑. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท้าให้การพัฒนาไม่เป็น
ตามแผน 
๒. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ 
๓. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น ประเทศ
ในตะวันออกกลาง 
๔. ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายข้ามชาติ 

 
 ๒.๒ เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
 ๒.๒.๑ วิสัยทัศน์ : อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่า  
 การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 
 
 ๒.๒.๒ เป้าประสงค์รวม  
 (๑) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 (๒) พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
 (๓) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
 (๔) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
 (๕) เพ่ิมทักษะและความรู้ให้ประชาชน 
 (๖) ทรัพยกรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
 (๗) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
  ปัญหาด้านความม่ันคง 
 
 ๒.๓ ตัวชี้วัดความส่าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 (๑) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี 
 (๒) มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปี  เปูาหมาย ๕ ปี รวมร้อยละ ๒๓ 
 (๓) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เปูาหมาย ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 
 (๔) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปูาหมาย ร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
 (๕) ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๖๐ ต่อปี 
 (๖) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน เปูาหมาย ร้อยละ ๑ ต่อปี  
 (๗) ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ปูองกันและมีสภาพคงอยู่ 
  อย่างยั่งยืน เปูาหมาย ร้อยละ ๐.๒๐ ต่อปี 
 (๘) ร้อยละของจ้านวนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงลดลง เปูาหมาย ร้อยละ ๐ ต่อปี 
 ๒.๔ ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
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 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ไว้ ๔ 
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 
 (๑) วัตถุประสงค์ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การเสริมสร้างความม่ันคง 
 
 (๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 (๒.๑) ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 
 แผนงาน 
 ๑. การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
 แปรสภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์   
 ๒. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเช่ือมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล  
 ๓. การขยายฐานตลาดการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
 
 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. จ้านวนแปลงฟาร์มและพ้ืนที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆ  
 ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น เปูาหมายรวม ๕ ปี  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ 
 ๒. ร้อยละของจ้านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจ้านวนผลิตภัณฑ์ 
 เกษตรแปรรูป แปรสภาพของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงานรับรอง 
 มาตรฐาน  เปูาหมาย ๕ ปี  ร้อยละ ๘๐ 
 ๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์  
 เปูาหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๑๐ 
 ๔. ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมิอเพ่ิมขึ้น เปูาหมายร้อยละ ๖๐ ต่อปี 
 ๕. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เปูาหมาย ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 
 ๖. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว  ค่าเปูาหมายรวม ๕ ปี  ร้อยละ ๒๓ 
 ๗. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ้านวนนักท่องเที่ยว  ค่าเปูาหมายรวม ๕ ปี  ร้อยละ ๒๓ 
 
 ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายรายปี 

แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑. การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และ
ประมง ด้วยอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป แปรสภาพ 

๑. จ้านวนแปลงฟาร์มและ
พ้ืนที่ผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์และสินค้าเกษตร
อินทรีย์อ่ืนๆ ที่ได้มาตรฐาน

  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐๐๐๐ 
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แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
และมาตรฐานสินค้าเกษตร
อินทรีย์ 

เพ่ิมขึ้น เปูาหมายรวม ๕ ปี  
๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่       

๒. ร้อยละของจ้านวน
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่
ได้รับรองมาตรฐานต่อจ้านวน
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปแปร
สภาพของกลุ่มจังหวัด ที่
ได้รับการตรวจจากหน่วยงาน
รับรองมาตรฐาน เปูาหมาย 
๕ ปี  ร้อยละ ๘๐  

  ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่า
การค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
และเกษตรอินทรีย์เปูาหมาย ๕ 
ปี ร้อยละ ๑๐ 

  ๘ ๙ ๑๐ 

๔. ร้อยละของแรงงานที่เข้า
รับการพัฒนามีทักษะฝีมิอ
เพ่ิมขึ้น เปูาหมายร้อยละ ๖๐ 
ต่อปี 

  ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๒. สนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือ
เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการ
ลงทุนสู่สากล 

๑. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่า
การค้าชายแดน เปูาหมาย
ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 

  ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ 

 ๓. การขยายฐานตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

๑. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รายได้ทางการท่องเที่ยว 
เปูาหมายรวม ๕ ปี ร้อยละ 
๒๓ 

  ๔.๕ ๕ ๕ 

๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
จ้านวนนักท่องเที่ยว 
เปูาหมายรวม ๕ ปี  ร้อยละ 
๒๓ 

  ๔.๕ ๕ ๕ 
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 (๒.๒) ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาค 
  ทางสังคม 

 แผนงาน 
 ๑. ส่งเสริมด้านความยุติธรรม   
 ๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 ๓. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 ๔. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
 ๕. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ค่าเปูาหมายไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
 ๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
 เพ่ือสร้างความม่ันคงทางรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  
 80 ต่อปี 
 ๓. อัตราการฆ่าตัวตายลดลง 
 ๔. ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท้าร้ายตัวเองซ้้าภายใน ๑ ปี 
 ๕. ร้อยละของเด็กอายุ ๐ – ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ค่าเปูาหมายร้อยละ ๘๕ ต่อปี 
 ๖. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับรู้และเข้าใจในศักยภาพของตนเอง  
 และสามารถต้ังเปูาหมายในชีวิตของตนเองได้ 
 ๗. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) ไม่ต้่ากว่า 100  (โดยการวัดนักเรียนที่ก้าลัง 
 ศึกษาอยู่ชั้น ป.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
 ๘. เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายรายปี 

แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑. ส่งเสริมด้านความ
ยุติธรรม 

๑. ประชาชนได้รับบริการ
และเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ต่อปี 

- - ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ และได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ เพ่ือสร้างความ
ม่ันคงทางรายได้ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ค่าเปูาหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 

- - ๘๐ ๘๐ ๘๐ 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๕๙ 

 

แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๓. พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 

๓. อัตราการฆ่าตัวตายลดลง  - - ไม่เกิน 
๖.๓ ต่อ
แสน

ประชากร 

ไม่เกิน 
๖.๐ ต่อ
แสน

ประชากร 

ไม่เกิน 
๖.๐ ต่อ
แสน

ประชากร 
๔. ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่
กลับมาท้าร้ายตัวเองซ้้า
ภายใน ๑ ปี 

 - ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๕. ร้อยละของเด็กอายุ ๐ – 
๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ค่า
เปูาหมายร้อยละ ๘๕ ต่อปี 

- - ๘๕ ๘๕ ๘๕ 

๔. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

๖. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถรับรู้และ
เข้าใจในศักยภาพของตนเอง 
และสามารถต้ังเปูาหมายใน
ชีวิตของตนเองได้  

- - ๘๐ ๘๕ - 

๕. ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 

๗. เด็กไทยมีระดับสติปัญญา
เฉลี่ย (IQ) ไม่ต้่ากว่า 100  
(โดยการวัดนักเรียนที่ก้าลัง
ศึกษาอยู่ชั้น ป.๑ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

- - - ๑๐๐ - 

๘. เยาวชนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๕ ต่อปี 

  ๕ ๕ ๕ 

 
 
 (๒.๓) ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 แผนงาน 
 ๑. พัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า พ้ืนที่ปุา และพ้ืนที่สีเขียว   
 ๒. การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มจังหวัด 
 ๓. การจัดการขยะในพ้ืนที่ 
 ๔. การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้้าเพ่ิมขึ้น เปูาหมาย ร้อยละ ๒๕ ต่อปี 
 ๒. สัดส่วนเกษตรกรที่ท้าการเกษตรบริเวณที่พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้้าเพ่ิมขึ้น  



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๖๐ 

 

 เปูาหมายร้อยละ ๒๕ ต่อปี 
 ๓. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้มีค่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เปูาหมาย  
 ร้อยละ ๐.๒๐/ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ ต่อปี 
 ๔. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน เปูาหมาย ร้อยละ ๑ ต่อปี 
 ๕. ร้อยละของปริมาณขยะที่น้ากลับมาใช้ประโยชน์ เปูาหมาย ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 ๖. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 เปูาหมาย ร้อยละ ๒๕ ต่อปี 
 
 ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายรายปี 

แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑. พัฒนาและอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า พ้ืนที่ปุา 
และพ้ืนที่สีเขียว 

๑. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่ง
น้้าเพ่ิมขึ้น เปูาหมาย ร้อยละ ๒๕ 
ต่อปี 

  ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

๒. สัดส่วนเกษตรกรที่ท้าการเกษตร
บริเวณที่พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้้า
เพ่ิมขึ้น เปูาหมาย ร้อยละ ๒๕ ต่อปี 

  ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

๓. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
และไม้มีค่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
เปูาหมาย ร้อยละ ๐.๒๐/ของพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดฯ ต่อปี 

  ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ 

๒. การพัฒนาการใช้
พลังงานทดแทนกลุ่ม
จังหวัด 

๔. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการใช้
พลังงานทดแทน เปูาหมาย ร้อยละ 
๑ ต่อปี 

  ๑ ๑ ๑ 

๓. การจัดการขยะใน
พ้ืนที่ 

๕. ร้อยละของปริมาณขยะที่น้ามาใช้
ประโยชน์ เปูาหมาย ร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี 

  ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๔. การผลิตทาง
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๖. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่การ
ผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เปูาหมาย ร้อยละ ๒๕ 
ต่อปี 

  ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 
 (๒.๔) ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ การเสริมสร้างความม่ันคง 

 แผนงาน 
 ๑. สังคมมีความม่ันคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 ๒. ความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบ 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๖๑ 

 

 เรียบร้อย 
 ๓. สังคมปลอดยาเสพติด 
 ๔. แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนได้รับการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและถูกต้อง 
 ตามกฎหมาย 

 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. จ้านวนคดีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง ร้อยละ ๕ 
 ๒. จ้านวนเหตุการณ์ (สังคม ความม่ันคง และสิ่งแวดล้อม) ที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ 
 เพ่ือนบ้าน  จ้านวน ๐ ครั้งหรือไม่เกิดขึ้นเลยต่อปี 
 ๓. จ้านวนหมู่บ้านชุมชนเข็มแข็งปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น จ้านวน ๑๕ ชุมชน  
 ภายในปี ๒๕๖๕ 
 ๔. ระดับความส้าเร็จในการจัดประชุมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง 
 ราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว –ราชอาณาจักรกัมพูชา  
 จ้านวน ๓ ครั้ง 
 
 ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายรายปี 

แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑. สังคมมีความม่ันคงด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑. จ้านวนคดีด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดลง ร้อยละ ๕ ต่อปี 

  ๕ ๕ ๕ 

๒. ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและ
สถานการณ์ตามแนวชายแดน
มีความสงบเรียบร้อย  
 

๒. จ้านวนเหตุการณ์ (สังคม 
ความม่ันคง และสิ่งแวดล้อม) 
ที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์
เพ่ือนบ้าน จ้านวน ๐ ครั้ง
หรือไม่เกิดขึ้นเลยต่อปี 

  ๐ ๐ ๐ 

๓. สังคมปลอดยาเสพติด 
 

๓. จ้านวนหมู่บ้านชุมชนเข็ม
แข็งปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
จ้านวน ๑๕ ชุมชน ภายในปี 
๒๕๖๕ 

  ๕ ๕ ๕ 

๔. แรงงานต่างด้าวตามแนว
ชายแดนได้รับการบริหาร
จัดการที่เป็นธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

 

๔. ระดับความส้าเร็จในการ
จัดประชุมหารือเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านแรงงาน
ระหว่างราชอาณาจักรไทย-
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว –ราชอาณาจกัร
กัมพูชา จ้านวน ๓ ครั้ง 

  ๑ ๑ ๑ 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๖๒ 

 

 
 (๓) แนวทางการพัฒนา 
 (๓.๑) ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 
 ๑. ผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ  ปศุสัตว์ และประมงของกลุ่มจังหวัดฯให้ได้ปริมาณ 
 และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   
 ๒. แปรรูปและแปรสภาพสินค้าเกษตร และสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
 ในระดับอุตสาหกรรม   
 ๓. ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์  
  ๔. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายด้านการค้า การลงทุนทั้งใน 
 และต่างประเทศ   
 ๕. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์   
 ๖. การสร้างกลไกและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท้างานร่วมกัน 
 ระหว่างภาครัฐและเอกชน กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 ๗. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
 และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลาย   
 ๘. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ 
 มาตรฐาน   
 ๙. บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม  
 ๑๐. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ  
 
 (๓.๒) ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาค 
  ทางสังคม 
 กลยุทธ์ 
 ๑. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส   
 ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดี   
 ๓. การยกระดับศักยภาพแรงงานและพัฒนาอาชีพ  
  ๔. การส่งเสริมด้านความยุติธรรมแก่ประชาชน   
 
 (๓.๓) ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า ฟ้ืนฟู ปลูกต้นไม่ในพ้ืนที่เปูาหมาย   
 ๒. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 ในด้านต่างๆ 
 ๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียในพ้ืนที่และการน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  ๔. ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืน 
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 (๓.๔) ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ การเสริมสร้างความม่ันคง 
 กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่   
 ๒. กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตาม 
 พ้ืนที่ชายแดน 
 ๓. บูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบ้าบัดปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
  ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพในการการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเชิงบูรณาการ 

1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
๏ วิสัยทัศน์จังหวั ดอุบลราชธานี   

“ เมืองน่าอยู่ทัน สมัย ประตูการค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลาย มิ ติ เกษตรสู่สากล ” 
๏ เป้าประสงค์ ๏   

1. จังหวัดอุบลร า ชธา นี มีโ คร งสร ้า ง พื้น ฐา น  ร ะบบสา ธา รณูป โภคที ่มีคุณภา พแล ะ
เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 

2. ปร ะชา ชนทุกช่ว งวัย  ได้ร ับกา รพัฒนา ตา มศักยภา พ มีคุณภา พชีว ิตที ่ด ี ใ ช ้ช ีว ิต
อย่างมีความสุ ขปลอดภัย ภายใต้กระแสการ เปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก  

3. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การค้ากา รลงทุน  ของจ ังหวัดอุบลร า ชธา นีในทุกภา ค
ส่วนมีการเติมโตอย่างต่อเนื่องและกระจ า ยสู ่ป ร ะชา ชนทุกร ะดับ ร วมทั ้งกา ร เ พิ่มปร ิมา ณกา ร
ส่งออกผลผลิตทา งการ เกษตร  
 
๏ ประเด็นยุทธศาสตร์ข องแผนพัฒนา จังหวั ดอุ บลราชธานี  ๏ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาเมืองน่ าอยู่ ทัน สมัยและเสริ มสร ้าง คุณภา พชีวิ ตของ
ประชาชน  

เป้าประสงค์ 
(1) การสร้างเสริมพล เ มือง ให้ มีคุณภา พชี วิ ตที่ด ี ทีคุณค่าและพ่ึงพา ตน เองไ ด้อย่า ง

ม่ันคง ยั่งยืน  
(2) การพัฒนาและยกระดับ คุณภาพทา งกา รศึกษาทุ กร ะดับให้ไ ด้มา ตร ฐาน  
(3) ระบบสาธารณูปโภค พ้ืนฐานและสิ่ งอ้า นวยควา มสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภา พ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
(1) พัฒนาระบบบริการ สาธา รณสุข เ พ่ือ ให้ ปร ะชาชน เข้า ถึง ได้ทุ กกลุ ่ ม  
(2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เ พ่ือเสริ มสร ้าง ศักยภา พของบุ คคล ด้าน ต่า งๆ ในทุกช่วง

วัย 
(3) พัฒนาระบบผังเ มือง โครงสร้า งพื้น ฐานและสา ธาร ณูป โภค ให้มีความทันส มัย 

รองรับการใช้งานของประชาชน  
(4) ส่งเสริมและสนั บสนุนการวิจ ัย เพ่ือรองรับการ เข้าสู่  Thailand 4.0 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๖๔ 

 

 (5) การจัดการทรัพยากรธรรมชา ติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที ่ เป ็น มิตรต่อ เมือ งน่า
อยู่ทันสมัย  

(6) ส่งเสริมการใช้แนวคิด เศรษฐกิจพอ เ พีย งในภา คการเกษตร  
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  การส่งเสริมการค้าและการลงทุน  

เป้าประสงค์ ศูนย์ผลิตและกระจา ยสิ นค้า เ พ่ือส่ งเสริ มกา รค้า การลงทุนในภูมิภาค  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
(1)  พ ัฒน า โ คร ง ส ร ้า ง พื ้น ฐ า น แล ะ ร ะ บบ ก า ร ใ ห ้บ ร ิก า ร โล จ ิส ติก ส ์ ( Logistics )               

เพ่ือสนับสนุนการ ค้า การลงทุน  
(2)  พัฒนา ศักยภา พบุคลา กรด้า นกา รค้า  กา ร ลงทุน  เ พื่อสร ้า ง โอกา สและเ พิ่มข ีด

ความสามารถในการแข่งข ัน 
(3) ยกระดับการผลิตสินค้าและบริ การ ให้ ได้มา ตร ฐาน  
(4) ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนา ควา มร ่วมมือทา งกา รค้า  กา ร ลงทุน  ทั ้ง ในและ

ต่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3  การส่งเสริมและกา รพัฒนาการท่ อง เที่ ยว เชิ งคุณภา พ  
เป้าประ สงค์ที ่ กา ร ส่ง เ สร ิมแล ะกา รพัฒ นา กา ร ท่อง เที ่ย ว เช ิงค ุณภา พเ พื ่อร องร ับ

นักท่องเที่ยวชา วไทยและชา วต่างชาติ  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
(1) พัฒนากิจกรรมและแหล่ งท่ อ งเที ่ย วให้มี คุณภาพและควา มหลา กหลาย  
(2)  พัฒ นา โคร งสร ้า ง พื้น ฐา น ระบบก า ร ให้บ ร ิกา ร โ ลจ ิสติก ส์และสิ ่ง อ้า น ว ยควา ม

สะดวก เพ่ือรองรับการท่อง เที่ย ว  
(3) ยกระดับการผลิตสินค้า  กา รบร ิกา ร และกา รท่อง เที ่ย ว ให้ได้มา ตร ฐา น เ พื่อสร ้า ง

โอกาสและเพ่ิมขีดควา มสา มารถทา งการแข่ งข ัน  
(4) พัฒนาศักยภาพบุ คลา กรทางการท่อง เที่ย วให้ไ ด้มา ตร ฐาน  
(5) ส่งเสริมการประชาสั มพัน ธ์และขยายฐานการตลา ดเ พ่ือพัฒนาควา มร่ วมมือ

ทางการท่องเที่ย วทั้ งในและต่า งประเทศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4  การยกระดับการผลิตและแปรรู ปสิ นค้า เกษตรสู ่สา กล  
เป้าประสงค์  
(1) เพ่ิมขีดความสา มารถ ในการแข่งขัน ของสิ นค้า เกษตร (ผลิต)  
(2) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิ ตและการแปรรู ป  
(3) เกษตรกรมีควา มเข้ มแข็ งพ่ึ งพา ตน เองไ ด้อย่า งมั่น คงและยั่ งยื น  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
(1)  เ พิ่มผ ลผล ิตทา งกา ร เก ษตร ทั ้งด ้า นปร ิมา ณ และ คุณภ า พด ้วย เ ทคโ น โล ยีแล ะ

นวัตกรรม 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๖๕ 

 

( 2)  พ ัฒ น า / ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร ผ ล ิต ส ิน ค ้า เ ก ษ ต ร แ ล ะ ก า ร แ ป ร ร ูป ใ ห ้ไ ด ้ค ุณ ภ า พ
มาตรฐานสากลเ พ่ือการส่ งออก  

(3)  พัฒนา ศักยภา พเกษตรกรและผู ้ เ กี ่ย ว ข้อ งด้า นกา ร เกษตร เ พื่อ ร องร ับน โยบา ย 
Thailand 4.0 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5  การรักษาความม่ังคงของชา ติและควา มปลอดภัยของ
ประชาชน  

เป้าประสงค์  
(1)  พิทักษ์ ร ักษา และเ ทิดทูนสถา บ ันพระมหา กษัตร ิย ์ แล ะสร ้า งควา มปรองดอ ง  

สมานฉันท์ 
(2) ประชาชนมีควา มม่ังคงปลอดภัย ในชีวิ ตและทรั พย์ สิน เสมอภาค เป็นธรรม  
(3) พ้ืนที่ชายแดนมีควา มม่ันคงและมีควา มสั มพัน ธ์อันดี กับประเทศเพื่อนบ้าน  
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
(1) รักษา ควา มสงบ เร ียบร ้อย  สร ้า ง เสร ิมควา มปลอดภัย ในชีว ิตและทร ัพย ์ส ิน ของ

ประชาชนพ้ืนที่ปกติและตา มแนวชา ยแดน  
(2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและควา มร่วมมือในกรปูองกันและแก้ ไขปัญหาข้า ม

ชาติ ทั้งด้านความม่ันคง เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเ พ่ือนบ้าน  

1.3.4  แผนพัฒนาอ่าเภอน่้ายืน 
“ เกษตรก้าวหน้า ประตูการค้าและการท่องเที่ยว สู่ชุมชน ม่ันคง ยั่งยืน”  

เกษตรก้าวหน้า ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้แนวทาง
เกษตรอินทรีย์ หรือ “เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ ดี อัน
ส่งผลถึงความยั่งยืนใน ๓ ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เพราะอาหารที่ปลอดภัยย่อมเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงจะส่งผลดีโดยตรงต่อเกษตรกรในฐานะผู้ผลิต และผู้บริโภค  

ประตูการค้าและการท่องเท่ียว รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ที่ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศน์  ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ สร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการลงทุนในภาค
การเกษตร 

สู่ชุมชน มั่นคง ย่ังยืน เป็นเมืองที่ มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การเกษตร 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว มีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกก้าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคง พอเพียงกับการด้ารงชีวิต 
มีที่อยู่อาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและอยู่ดีกินดี มีการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านกาย ภาพ เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม  

พันธกิจ (Mission)  



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๖๖ 

 

1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืนเพ่ือให้ประชาชน
สามารถลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้  

2. พัฒนาการจัดการทรัพยากรน้้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในต้าบลให้มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการ

เดินทางของประชาชน  
๔. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้ปัญหาสังคมลดน้อยลง  
๕. เพ่ือประสิทธิภาพการบริหาราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกาศเจตนารมณ์  ท้างานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต  ทุมเท เสียสละ ตามหลัก
ทรงงาน พระบทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามรอยพระยุคพลบาท ขยายผลไปสู่ประชาชนทุกคนใน
อ้าเภอน้้ายืน  

6. ทุกหมู่บ้าน  ประกาศเจตนารมย์  ท้าพันธะสัญญาบันทึกข้อตกลงโครงการบ้านสวย  เมืองสุข 
ให้เป็นรูปธรรม 

เป้าประสงค์รวม  
๑. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นเกษตรปลอดภัย   
    ตัวชี้วัดตามเปูาประสงค์รวมที่ 1  
     1.1 ร้อยละของแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน  

-  มันส้าปะหลัง ร้อยละ ๒0 
-  สวนผลไม้  ร้อยละ ๒0 
-  ข้าว   ร้อยละ  10  

๑.๒  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20) 
๑.๓  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยล่ะ ๒๐  
 

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี  
    ตัวชี้วัดตามเปูาประสงค์รวมที่ 2  

2.1 ต้าบลที่มีการด้าเนินงานด้านการจัดการสุขภาวะ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10)  
2.๒ จ้านวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 15)  
2.๓ จ้านวนการจับกุมผู้กระท้าความผิดร้ายแรง (ลดลงร้อยละ 5)  
2.๔ จ้านวนผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย (ลดลงร้อยละ 5)  
2.๕ แหล่งน้้าที่ได้รับการฟ้ืนฟูบูรณะเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๖๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์   ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพด้าน เกษตรปลอดภัย  
 

เป้าประสงค์
เชิง

ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้ วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ. ๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  

1. เกษตรกร
หันมาใช้
แนวทาง
เกษตรอินทรีย์ 
หรือเกษตรที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

 

จ้านวนเกษตรกร
ที่หันมาใช้
แนวทางเกษตร
อินทรีย์หรือ
เกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมี
จ้านวนร้อยละ
เพ่ิมขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา  

 

๑๐  ๑๐  ๑๐  ๑๐  1.1 ส่งเสริม
กระบวนการ
ผลิตสินค้า
เกษตร
ปลอดภัยให้ได้
มาตรฐาน  
1.2 
ส่งเสริมให้
เกษตรกรที่
ท้าเกษตร
อินทรีย์มี
ตลาดในการ
จ้าหน่าย
สินค้าใน
ชุมชน และ
นอกชุมชน  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒ การพัฒนาด้านการ ค้าและการท่ องเ ท่ียว  

 
เป้าประสงค์

เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้ วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ. ๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  

1. แหล่ง
ท่องเที่ยวของ
อ้าเภอ ได้รับ
การพัฒนาให้
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
ส้าคัญของ
จังหวัด 
 
 

จ้านวน
นักท่องเที่ยวท่ี
เดินทางมายัง
อ้าเภอน้้ายืน ที่มี
จ้านวนร้อยละ
เพ่ิมขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา  

 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 1.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการใน
สถานที่
ท่องเที่ยวแต่
ละแห่ง  
1.2ส่งเสริ ม
ให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยว
ใหม่  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  ๓ การพัฒนาด้านชุมชน มั่นคง ย่ังยืน  

 
เป้าประสงค์

เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้ วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ. ๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  

1. สังคมมี
ความเข้มแข็ง 
โดยการมีส่วน
ร่วมของทุก
ภาคส่วน “น้้า
ยืน ม่ันยืน” 
 

ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ส่วนรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชนมี
จ้านวนร้อยละ
เพ่ิมขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา  

 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 1.1 การ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน  
1.2 การ
พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมทาง
บกให้ได้
มาตรฐาน  
1.3 การ
พัฒนาระบบ
ระบายน้้า
แหล่งน้้าเพ่ือ
การอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร  

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว  การเกษตรมีศักยภาพ  มีการ

พัฒนาอย่างสมดุล  ยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
1.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปูองกัน  การดูแล  และการรักษาสุขภาพแก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ  หน้าที่  ตามกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย 
7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท้างานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
9. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท้างานของทุกภาคส่วน 
10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด 
12. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 
15. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1.ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
2.ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ  ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่ 
3.โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ

บริบทวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
4.ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง 
5.ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการปูองกันโรคอย่างเป็นระบบ 
6.ประชาชนมีความรู้ปรัชญา  อุดมการณ์  สิทธิหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
7.ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข้อมูล  ทรัพยากรในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8.ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรภาคประชาชน 
9.ระบบการท้างานที่สนับสนุนซ่ึงกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10.ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้  มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับชั้น 
11.ศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
12.อุตาสาหกรรมขนาดเล็ก  กลุ่มอาชีพ  ได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร  (ความรู้  การผลิต  การบริหาร  

การตลาด)  ในการก้าหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน 
13.ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  เกิดความตระหนักในการเข้ามามีส่วน

ร่วมในการก้าหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน 
14.ความเป็นระบบของข้อมูลพ้ืนที่เป็นสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบและการใช้ส่อยร่วมกันของประชาชน 
15.มีการจัดระบบการเรียนรู้ เผยแพร่  สืบทอด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16.บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมุ่งสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตร์การการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา  
1.  วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
2. พัฒนระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
4. ขยายเขตการบริหารไฟฟูา  ประปา  รองรับการขยายตัวของชุมชน 
5. พัฒนาระบบระบายน้้าที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
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2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมการปูองกัน  ดูแล  และรักษาสุขภาพแก่ประชาชน 
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับทอ้งถิ่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 
1.   บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรัษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน 
2. เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย  สิทธิ  หน้าที่  และกฎหมายแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
4. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท้างานภาครัฐโดยประชาชน 
5. ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การวางแผนการส่งเสริมการลุงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม 
4. สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
5. พัฒนระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
6. ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิยกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้  ดินและน้้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. พัฒนาระบบการก้าจัดขยะและน้้าเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 
4. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา  
1.  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

 3.  จัดให้มีศูนย์การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือ  เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๗๑ 

 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต่าบลน่้ายืน 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

      กรอบแนวคิดในการจัดท่ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

แนวทาการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์ (Vission) 
 

          “น้้ายืน เมืองน่าอยู่   อู่วัฒนธรรม  น้าการศึกษา  ประชามีส่วนร่วม ” 

พันธกิจ (Missinon) 
1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
3.  พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
4.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
5.  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
6.  บริหารจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.  ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
8.  ท้านุบ้ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     เป้าประสงค์โดยรวม  
1.  พัฒนาการด้าเนินงานของเทศบาลให้มีศักยภาพ 
2.  พัฒนาเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 
3.  จัดให้มีระบบน้้าประปา ไฟฟูาส่องสว่าง  ตามถนนตรอกซอยทุกเส้นทาง 
4.  ให้ประชาชนมีอาชีพ มีที่ท้ากิน มีที่ค้าขาย มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดี 
5.  ปรับปรุงสวนสาธารณะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและออกก้าลังกาย 
6.  อนุรักษ์และรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาให้คงอยู่ตลอดไป 

 7.  พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  บุคลากร และสถานศึกษา 
8.  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้้าเน่าเสีย และมลพิษ 
9.  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
  
 
 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต่าบลน่้ายืน 
การก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลน้้ายืน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการก้าหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส(Opportunity) 
และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน้าผลการวิเคราะห์ไปก้าหนดกลยุทธ์การท้างาน น้าไปสู่การก้าหนด



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๗๒ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน 
ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGY) 
1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   เปูาหมายร้อยละ  90  พัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเทศบาล พัฒนาการปรับปรุงสถานที่ให้บริการ
ประชาชนให้สะดวกรวดเร็วผู้รับบริการได้รับบริการที่เสมอภาคและเป็นธรรมน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและมีส่วนร่วม
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  กลยุทธ์ิ 
  1 แนวทาง   การส่งเสริมการสนับสนุนงานนโยบายของรัฐบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

2 แนวทาง   การพัฒนาทักษะ และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้ประสิทธิภาพ 
3 แนวทาง   การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ระบบงานและคุณภาพการให้บริการ 

  4 แนวทาง   การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด 
1. ปัญหาทุกอย่างได้รับการแก้ไข 
2. การจัดซ้ือจัดจ้างมีความโปร่งใส 

 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  เปูาหมายร้อยละ  90  การบ้ารุงรักษาทางน้้าและทางบก  รวมทั้ง สาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการ เช่น การประปา และไฟฟูาส่องสว่าง เป็นต้น ในหน้าที่ท่ีเทศบาลจะต้องท้า ประกอบกับนโยบายของ
ผู้บริหารเทศบาลได้แถลงต่อสภาเทศบาล เทศบาลต้าบลน้้ายืนจึงก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 
 
 
   



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๗๓ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะและชุมชน 
กลยุทธ์ิ 

  1 แนวทาง  การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงระบบบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2 แนวทาง  การพัฒนา ปรับปรุงระบบการวางผังเมือง 

  3 แนวทาง  การพัฒนาระบบไฟฟูา แสงสว่าง และระบบเสียงตามสายให้ทั่วถึงทุกชุมชน 
  4 แนวทาง  การพัฒนาปรับปรุงระบบน้้า ส้าหรับการอุปโภค บริโภค 

5 แนวทาง  การพัฒนาระบบการจัดการจราจร 
ตัวชี้วัด 
1. มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีทางเท้าให้ประชาชนเดินเท้า 
2. มีระบบระบายน้้าที่สะดวกรวดเร็ว 
3. ถนนทางเท้าและระบบระบายน้้ายังคงสภาพและใช้การได้ตลอดไป 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
       เปูาหมายร้อยละ 90 เพ่ือสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือให้ประชาชนมีระบบปูองกันและรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไม่ให้เข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานงบกลาง 

  กุลยุทธ์ิ 
  1.แนวทาง      การส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 
  2 แนวทาง  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและให้ความรู้ด้านการควบคุมปูองกันโรค 

3 แนวทาง  การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
ตัวชี้วัด 
1.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ 

  2.มีการปูองกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
  3.เยาวชน ประชาชน มาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดลดอบายมุขเพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชน 
 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  เปูาหมายร้อยละ 90 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวและการสร้างอาชีพสร้าง
รายได้เป็นพ้ืนฐานส้าคัญที่จะท้าให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน  และการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
สร้างเมืองให้น่าอยู่จะต้องสร้างชุมชนและสังคมให้มีเศรษฐกิจโดยยึดหลักตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบกับผู้บริหารเทศบาลได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ก้าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจเป็นนโยบายส้าคัญใน
การพัฒนาเทศบาล จึงก้าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจไว้ในแผนการพัฒนาเทศบาล 
 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  กลยุทธ์ิ 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๗๔ 

 

แนวทางการพัฒนา 
  1 แนวทาง  การและพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
  2 แนวทาง  การส่งเสริม การค้าการลงทุน เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการในท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด 
1. ประชาชนมีอาชีพ มีงานท้าและมีรายได้ 
2. จ้านวนกลุ่มอาชีพเกิดขึ้น 
3. จ้านวนประชาชนที่มีความรู้ในวิชาชีพและรู้จักการท้ามาหากิน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  เปูาหมายร้อยละ 90  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาตลอดจนผลักดันให้เกิดโรงเรียนเพ่ือรองรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   
ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่เด็ก และเยาวชนให้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์           
ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นและท้านุบ้ารุงศาสนา 
  แผนงานการศึกษา/การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  กลยุทธ์ิ 

  แนวทางการพัฒนา 
  1 แนวทาง   การบริหารจัดการด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2 แนวทาง   การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
  3 แนวทาง   การส่งเสริม อนุรักษ์และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

ตัวชี้วัด 
1. จ้านวนเยาวชนที่ได้รับการศึกษา 
2. มีอาคารสถานที่ เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ หรือห้องสมุด 

 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  เปูาหมายร้อยละ 90  ยุทธศาสตร์การบริหารด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดประกอบกับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล จึงก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 
  แผนงานสาธารณสุข/แผนงานเคหะและชุมชน 
  กลยุทธ์ิ 

แนวทางการพัฒนา 
  1 แนวทาง   การพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่ 

2 แนวทาง   การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
                                     และสิ่งแวดล้อม                                       
  3 แนวทาง   การพัฒนา ปรับปรุงระบบการก้าจัดน้้าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ 

 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๗๕ 

 

ตัวชี้วัด 
1.  มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาล 

  2.  มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
 
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
 นายกเทศบาลต้าบลน้้ายืน  ได้ก้าหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ในคราวแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาล
ต้าบลน้้ายืน วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557  โดยก้าหนดนโยบายการพัฒนาไว้  ดังนี้ 
 1.2  การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถ่ิน 
 เทศบาลต้าบลน้้ายืน ได้ด้าเนินการก้าหนดนโยบาย(Policy)และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต้าบลน้้ายืน  
6  ยุทธศาสตร์  30  แนวทางการพัฒนา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เทศบาลต้าบลน้้ายืนได้พัฒนาตามนโยบายริเริ่มของผู้บริหารด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดังนี้ 
  1.1  การสร้าง การขุดลอก การบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า ชลประทาน 
  1.2  แก้ไขปัญหาประปาอุปโภค บริโภค 
  1.3  การสร้างและบ้ารุงรักษาทางบก 
  1.4 ขยายเขตไฟฟูาแรงต้่าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
  1.5 ติดต้ังโคมไฟสาธารณข้างถนน บริเวณมุมมืดให้ครอบคลุมทั่วถึง 
 2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  2.1  สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม 
  2.2  สนับสนุนส่งเสริมการท้าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน 
  2.3  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3.  นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
       ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลน้้ายืน 
 4.  นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
  4.1  ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการของเทศบาลต้าบลน้้ายืน 
  4.2  การส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒธรรม 
  4.3  สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในปูองกันปรามปรามและบ้าบัดยาเสพติด   
  4.4  ส่งเสริมสนับศิลปวัฒธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถาน 
  4.5  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรม 
  4.6  สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส 
  4.7  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษา 
  4.8  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนให้มีความรู้เก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
  4.9  สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  4.10 สนับสนุนด้านกิจการด้าน อปพร. และหน่วยกู้ชีพ 
 
 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๗๖ 

 

 5.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดล้อม 
  5.1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2  สนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสมนึกรักและหวงแหน 
  5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

6.  นโยบายด้านการเมืองการนบริหาร 
  6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัติทรงเป็นประมุข 
  6.2  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ ทุกแห่ง 
  6.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ 
  6.4  ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท้างานและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
  6.5 สร้างระบบงานบริหารงานบุคคลโดยสร้างวัฒนธรรมของการท้างานเป็นหมู่คณะการท้างาน 
  6.6 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6.7 สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญก้าลังใจให้ข้าราชการ 
  6.8  มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาและฝึกอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการ 
  6.9 บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลังโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล 
 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  มีเทศบาลต้าบลน้้ายืน จุดเด่นคือมีทรัพยากรธรรมชาติได้แก่แหล่งน้้าที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิด เป็นพ้ืนที่แหล่งน้้า ห้วย หนอง ฝาย กักเก็บน้้าที่ อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้้าสงไหล
ผ่าน มีความเพียงพอต่อความต้องการบริโภค อุปโภคของประชาชน มีทรัพยากรสัตว์น้้าที่หลากหลายชนิด ประชาชน
สามารถจับบริโภคและจ้าหน่ายมีรายได้ พืชเศรษฐกิจของต้าบล ได้แก่ ยางพารา มันส้าปะรัง ปาล์ม      ไม้ยูคา
ลิปตัส และข้าว ที่เป็นรายได้หลักของประชาชน มีโรงงานรับซ้ือและแปรรูปพืชผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ภายในพ้ืนทีต้าบลสีวิเชียร ด้านกายภาพมีการคมนาคมที่สะดวกเป็นพ้ืนที่สามารถ เชื่อมต่อไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่งและพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนได้อย่างสะดวก ท้าให้เกิดโอกาสในการส่งเสริมการส่งเสริมการค้าชุมชนและ
พัฒนาเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวเปิดรับประชาคมอาเซียนที่จะมาถึง มีวัดในทุกหมู่บ้านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน มีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยม และอาชีวะศึกษา 

ฉะนั้น ด้วยสภาพพ้ืนที่เทศบาลต้าบลน้้ายืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากสะเหมาะแก่การท้าการเกษตร 
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนแล้ว ทุกหมู่บ้านยังมีวัดส้าหรับเป็นที่ท้ากิจกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน และมีโรงเรียนครบทุกหมู่บ้านทั้งระดับประถมศึกษา มัธยม และอาชีวะศึกษา จึงก้าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต้าบลน้้ายืน คือ  

“น ้ายืน เมืองน่าอยู่   อู่วัฒนธรรม  น้าการศึกษา  ประชามีส่วนร่วม ” 
 
 
 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๗๗ 

 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ   
          พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เปูาประสงค์   
          เพ่ือพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเทศบาล พัฒนาการปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนให้สะดวก
รวดเร็วผู้รับบริการได้รับบริการที่เสมอภาคและเป็นธรรมตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
 ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 

ปัญหาทุกอย่างได้รับการแก้ไข 
การจัดซ้ือจัดจ้างมีความโปร่งใส 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  การส่งเสริมการสนับสนุนงานนโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

จ้านวนที่เพ่ิมขึ้น 

2.  การพัฒนาทักษะ และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้
ประสิทธิภาพ 

จ้านวนที่เพ่ิมขึ้น 

3.  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ระบบงานและ
คุณภาพการให้บริการ 

จ้านวนที่เพ่ิมขึ้น 

4. การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 

จ้านวนที่เพ่ิมขึ้น 

 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส้านักปลัด กองคลัง กองสาธารณสุข กองการศึกษา กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ   

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เปูาประสงค์ 
          เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
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 มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีทางเท้าให้ประชาชนเดินเท้า 
 มีระบบระบายน้้าที่สะดวกรวดเร็ว 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงระบบบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จ้านวนที่เพ่ิมขึ้น 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
         ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ   

            พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดี 
 เปูาประสงค์   
          เพ่ือสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
          ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ 
 มีการปูองกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 เยาวชน ประชาชน มาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดลดอบายมุขเพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชน 
  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.การส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 
2.การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและให้ความรู้ด้านการควบคุม
ปูองกันโรค 
3 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
 

จ้านวนโครงการ 
จ้านวนโครงการ 
 
จ้านวนโครงการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส้านักปลัด กองสาธารณสุขและกองการศึกษา 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

พันธกิจ   
             ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
เปูาประสงค์   
               เพ่ือพัฒนาประชาชนมีกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 

พัฒนาด้านสังคม  อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดได้ทั่วถึงมีมาตรฐาน 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.พัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ จ้านวนที่เพ่ิมขึ้น 
2.ส่งเสริมการค้า การลงทุน จ้านวนที่เพ่ิมขึ้น 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส้านักปลัด 
ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
               ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

พันธกิจ   
          ส่งเสริมการศึกษาการกีฬาและนันทนาการ  
             ท้านุบ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เปูาประสงค์   
          เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเข้มแข็งของชุมชน 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 

จ้านวนเยาวชนที่ได้รับการศึกษา 
มีอาคารสถานที่ เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ หรือห้องสมุด 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.การบริหารจัดการด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 

จ้านวนที่เพ่ิมขึ้น 

2.การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ 

จ้านวนโครงการที่เพ่ิมขึ้น 

3.การส่งเสริม อนุรักษ์และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี 

จ้านวนโครงการที่เพ่ิมขึ้น 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษา  
ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  2 การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 
 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
พันธกิจ   

บริหารจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เปูาประสงค์   
          เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว  รณรงค์และปูองกันสิ่งปฏิกูลและสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
          มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาล 
 มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) ๘๑ 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  การพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่ 

จ้านวนที่เพ่ิมขึ้น 

2.การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                                       
 

จ้านวนที่เพ่ิมขึ้น 

2. การพัฒนา ปรับปรุงระบบการก้าจัดน้้าเสีย ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ 

จ้านวนที่เพ่ิมขึ้น 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและกองช่าง 
ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
                        โครงการความเชื่อมโยงแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 
                                  เทศบาลต่าบลน่้ายืน พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 
แผนงาน แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 

 

ผลผลิต / 
โครงการ ผลผลิต/

โครงการ 
ผลผลิต/
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 
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  แผนงาน 

                     แนวทางการ
พัฒนา 

ง 

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

3 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
        3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปัจจุบันด้วยเทคนิค SWOT 

  การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิค SWOT  เป็นการประเมินโดย
การวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะของข้อจ้ากัดที่เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่อาจจะมีผลต่อการก้าหนดแนวทางใน
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราเองว่า   “ปัจจุบันสภาพการณ์การพัฒนาท้องถิ่นก้าลังด้าเนินอยู่   จุด
ใด”   เพ่ือให้เป็นแนวทางในการก้าหนดแผนการพัฒนาในอนาคต 
  ผลการศึกษารวบรวมข้อมูลของส้านักงานเทศบาลต้าบลน้้ายืนท้าให้สามารถก้าหนดแนวทางและ
เปูาหมายการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและน้าไปสู่ประสิทธิผลและตรงตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  แต่เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  และการสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์กร  
การจัดท้าแผนพัฒนาจึงได้น้าเอาเทคนิค   SWOT  มาช่วยในการวิเคราะห์สภาพการของท้องถิ่นซ่ึงสามารถแยกออก
ได้  2   ปัจจัย  ดังนี้ 

1.  ปัจจัยภายใน 
     ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ  ที่สามารถน้ามาพิจารณาในการวางแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึง

องค์กรสามารถควบคุมได้  ด้านการบริหาร  การวางแผน  การประสานงาน  การมอบอ้านาจการก้ากับดูแลบุคลากร  
งบประมาณ  ฐานข้อมูล  ทรัพยากรและเครื่องมือในการด้าเนินงานให้บรรลุตามตามและเปูาหมายองค์กรที่วางเอาไว้  

 
 
      

วสัิยทัศน์ท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พฒันา 

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พฒันา 
จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พฒันา 
 

    ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 

 

แผนงาน 

         โครงการ       โครงการ โครงการ                                                                                                                                               

การ 
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1.1  จุดแข็ง  (Strength) 
   การวิเคราะห์ถึงศักยภาพของส้านักงานในการประสานงาน  เพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถเข้าถึงปัญหาและกลุ่มเปูาหมาย  แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
และตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชน 

(1)  จ้านวนอัตราก้าลังที่มีประสิทธิภาพในการร่วมประสานแผนการพัฒนาและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุเปูาประสงค์  และเปูาหมายขององค์กร 

(2)  การจัดการ  และการบริหารที่มีคุณภาพของคณะผู้บริหาร 
(3)  การประชาคมที่มีคุณภาพ 

 1.2  จุดอ่อน  (Weakness) 
การวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนที่มีผลต่อการพัฒนา  การบริหารเพ่ือให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ขององค์กรใน

การพลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาที่ได้ก้าหนดขึ้น 
(1)  อุปกรณ์และเครื่องมือขาดประสิทธิภาพในการใช้สอยผลักดันแผนพัฒนาให้เกิดผลส้าเร็จ  
(2)  ประชาชนในท้องถิ่นไม่เห็นความส้าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญอย่างหนึ่งที่มักจะมีผลต่อการพัฒนาแทบทุกองค์กร 

ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ มีผลต่อทั้งทา งตรงและทางอ้อม บางครั้งจนไม่สามารถหลีกเลี่ยง ได้  เพราะเป็นปัจจัยที่อยู่
นอกเหนือจากการควบคุมขององค์กร  ซ่ึงได้แก่ปัญหาดังต่อไปนี้ 

(1)  การเมือง  การเปลี่ยนแปลงคณะผู้น้า  ทางด้านการเมือง  ทั้งการเมืองระดับประเทศ  และ 
การเมืองท้องถิ่น  เพราะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้น้าบริหารกลุ่มผู้ปกครองดังกล่าว  มักจะท้าให้นโยบายของการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงอาจมีผลท้าให้การพัฒนาตามแผนขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นมีผลกระทบ  
เช่นเดียวกัน 

(2)  ความขัดแย้งของกลุ่มเปูาหมาย  คือกลุ่มประชาชนในท้องถิ่นที่เรียกร้องให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการตามที่กลุ่มเรียกร้อง  ซ่ึงเป็นเหตุให้การพัฒนาได้รับผลกระทบและหยุดชะงัก 
  (3)  ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  จากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  ก่อ ให้
เกิดความเหลื่อมล้้าทางสังคมมากยิ่งขึ้นระหว่างผู้ที่ มีฐานะทางด้านการเงินที่ ดีและกลุ่มผู้ที่ยากจนและใน
ขณะเดียวกันผู้ด้อยโอกาสในสังคมขาดการเอาใจใส่ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้  ล้วนมีผลต่อการพัฒนา
องค์กรและประเทศเช่นกัน 

2.1  การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity)   
การวิเคราะห์ช่วงจังหวะ  และโอกาสที่น้ามาสนับสนุนให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  

และตรงตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนในท้องถิ่น      อาทิ  เช่น  
(1)  การสร้างจิตส้านึกและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความส้าคัญของการมีส่วนร่วม 

ในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น  หรือการฝึกอบรมให้ประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์และแนวทางเข้ามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 (2)  การสร้างจิตส้านึกในการหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ 
2.2  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค (Threat) 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเห็นจากการพัฒนาที่ผ่านมาพอสามารถสรุปได้  ดังนี้ 
(1)  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจในการร่วมมือ  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
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(2)  ความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนจากส่วนกลางและขั้นตอนของการปฏิบัติ 
(3)  ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยและประสิทธิภาพในการใช้งานต้่า 
การวิเคราะห์และศึกษาปัญหาที่จะท้าให้การด้าเนินการตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาไม่สามารถ

ด้าเนินงานได้ตามแผนที่ก้าหนดไว้   จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องมีการวางแผนรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง
ระหว่างการด้าเนินการตามแผน  เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่องค์กร  และให้เกิดผลเสีย
น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถท้าได้  เพราะหากเกิดปัญหาน้อยเท่าใดก็เท่ากับว่าองค์กรประสบความส้าเร็จมากเท่านั้น  

นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินและนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต่าบลน่้ายืน 
 1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมของเมือง  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  และ เป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

    1.1  มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 

1.2  มุ่งเน้นสร้างเสริมความสะดวกสบายในการสัญจรของประชาชน  โดยการบูรณะพัฒนา  ถนน

ซอย  ท่อระบายน้้าและทางเท้าในเขตเทศบาลให้มีสภาพดี และได้มาตรฐาน  

1.3  ปรับปรุงขยายบริการไฟฟูาสาธารณะแสงสว่าง  แก่ชาวชุมชนในเขตเทศบาล ให้มีโอกาสเท่าเทียมทั่ว
ทั้งเขตเทศบาล 

1.4  ควบคุมการขยายของตัวเมือง  ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและเป็นไปตามข้อบัญญัติข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

1.5  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชื่อมต่อประเทศ
เพ่ือนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา 

1.6  ส่งเสริมเรื่องการจัดระเบียบจารจรในเขตเทศบาลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความปลอดภัย  

      2.  นโยบายด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเก้ือหนุนในการด้ารงชีวิตเ พ่ือเอ้ืออ้านวยต่อความ
สมดุลของระบบนิเวศวิทยา   เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  ดังนี้ 

2.1  มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว  เพ่ือสร้างเสริม  คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
          2.2  มุ่งพัฒนาบ้านเมืองให้ปราศจากมลภาวะจากขยะและน้้าเสีย 

2.3  มุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ ใน เขตเทศบาลให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

2.4  พัฒนาสวนสาธารณะที่มีอยู่ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้นเหมาะสมและเป็นสถานที่พักผ่อนและออกก้าลังกาย
ของประชาชน 
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2.5  บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนรวมของประชาชนและเร่งรัดพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่เสื่อมโทรมให้เป็นปัจจัยในการ
ดึงดูดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมือง 

2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและก้าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย  สวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและมีสัมฤทธ์ิผลท่ีชัดเจน 

3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน  โดยให้มีความส้าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และประสานความร่วมมือกับทุกฝุาย  เพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  ดังนี้ 
  3.1  มุ่งส่งเสริมสร้างการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไ ด้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได้  โดยจัดหลักสูตรอบรม ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นต่าง ๆ แก่พ่ีน้องชาวชุมชน  เช่น  กลุ่มภาพเขียนไทย  
ฯลฯ   

3.2   มุ่งส่งเสริม  สนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับโดยจะ
ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ในระดับครอบครัวและส่งเสริมการรวมตัวเพ่ือ
ด้าเนินการเศรษฐกิจชุมชนให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น 

3.3  สนับสนุนให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซ้ือสินค้าที่มีคุณภาพ  ราคาถูกและปูองกันการเอา
รัดเอาเปรียบ 

3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จ้าหน่ายสินค้าของชุมชน  ของที่ ระลึก และส่งเสริมระดับการตลาด
ให้ชุมชน เช่น การก่อสร้างสถานที่จ้าหน่ายสินค้า OTOP 

3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดระเบียบการค้าขายในเขตเทศบาล  โดยเฉพาะภายในตลาดสด
เทศบาล 

4.   นโยบายด้านสังคม 

พัฒนาศักยภาพของประชากรในเขตเทศบาลอย่างเต็มที่ท้ังด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุขและการสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิติที่ดี  ดังนี้ 
   4.1  พัฒนายกระดับการศึกษา  ขยายปรับปรุงการศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการของชุมชน ต้ังแต่การ
เตรียมความพร้อมระดับปฐมวัยต่อเนื่องจนถึงการเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิตตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือเท่า
ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

4.2   ส่งเสริมการสาธารณสุขและอนามัยแก่ประชาชนโดยทั่วถึง  เพ่ือเสริมสร้าง โอกาสให้ประชาชนเป็นผู้
มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญของการปูองกันและการดูแลรักษาสุขภาพ
พลานามัยตนเองและครอบครัว 

4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านและการปูองกันโรคติดต่อและ
โรคระบาด  เช่น โรคไข้เลือดออก  ไข้หวัดนก  โรคเอดส์  เป็นต้น 

4.4  ให้การสงเคราะห์ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้ที่มีรายได้น้อย  ผู้ พิการหรือทุพพล
ภาพ  ผู้ด้อยโอกาส  และ ผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือคุมครอง 
และได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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4.5  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ นันทนาการและการกีฬาให้เป็นสมบัติของประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ 
 4.6  สนับสนุนส่งเสริมสร่างจิตส้านึกในชุมชนให้รักที่อยู่อาศัยและส่งเสริมให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
                     
 4.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทและทุกระดับให้มีมาตรฐานส่ง เสริมและสนับสนุนให้มีการ
แข่งขันกีฬาทุกระดับ เพ่ือสร้างเกียรติภูมิและ ความภูมิใจของประชาชน และปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา  
 4.8  ด้าเนินการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท 
 4.9  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย เช่น                              
ประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นต้น 
 4.10  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทะนุบ้ารุงศาสนาและค้าสอนของศาสนา   การมีจริยธรรมและ
คุณธรรมเพ่ือน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

5.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

พัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
2540   ที่ให้ความส้าคัญกับการกระจายอ้านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการก้าหนด
น โยบา ย  กา รบริ กา ร  กา ร เ งินกา รคลั ง  ดั งนั้ น    จึ ง มีคว า มจ้ า เป็ นที่ จ ะต้อง เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ า พใ น                                   
การปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นของเทศบาล ตลอด  จนการเสริมสร้างจิตส้านึกของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างใน
การบริการประชาชน  ให้ได้รับความสะดวก    รวดเร็ว  และเกิดความพึงพอใจโดยยึดหลักบริหารจัดการสู่ธรรมาภิ
บาล  ดังนี้ 

  5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายจังหวัด  การเมือง  และเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

5.2  เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชน มีความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในเขตเทศบาล   โดยมุ่งเน้นมาตรการ การปูองกัน แก้ ไข   พร้อมทั้งจัดระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อุบัติภัย  และภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพทั่งถึงและทันท่วงที 
 5.3  มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล  ให้สามารถบริหารประชาชนให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว  และเป็นธรรม  โดยการเร่งพัฒนาคุณภาพของพนักงานลูกจ้าง  ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการของประชาชน 
 5.4  น้าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการประชาชนให้ได้ความสะดวกเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับ
ความเจริญของบ้านเมือง  รวมทั้งทบทวนระเบียบ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารงานมีความยืดหยุ่น  
มีประสิทธิผล   โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และมีการประเมินผลเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
 5.5  มุ่งพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความก้าวหน้าในวิทยาการ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
 5.6  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 5.7  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้ งถิ่น เน้นการจัดท้าประชาคม  เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ต้ังแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมท้า  ร่วมตรวจสอบ 
รวมทั้งส่งเสริมระบบตรวจสอบความโปร่งใส  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือตอบสนองความต้องการประชาชน 
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3.2 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกเทศบาลต่าบลน่้ายืน 

               1)   ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง  (Strengths) 
  1.  ผู้บริหารที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน มีความมุ่งม่ันต้ังใจที่จะพัฒนา  

                         ท้องถิ่นและให้ความสนใจกับการวางแผนเชิงรุก 
2. ผู้บริหารมีเครือข่ายความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนักการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 

และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของ                    
เทศบาลต้าบลน้้ายืน 

  3.  บุคลากรมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเทศบาลต้าบลน้้ายืน 
  4.  บุคลากรมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพการท้างานอย่างเป็นพลวัตร 

     5.  บุคลากรมีความรักและผูกพันกับท้องถิ่น ซ่ึงส่งผลให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา   
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

  6.  บุคลากรมีจ้านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

  2)  จุดอ่อนขององค์การ  (Weaknesses) 
    1.  ขาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะพัฒนาให้องค์การและท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  

      2.  โครงสร้างการท้างาน การมอบหมายงานและการก้าหนดภาระงานของบุคลากรไม่ชัดเจนท้าให้    
การปฏิบัติงานเกิดความสับสนและขาดประสิทธิภาพ 

 3.  ความไม่ชัดเจนของการก้าหนดภาระงานมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการท้าให้การ        
      ประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร                 
      ที่เหมาะสมเป็นธรรม 
 4. ระบบการปฏิบัติงานยังไม่สอดคล้องกับ “ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  
     และ  “หลักการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์”                 

         5.  ขาดระบบการประเมินผล  “แบบมุ่งเน้นผลงาน” ท้าให้ไม่มีตัวชี้วัดผลการด้าเนินงาน 
        ที่เหมาะสม ส้าหรับผู้บริหารในการพิจารณาผลงาน               
         6.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

   7.  ขาดแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลต้าบลน้้ายืนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   8.  ไม่มีระบบการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) ในเทศบาลต้าบลน้้ายืน 
   9.  ขาดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

                     10.  ไม่มีระบบการประกันคุณภาพการบริหารงานในการที่จะสร้างให้เทศบาลต้าบลน้้ายืน 
                           มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ  

  11.  บุคลากรขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต้าบลตามหลักการและแนวคิด 
                           การกระจายอ้านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น 

  12.  การบริหารงานในเทศบาลต้าบลน้้ายืนขาดการประสานงานและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
  13.  บุคลากรขาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน 

  14.  บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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3)  โอกาสในการพัฒนา (Opportunity) 
                     1. พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ได้ให้อ้านาจ    

และบทบาทเทศบาลต้าบลน้้ายืน ในการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมหลายด้าน 
          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี  มีการส่งเสริมยุทธศาสตร์การค้าชายแดน  
        การท่องเที่ยว  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต       

  3.  มีสินค้าทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพแก่ประชาชน 
                     4.  มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวท่ีสนใจในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา                                           
     สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ        

  5.  มีสถาบันการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการระดมสรรพก้าลัง ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาให้ประชาชน 
      เกิดรายได้                
  7.   มีศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบกที่สะดวกและพร้อมต่อการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 

8. การพัฒนาการบริหารไปสู่หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้าให้เทศบาลต้าบลน้้ายืน   
“ต้องปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงความโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและความรับผิดชอบต่อสังคม” เพ่ือมุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชน 

9. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้รับรู้
ข้อมูล        ข่าวสารของราชการท้าให้เทศบาลต้าบลน้้ายืน 
 “ต้องมีความพร้อมต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่สาธารณะ”    

  10.  รัฐบาลมีนโยบายและให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
  11.  นโยบายการปฏิรูประบบราชการน้าไปสู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการ 

                             เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรมและค่านิยมของระบบราชการ 

 4)  อุปสรรคต่อการพัฒนา (Threat) 
  1.   ขาดความเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลต้าบลน้้ายืน จังหวัด และท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากร 

                            บูรณาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
2. โครงสร้างพ้ืนฐานในด้านถนน ไฟฟูา น้้าประปา โทรศัพท์ ที่มีอยู่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่าง 

                            คุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ 
3. ขาดการวางแผนเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนท้าให้ 

                            ประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพ้ืนที่ 
  4.   เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้มาตรฐาน 
  5.  การให้บริการด้านสาธารณสุข เก่ียวกับสุขภาพอนามัยยังไม่เพียงพอ 

6. ขาดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจและสุขภาพอนามัย        
ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

7. ประชาชนขาดการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด การเกษตรและการท่องเที่ยว 
8. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 9.  ประชาชนและภาคเอกชนขาดจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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วิสัยทัศน์ (Vision)และพันธ์กิจ (Mission) การพัฒนาท้องถ่ิน 
 

  ในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นจ้าเป็นต้องให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
ตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐ กิจและสังคมแห่งชา ติ แผน พัฒนาจั งหวัด แผนพัฒนาอ้าเภอ               
และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ซ่ึงต้องมีการก้าหนดนโยบายและการวางยุทธศาสตร์ที่ เหมาะสม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน การเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมทั้งด้าเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์
ที่ก้าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การก้าหนดยุทธศาสตร์ที่ดีจะท้าให้สามารถแสดง
ให้เห็นทิศทางการท้างานว่าต้องการมุ่งเน้นไปสู่จุดหมายปลายทางใด วิธีการใด วัดความก้าวหน้า และประสบ
ผลส้าเร็จได้ 
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  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
           ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พ้ืนท่ี 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
1. การบริหารจัดการตาม   

หลักธรรมาภิบาล 
1.1 การส่งเสริมการสนับสนุนงาน 
นโยบายของรัฐบาลเพ่ือประโยชน์ 
สุขของประชาชน 

 
1. สนับสนุนงานนโยบายของรัฐบาล 
2. ปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น 

 
บุคลากรเทศบาล 
และประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 
 
 
 

 
1.นโยบายเกิดผลสัมฤทธิ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
2.การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

1.2 การพัฒนาทักษะ และเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรให้ประสิทธิภาพ 
 
 

1.ปัญหาบุคลากรของเทศบาล ไม่มีการพัฒนา
ด้านการการฝึกอบรมทุกคน 
2.ปัญหาผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล            
และพนักงานเทศบาลมีความรู้ มีทักษะ      
วิสัยทัศน์ในการท้างาน 
 

บุคลากรเทศบาล 
และผู้บริหาร         
สมาชิกสภาเทศบาล             
 

1.การบริหารงาน และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารงานสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลได้รับการ
พัฒนา 
 

1.3  การพัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ ระบบงานและคุณภาพ
การให้บริการ 

1.มีอาคารส้านักงานส้าหรับบริการประชาชน 
2.มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้บริการประชาชนมี    
3.ระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการประชาชน 
4.เทศบาลมีข้อมูล ปัญหา และความต้องการ
ของประชาชน 

บุคลากรเทศบาล 
 

1 ประชาชนได้รับริการที่สะดวกรวดเร็ว 
2 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในปัจจุบัน 
3 ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 ปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้รับการแก้ไข 
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ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พ้ืนท่ี 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

1.4. การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 

1.มีแผนพัฒนาเทศบาลที่มาจากปัญหา และ
ความต้องการของประชาชน 
2.การแก้ไขปัญหาสอดคล้อง และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 

        ทุกหมู่บ้าน 
1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล 
2.การบริหารงานมีความโปร่งใส 
 

2.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1.ด้านการพัฒนาก่อสร้าง 
ปรับปรุงระบบบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
1.ปัญหาน้้าท่วมเกิดจากท่อระบายน้้าไม่เพียงพอ 
2.ปัญหาถนนคอนกรีตและลาดยางช้ารุด 
 

 
ทุกหมู่บ้าน 

  
1.ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง 
2.มีระบบระบายน้้าที่สะดวกรวดเร็ว 
3.ถนนทางเท้าและระบบระบายน้้าไม่อุดตัน คลองน้้าไม่ต้ืนเขิน  
ท้าให้การระบายน้้ามีความสะดวกรวดเร็ว 

2.2 การพัฒนา ปรับปรุงระบบ   
การวางผังเมือง 

1.เพ่ือเป็นการพัฒนาเมืองและบริเวณ               ที่
เก่ียวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน                    
การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค            
บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม 

ทุกหมู่บ้าน 1.เกิดการพัฒนา ปรับปรุง ฟ้ืนฟูเมือง ให้มีความเป็นระเบียบ ความสวยงาม 
 

2.3 การพัฒนาระบบไฟฟูา     
แสงสว่าง และระบบเสียงตามสาย
ให้ท่ัวถึงทุกชุมชน 

1.ไม่มีการขยายเขตไฟฟูาแรงต้่า และติดต้ังไฟฟูา             
ส่องสว่างตามถนนตรอกและซอย 
2.ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต              
และทรัพย์สินให้มีหอกระจายข่าวหรือระบบเสียง
ตามสายเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชน 
 

ทุกหมู่บ้าน 1.มีไฟฟูาส่องสว่างตามถนนตรอกซอย ทุกสายในเขตเทศบาล 
2.มีหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายในชุมชนเทศบาล 
 



 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 – 2565) 93 

 

ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พ้ืนท่ี 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
2.4 การพัฒนาปรับปรุงระบบน้้า 
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค 

1.ปัญหาน้้าไม่สะอาดหรือการประปาบริการทั่วถึง 
2.ไม่มีแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและใช้           
เพ่ือการเกษตรตลอดปี 
 

 
ทุกหมู่บ้าน 

1 มีน้้าสะอาดหรือระบบประปาบริการประชาชน 
2 มีถังน้้า บ่อน้้า และอ่างเก็บน้้า ที่สามารถกักเก็บน้้าได้ตลอดปี 
3 มีฝายน้้าล้นที่สามารถมีระบบกักเก็บน้้าและระบายน้้าที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

2.5 การพัฒนาระบบการ                
จัดการจราจร 

1.ไม่มีการพัฒนาจัดระบบจราจร 
2.ไม่มีมีสัญญาณไฟโดยเฉพาะบริเวณทางแยก 
ทางร่วมจราจรบอกกฎจราจรตามกฎหมาย 
3.ไม่มีปูายจราจรบอกกฎจราจรตามกฎหมาย 

ทุกหมู่บ้าน 1 การจราจรคล่องตัวไม่ติดขัด (รถติด) 
2 ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย  
3 การจอดรถมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4 ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา                      
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1 การส่งเสริมและพัฒนา
สวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 

 
1.ปัญหาการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวย
เอดส์ได้รับสวัสดิการ 
2.ปัญหาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ทุกหมู่บ้าน  
1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ได้รับสวัสดิการจากท้องถิ่น 
2 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคภัย ลดการบาดเจ็บหรือสูญเสีย
ชีวิตได้รับการช่วยเหลือด้านบรรเทาเหตุทันท่วงที 

3.2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และให้ความรู้ด้านการควบคุม
ปูองกันโรค 

         1. ปัญหาการสร้างสุขภาพที่ดีควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
         2. ปัญหาการปูองกันและควบคุมโรคระบาด             
โรคติ      โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 

 

ทุกหมู่บ้าน 1.  ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
2.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  
     ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 

3.3 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุข 

1. ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไม่ให้เข้าไป    
เก่ียวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 
2.ปัญหาส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ 
กับเยาวชน 

ทุกหมู่บ้าน 1.เยาวชน ประชาชนหันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ลดอบายมุขเพ่ือ
พัฒนาตนเองและชุมชน 
2. ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 
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ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พ้ืนท่ี 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.1การและพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือ 
สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 

1.ปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพ ไม่มีงานท้าและ         มี
ไม่มีการสร้างรายได้ 
2.ปัญหาจ้านวนกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้น 
3.จ้านวนประชาชนที่มีไม่มีความรู้ในวิชาชีพ            
และรู้จักการท้ามาหากิน 
 

ทุกหมู่บ้าน 1.ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
2.ประชาชนมีรายได้จากการขายผลผลิต 
3.ลดปัญหาการว่างงาน 
 

4.2 การส่งเสริม การค้าการลงทุน 
เพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการในท้องถ่ิน 

1.ปัญหาการมีตลาดกลาง ตลาดชุมชน                                    
และลานค้าชุมชน 
2.ปัญหาการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองโดยใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.ปัญหาการส่งเสริมให้มีการผลิต                         
และพัฒนาสินค่า OTOP 
 

ทุกหมู่บ้าน 1 ประชาชนมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
2 ประชาชนมีก้าลังซ้ือ ท้าให้เศรษฐกิจขยายตัว 
3 มีตลาดส้าหรับประชาชนท้าการค้าขาย 
4 มีสินค้าพ้ืนเมืองและสินค้า OTOP จ้าหน่าย 
 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
5.1 การบริหารจัดการด้าน
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

1.ปัญหาจ้านวนเยาวชนที่ได้รับการศึกษา 
2.ปัญหาอาคารสถานที่ เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ หรือ
ห้องสมุด 
3.ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์                                  
ประกอบการเรียนการสอน 

 
 

ทุกหมู่บ้าน 
 

 
 

1.เด็กเยาวชนมีความรู้ มีทักษะตามฐานะของวัย 
2.เด็กเยาวชน และประชาชนมรสถานที่ศึกษา และแหล่งค้นคว้า 
หาความรู้ 
3.เด็กเยาวชน และประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี 
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ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
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เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

5.2 การส่งเสริมและสนับสนุน
การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

1.ปัญหาการเล่นกีฬาและพัฒนาการกีฬา 
อย่างต่อเนื่อง 
2.ปัญหาเยาวชนและประชาชนออกก้าลังกาย 
ไม่ต่อเนื่อง 

 
ทุกหมู่บ้าน 

 

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.เพ่ือให้การกีฬาช่วยพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ 
 
 

5.3 การส่งเสริม อนุรักษ์และสืบ        
ทอดศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
 

1.ปัญหาอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมประเพณี             
ของท้องถิ่น 
2.ปัญหาการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ 
 

ทุกหมู่บ้าน 1.มีงานประเพณีเป็นประจ้าทุกปี 
2.ประชาชนได้ประกอบกิจกรรม และท้าความดีร่วมกัน 
 

6. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1 การพัฒนา ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลสวยงาม
เป็นเมืองน่าอยู่ 

1.  ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะ
สวยงาม 
2. ปัญหาสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 
 

ในเขตเทศบาลต้าบล      
น้้ายืน 

1.  มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาล 
2.  มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
 

6.2 การส่งเสริมให้ประชาชน              
มีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์           
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม                                       
 

1.  พ้ืนที่การปลูกปุา 
2. ปัญหาการใช้สารเคมี 
 

ทุกหมู่บ้าน 
1.มีปุาไม้ที่เขียวขจี แทนที่ปุาธรรมชาติ 
2.มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นและลดการใช้สารเคมี 
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ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20ปี 

4.ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

5.ด้านการสร้างการเติม
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยืน 

6.การพัฒนาระบบ
บริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ 

5.ด้าน
ความ
ม่ันคง 

9การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

6.การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

8.ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

1.การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2.การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

3.การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

4.การวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

5.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

6.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีฯ 

7.การบริหารจัดการ
ทรัพยากร อปท. 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

2.การเสริมความ
เป็นธรรมลดความ
เหล่ือมล้้าในสังคม 

2.พัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยวให้ได้ระดับ

มาตรฐานสากล 

2.การส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการ

ท่องเที่ยว 

3. การพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

3.การเสริมสร้าง
ความเข็มแข็ง
และแข่งขันได้
อย่างยืน 

10.การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และภูมิภาค 

3.พัฒนาระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการธุรกิจ
การค้าและเพ่ิมมูลค่า
การค้าชายแดนครบ
วงจรและได้มาตรฐาน 

3.การพัฒนาการเกษตร
และการแปรรูปส้ินค้า

เกษตร 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

1.การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

7.การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

1.พัฒนาคุณภาพและ
เพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่
ความต้องการของตลาด 

1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเสริมสร้าง

ความเข็มแข็งของชุมชน 

5.การเสริมสร้างและ

รักษาความม่ันคง 

แบบ ยท.01 
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1.การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2.การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

3.การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

4.การวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

5.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

6.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

7.การบริหารจัดการ
ทรัพยากร อปท. 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

1.การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมมาภิบาล 

2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

4.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

5.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

6.การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

1.ประชาชนมีองค์ความรู้ 
และมีส่วนรวมด้าน
การเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
2.ประชาชนพึงพอใจต่อ
การด้าเนินของเทศบาล
ต้าบลน้้ายืนเพ่ิมข้ึน 
 

1.ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาได้ สะดวก มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 
2.ประชาชน
สาธารณูปโภค เพียงพอ
และทั่วถึง 
 

1.ประชาชนมีสุขภาพจิต
และสุขภาพกายที่ดี 
2.ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
3.ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ประสบภัยได้รับ
สงเคราะห์ทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

1.ประชาชนมีอาชีพมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
 
 

1.เทศบาลต้าบลน้้ายืน มี
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึงยั่งยืน 
 

1.ประชาชนมีน้้าต้นทุนเพ่ือ
การบริโภค อุปโภคเพียงพอ
และทั่วถึง 
 

1.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
บ้ารุงรักษาให้คงอยู่คู่
ชุมชน 
2.นักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

เปูาหมายทาง
ยุทธศาสตร์ 

1.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การเมือง การปกครอง 
การบริหารแก่ประชาชน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนรวม
ของประชาชน 
3.พัฒนาด้านบุคลากรและ
ระบบบริหารจัดการ 
 

1.พัฒนาก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ้ารุงรักษา 
ระบบระบายน้้า 
2.พัฒนาก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ้ารุงรักษา
ถนนและสะพาน 
3.พัฒนาก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ้ารุงรักษา 
ระบบไฟฟูา 
 

1.ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนและ
สงเคราะห์ 
2.ส่งเสริมการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และบรรเทาสาธารณภัย 
3.ส่งเสริมการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 
4.ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
 

1.ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและยกระดับ
รายได้ 
2.ส่งเสริมตลาดชุมชน
และส้ินค้าพ้ืนเมือง 
3.ส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
วิสาหกิจชุมชน 
4.ส่งเสริมการพัฒนาการ
เกษตรการประมง และ
ปศุสัตว์ 
 

1.ส่งเสริมการศึกษาเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
2.ส่งเสริมด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีท้องถ่ิน 
3.ส่งเสริมการกีฬา
และนันทการ 
4.เพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา ระบบประปา
หมู่บ้าน 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุง
แหล่งน้้าตามธรรมชาติและ
การเกษตร 
 

1.ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
2.ส่งเสริม พัฒนาความ
ร่วมมือทางการค้า การ
ลงทุนผู้ประกอบการโอ 
ท็อป 
3.ส่งเสริมพัฒนาและ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ 

แบบ ยท.01 
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1.การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมมาภิบาล 

2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

4.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

5.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

6.การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

1.ประชาชนมีองค์ความรู้ 
และมีส่วนรวมด้าน
การเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
2.ประชาชนพึงพอใจต่อ
การด้าเนินของเทศบาล
ต้าบลน้้ายืนเพ่ิมข้ึน 
 

1.ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาได้ สะดวก มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 
2.ประชาชน
สาธารณูปโภค เพียงพอ
และทั่วถึง 
 

1.ประชาชนมีสุขภาพจิต
และสุขภาพกายที่ดี 
2.ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
3.ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ประสบภัยได้รับ
สงเคราะห์ทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 

1.ประชาชนมีอาชีพมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
 
 

1.เทศบาลต้าบลน้้ายืน มี
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึงยั่งยืน 
 

1.ประชาชนมีน้้าต้นทุนเพ่ือ
การบริโภค อุปโภคเพียงพอ
และทั่วถึง 
 

1.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
บ้ารุงรักษาให้คงอยู่คู่
ชุมชน 
2.นักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

เปูาหมายทาง
ยุทธศาสตร์ 

1.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การเมือง การปกครอง 
การบริหารแก่ประชาชน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนรวม
ของประชาชน 
3.พัฒนาด้านบุคลากรและ
ระบบบริหารจัดการ 

 

1.พัฒนาก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ้ารุงรักษา 
ระบบระบายน้้า 
2.พัฒนาก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ้ารุงรักษา
ถนนและสะพาน 
3.พัฒนาก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ้ารุงรักษา 
ระบบไฟฟูา 
 

1.ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนและ
สงเคราะห์ 
2.ส่งเสริมการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และบรรเทาสาธารณภัย 
3.ส่งเสริมการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 
4.ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
 

1.ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและยกระดับ
รายได้ 
2.ส่งเสริมตลาดชุมชน
และส้ินค้าพ้ืนเมือง 
3.ส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
วิสาหกิจชุมชน 
4.ส่งเสริมการพัฒนาการ
เกษตรการประมง และ
ปศุสัตว์ 
 

1.ส่งเสริมการศึกษาเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
2.ส่งเสริมด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีท้องถ่ิน 
3.ส่งเสริมการกีฬา
และนันทการ 
4.เพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา ระบบประปา
หมู่บ้าน 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุง
แหล่งน้้าตามธรรมชาติและ
การเกษตร 
 

1.ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
2.ส่งเสริม พัฒนาความ
ร่วมมือทางการค้า การ
ลงทุนผู้ประกอบการโอ 
ท็อป 
3.ส่งเสริมพัฒนาและ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์                  “น ้ายืน เมืองน่าอยู่   อู่วัฒนธรรม  น้าการศึกษา  ประชามีส่วนร่วม ” 
 

แบบ ยท.02 



 

 

 
3.5   รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลต่าบลน่้ายืน 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
6 การพัฒนา
ระบบริหาร
งานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี
7 การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี
1  
การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

พัฒนาการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหารองค์กร
ท้องถ่ิน ให้มี
ประสิทธิภาพโดยมี
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนตามหลักธรรม
มาภิบาล 
 

-จ้านวนการ
ตรวจเยี่ยมเพ่ือ
ตรวจสอบการ
ด้าเนินการ 
บริหารท้องถ่ิน  
-จ้านวน
เจ้าหน้าที่ได้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
เพ่ิมพูนความรู้ 
- จ้านวน
กิจกรรมที่
สนับสนุน
หน่วยงาน
ภายนอก 
 

34 23 25 25 

 

34 23 25 25 

 

34 23 25 25 

 

34 23 25 25 

 

1. บริหาร
ท้องถ่ินด้วย
ระบบธรรมาภิ
บาล โปร่งใส  
 เป็นธรรม มี
ส่วนร่วม พัฒนา 
ตรวจสอบได้ 
2. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร การ
บริการของ 
เทศบาล 
3. ส่งเสริม 
สนับสนุน
กิจกรรมภาค
ประชาชน 
องค์กรภายนอก 
เน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ใน
ท้องถ่ิน 
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
บริหารงานท้องถ่ิน
และพัฒนาบุคลากร 
-โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาและการ
บริการประชาชน 
-โครงการบริหาร
จัดการภารกิจถ่าย
โอนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 

ส้านัก
ปลัด 

ทุกกอง 

 

แบบ ยท. 03 



 

 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64  
ยุทธศาสตร์ท่ี
2 
การส่งเสริม
การค้า การลง 
ทุนและการ
ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานท่ัวถึงและ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาล 
 

1.จ้านวน
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
2.จ้านวน
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
สาธารณูปการ 

91 91 91 91 1.ก่อสร้าง/ปรัง
ปรุง/บ้ารุงรักษา 
ระบบระบายน้้า 
2. ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
บ้ารุงรักษา ระบบ
ถนนและสะพาน 
3. ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
บ้ารุงรักษา ระบบ
ระบายไฟฟูา 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

-โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. 
-โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 
-โครงการ
บ้ารุงรักษา
ถนน 
-โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ 
-โครงการ
ก่อสร้าง
สาธารณูปกา
ร 
 

กองช่าง ทุกกอง 

 

แบบ ยท. 03 



 

 

 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64  
ยุทธศาสตร์ท่ี
1การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีและ
เสริมสร้าง
ความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
2การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

เพ่ือสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส 
 

ผู้สูงอายุ คน
พิการ และ
ผู้ปุวยเอดส์
ได้รับการ
สงเคราะห์มี
การปูองกันและ
ควบคุมโรค
ระบาด 
โรคติดต่อ โรค
ไม่ติดต่อและ
ภัยสุขภาพ
เยาวชน 
ประชาชน มา
เล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพ
ติดลดอบายมุข
เพ่ือพัฒนา
ตนเองและ
ชุมชน 
 

32 32 32 32 ดูและผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการให้ย่ังยืนและ 
สร้างขวัญและ
ก้าลังใจ 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

-จ่ายเบ้ียยัง
ชีพทุกคน
ท่ีมาข้ึน
ทะเบียนกับ
เทศบาล
ต้าบลน้้ายืน  

ส้านักปลัด 
กอง

สาธารณสุข 

ทุกกอง 

แบบ ยท. 03 



 

 

 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
1 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

1.พัฒนาด้าน
การเกษตรให้
ได้มาตรฐาน
และตรงกับ
ความต้องการ
ของผู้บริโภค 
2. พัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
การส่งเสริม
อาชีพ ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

จ้านวน
โครงการจัด
ฝึกอบรม
อาชีพแก่
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
2. รายได้ภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน
3. จ้านวน
เกษตรกรท่ีหัน
มาท้า
การเกษตร
ตามแนว
พระราชด้าริ 
 

11 11 11 11 1. พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
และผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ให้แก่
ประชาชน 
2. พัฒนาและ
ส่งเสริมระบบ
ตลาดสินค้าใน
ชุมชน 
3. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตรทุก
รูปแบบตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมา
ณ 

-โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 
-โครงการส่งเสริม
ระบบตลาดสินค้าใน
ชุมชน 
-โครงการส่งเสริม
การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 
-โครงส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงการฝึกอบรม
ด้านเกษตร 

ส้านักงาน
ปลัด 

ทุกกอง 

แบบ ยท. 03 



 

 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี
6 อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่
ศิลปะวัฒนธร
รมจารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

1. จัดการศึกษาให้
ทั่วถึง พัฒนาด้าน
การศึกษาให้ได้
เหนือกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้คง
อยู ่
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
การศึกษา,ร้อยละ
ประชาชนท่ีมี
ช่องทางรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้  
2.จ้านวนของ
กิจกรรม/
โครงการ ท่ีมีการ
จัดเพื่อส่งเสริม
บ้ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น 
3.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง การ
เจ็บปุวยลดลงใน
แต่ละปี 
โรคติดต่อลดลง 

 

39 3
9 

39 39 3.1 ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 
3.2 ส่งเสริม
สนับสนุน
ศาสนา 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรร
ม 
 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมา
ณ 

-โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 
-โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนศาสนา 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
-โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ของประชาชน 
 

กอง
การศึกษา

ฯ 

ทุกกอง 

แบบ ยท. 03 



 

 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การบริหารการ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
 

พัฒนาการค้า 
การท่องเท่ียว  
การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว รักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้
คงสภาพ 
ปลอดมลพิษ 
และสร้าง
ระบบบริหาร
จัดการขยะ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.จ้านวน
โครงการ
พัฒนาภูมิ
ทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม 
2. จ้านวน
โครงการ
บริหาร
จัดการขยะ 
3.จ้านวน
นักท่องเท่ียว
ท่ีเข้ามา
เย่ียมชมเพ่ือ
สร้างรายได้
ให้แก่
ท้องถ่ิน 
 

31 31 31 31 1. พัฒนา 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
และส่ิงแวดล้อมใน
เขต เทศบาลให้
สะอาดน่าอยู่ 
2. พัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการส่ิงแวดล้อม
และมลพิษต่างๆ 
3.พัฒนาและ
ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียวสร้าง
รายได้ให้ท้องถ่ิน 
4.พัฒนาดูแล
รักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม 
5. ส่งเสริมพัฒนา
ความร่วมมือ ทาง
การค้า การลงทุน
ประกอบการหนึ่ง
ต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม 
-โครงการส่งเสริม
แหล่งท่องเท่ียว 
-โครงการพัฒนา
ความร่วมมือทาง
การค้า 
 

กอง
สาธารณสุข 
 

ทุกกอง 

แบบ ยท. 03 



 

 

 



 
 
 

ส่วนท่ี 4  
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบติั 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
         ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิ
บาล 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด ทุกกอง 

  บริหารท่ัวไป รักษาความสงบภายใน   
  การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา   
  การบริการชุมชน

และสังคม 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป กองช่าง ทุกกอง 
  การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา   
  การบริการชุมชน

และสังคม 
เคหะและชุมชน   

  บริหารท่ัวไป รักษาความสงบภายใน   
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต การบริการชุมชน

และสังคม 
บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 

กองสาธารณสุข 
ทุกกอง 

  การด าเนินการอ่ืน งบกลาง กองการศึกษา  
  การบริการชุมชน

และสังคม 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

  การบริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

  บริหารท่ัวไป รักษาความสงบภายใน   
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน 
การบริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด ทุกกอง 

                                  108 



 
 
 

 
         
 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

การบริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ทุกกอง 

   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

      

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองสาธารณสุข ทุกกอง 

  การบริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

  การบริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน    109 



                                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                                                                                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
                                                               เทศบาลต้าบลน้้ายืน
                                                                                                             

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

    1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี เพื่อแสดงออกถึงความ บุคลากรเทศบาลต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ท้องถิ่นเกิดความจงรักภักดี
และงานวันส าคัญต่างๆ จงรักภักดีและความ น้ ายืนร่วมกิจกรรมงาน ของกลุ่มเปูา ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สมัครสมานสาม้คคี รัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ หมาย และความสามัคคี ส านึกใน
อ าเภอน้ ายืน จ านวน 50 คน พระมหากรุณาธิคุณ

2 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อร าลึกถึงวันสถาปนาวัน จัดกิจกรรมและประกอบ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80 ของ เทศบาลเกิดความสมัคร
วันเทศบาล เทศบาล พิธีทางศาสนา จ านวนพนักงาน สมานสามัคคีในองค์กรและ

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการ เผยแพร่กิจการงานเทศบาล
ของเทศบาล

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  - จัดฝึกอบรม ประชุม 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 60 บุคลากรมีความรู้ ความ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ท างานในการพัฒนา สัมมนาพัฒนาบุคลากร ของกลุ่มเปูา สามารถ เพิ่มพูนศักยภาพ
และดูงานต่างประเทศ ท้องถิ่นให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จ านวน 100 คน หมาย ในการท างานเพิ่มมากขึ้น

4 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ จัดส่งบุคลากรเข้ารับ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิ
ตามแผนการฝึกอบรมของ ความเข้าใจและสามารถ การอบรมสัมมนา ของกลุ่มเปูา ภาพ สามารถน ามาปรับใช้
กรมส่งเสริมการปกครอง น ามาปฏิบัติงานในหน้า กองละ 5 คน หมาย ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้อย่างถูกต้อง

แบบ ผ.๐๒ 



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการพัฒนาบุคลากรของ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ ต้ังทุนการศึกษาระดับ  -  -  -  -  - ร้อยละ 50 บุคลากรของเทศบาลได้

ท้องถิ่นศึกษาต่อในระดับ พัฒนาบุคลากรให้เพิ่ม ปริญญาตรีปริญญาโท ของกลุ่มเปูา รับทุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี - ปริญญาโท ความรู้ คุณวุฒิให้สูงขึ้น จ านวนไม่เกิน 4 คน/ปี หมาย ปริญญาตรี และปริญญาโท

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริย ฝึกอบรม/กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ ธรรม เพิ่มประสิทธิภาพ จ านวนพนักงาน100คน ของกลุ่มเปูา และเกิดความรักความสา
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร หมาย มัคคีในองค์กร

สมาชิกสภาเทศบาล
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฝึกอบรมการปฏิบัติงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ100 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติงานโดย การปฏิบัติงานการพัฒนา โดยกิจกรรม 5 ส.ให้ บุคลากรที่ได้รับ และสามารถปฏิบัติงานใน
กิจกรรม 5 ส. องค์กรด้านความสะอาด กับชุมชน10ชุมชน การพัฒนา องค์กรให้สะอาด น่าอยู่

น่าอยู่ เป็นระเบียบ

8 โครงการสถานที่ท างาน  - เพื่อให้บุคลกรมีความรู้ 10 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  - บุคลากรมีความรู้ความ
น่าอยู่น่าท างาน ในการด าเนินงาน บุคลากรที่ได้รับ เข้าใจในการด าเนินงานสถาน
(Healthy work place)  (Healthy work place) การพัฒนา ที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน

 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วน  - บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ร่วมของบุคลากรในองค์กร ในกิจกรรม (Healthy

 work place)



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ พนักงานกองคลัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปฎิบัติงานได้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

ฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ความเข้าใจและสามารถ พนักงานส านักปลัด ส าเร็จตาม เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติมีทักษะ
 E-laas  น ามาปฏิบัติงานในหน้า ก าหนด 100% ในการท างานเพิ่มมากขึ้น

ที่ได้อย่างถูกต้อง
ตามนโยบายกรมส่งเสริมฯ

10 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี จัดท าแผนที่ภาษีครอบครุม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดท าข้อมูลแผนที่สามารถจัดเก็บภาษีบ ารุง
และทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น พื้นที่จัดเก็บภาษีในเขต ภาษีและทะเบียน ท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ปัจจุบันและมีระบบการจัดเก็บ เทศบาลต าบลน้ ายืน ทรัพย์สินแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้น
ภาษีที่แน่นอนสามารถตรวจสอบทั้ง 10 ชุมชน ร้อยละ 80
ได้สะดวกรวดเร็ว

11 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อดูแลปรับปรุงระบบ ปรับปรุงและอัพเดตระบบ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ปรับปรุงระบบ เทศบาลมีระบบแผนที่จัดเก็บ
ภายนอกจัดท าระบบปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ แผนที่ภาษี อย่างน้อย 1 ปี ได้สูงสุดร้อยละ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สิน 60

12 โครงการจัดท าระบบงานสารบรรณ เพื่อให้มีระบบการรับ-ส่งการ ให้มีระบบงานสารบรรณ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีระบบรับ-ส่ง เทศบาลมีระบบรับ-ส่งการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) บริหารจัดการ การจัดเก็บ อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอิเล็ก บริหารจัดการการจัดเก็บ
ส านักงานเทศบาลต าบลน้ ายืน เอกสารงานสารบรรณในรูป สามารถเรียกใช้งานจาก ทรอนิกส์กับ เอกสารงานสารบรรณในรูป

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านโปร หน่วยงานอื่น แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
แกรมอินเตอร์เนต ได้ ร้อยละ 80 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
มีระบบจัดเก็บไฟล์เอกสาร การส่ือสารบนเครือข่ายอิน
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เคร่ือง เตอร์เนต
สแกนเนอร์

13 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฎิบัติการร่วม เพื่อเป็นสถานที่กลางรวบรวม จัดต้ังศูนย์ปฎิบัติการร่วม 240,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ รวบรวมข้อมูลปัญหาความ
ในการช่วยเหลือประชาชนตาม ข้อมูลปัญหาความต้องการ ในการช่วยเหลือประชาชน ประชาชนที่มา ต้องการของประชาชน และ
อ านาจหน้าที่ของ อปท. ของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูล ตามอ านาจหน้าที่และปฎิบัติ ร้องทุกข์ไม่น้อย ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้

ในการพิจารณาให้ความช่วย การร่วมกับอปท.อื่นแบบ กว่าร้อยละ 20 ทันท่วงที
เหลือประชาชน บูรณาการ

14 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ เทศบาลต าบลน้ ายืนมีความ
สภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น เลือกต้ัง สท.และผู้บริหาร เลือกต้ังและค่าตอบแทนผู้ ประชาชนมีสิทธิ์ โปร่งใสและเป็นไปตามกฎ
ที่ครบวาระ ท้องถิ่นทต.น้ ายืน ปฎิบัติงานเลือกต้ัง เลือกต้ังจ านวน หมายรัฐธรรมนูญตามหลัก

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้เกี่ยว ไม่น้อยกว่า ประชาธิปไตย
กับการเลือกต้ัง ร้อยละ 60



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการขอรับการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนอ าเภอน้ ายืน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ส่วนราชการ  อปท. เอกชน

งบประมาณจัดงานรัฐพิธีอ าเภอ ในการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอ มีงบประมาณในการจัดงาน จ านวนโครง พ่อค้า ประชาชนเห็นความ
ประจ าปี 2560 น้ ายืน หรือกิจกรรม การที่สนับสนุน ส าคัญและแสดงออกถึงความ
(ปกครองอ าเภอ) งบประมาณ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ

16 โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ    อุดหนุนจังหวัด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ เป็นการส่งเสริมกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ ส านักงานกาชาด     อุบลราชธานี จ านวนโครง เหล่ากาชาดจังหวัด และ
ประชาชน ภารกิจเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี มีงบประมาณในการจัดงาน การที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนน าผล

หรือกิจกรรม งบประมาณ ผลิตมาจ าหน่ายท าให้มี
17 โครงการจัดงานกาชาดประจ าปี สนับสนุนงบประมาณ    อุดหนุนจังหวัด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ เป็นการส่งเสริมกิจกรรม

"รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" การจัดงานกาชาด     อุบลราชธานี จ านวนโครง เหล่ากาชาดจังหวัด 
จังหวัดอุบลราชธานี และงานปีใหม่ มีงบประมาณในการจัดงาน การที่สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชน

จังหวัดอุบลราชธานี หรือกิจกรรม งบประมาณ มีส่วนรวมกิจกรรม

18 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนอ าเภอน้ ายืน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ ฝึกฝนความอดทน อดกล้ัน
ชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน มีงบประมาณในการจัดงาน จ านวนโครง เพิ่มทักษะความสามารถ
ประจ าปี 2560 (ปกครองอ าเภอ) เฉลิมพระเกียรติ หรือกิจกรรม การที่สนับสนุน

งบประมาณ

19 โครงการสนับสนุนการ สนับสนุนงบประมาณ   อุดหนุนอ าเภอน้ ายืน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนในเขตอ าเภอน้ ายืน
ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบ ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบ มีงบประมาณในการจัดงาน จ านวนโครง ได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิด
สาธารณภัยอ าเภอน้ ายืน สาธารณภัยอ าเภอน้ ายืน หรือกิจกรรม การที่สนับสนุน สาธารณภัยต่างๆ

งบประมาณ



    1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
        1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานวันอาสาสมัคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ อปพร.จัดกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60ของ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย

ปูองกันภัยฝุายพลเรือนแห่งชาติ ความเข้าใจในกิจกรรม จ านวน 143  คน จ านวนสมาชิก พลเรือนมีขวัญและก าลังใจ
วัน อปพร.และกิจกรรม อปพร.ที่ขึ้น ต้ังในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทะเบียนกับ เสียสละ เกิดความรัก ความ

เทศบาล สามัคคี

2 โครงการฝึกอบรมการปูองกัน  - เพื่อให้ประชาชน ครู ฝึกอบรมให้ความรู้กับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60  - ประชาชน ครู นักเรียน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้ นักเรียน รู้จักการระงับ ประชาชน ครู นักเรียน ของกลุ่มเปูา ได้ความรู้ มีทักษะและช่วย
กับชุมชนในเขตเทศบาล/ ปูองกันอัคคีภัยและ จ านวน 50 คน หมาย เหลือสังคมได้
โรงเรียนในเขตเทศบาล สามารถระงับอัคคีภัย

เบื้องต้นก่อนได้รับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ราชการ

3 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา -เพื่อฝึกอบรมทบทวนสมาชิก จัดส่งสมาชิก อปพร. 350,000     350,000      350,000     350,000      350,000      ร้อยละ 60 เทศบาลต าบลน้ ายืน มีอปพร.
สมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน อปพร.ให้ความรู้ความสามารถ เทศบาลต าบลน้ ายืน    ของสมาชิก ในสังกัดที่มีความรู้ ความ

และมีความรู้เกี่ยว กฎ ระเบียบ   จ านวน  143  คน  อปพร. สามารถ
ข้อบังคับ กฎหมายเกี่ยวข้อง  เข้ารับการฝึกอบรม
สิทธิที่สมาชิก อปพร.พึงได้ 
ในการปฎิบัติงาน

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนการ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานปูองฯ จัดการฝึกอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เพิ่มศักยภาพปฏิบัตหน้าที่
ระงับอัคคีภัย เจ้าหน้าที่งาน เทศบาลต าบลน้ ายืน เหตุอัคคีภัยให้กับ จนท. ของจนท.ปูอง ในการระงับเหตุอัคคีภัย
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ฝึกทบทวนความรู้ในด้าน เจ้าหน้าที่ปูองกันฯ กัน

การเข้าระงับเหตุอัคคีภัย จ านวน 10 คน



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจัดต้ังและฝึกอบรม  - เพื่อรับสมัครสมาชิกอปพร รับสมาชิก อปพร. สังกัด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ชุมชนมีความเข้มแข็งด้าน

สมาชิก อปพร.เพิ่มเติม และจัดต้ังฝึกอบรม อปพร เทศบาลต าบลน้ ายืน จ านวนสมาชิก การเสริมสร้างความสงบ
ที่สมัครร่วมกับเทศบาล จ านวน 50 คน ที่สมัครขึ้นทะ เรียบร้อยและความมั่นคง

เบียนกับเทศ ภายใน 
บาล

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ จัดฝึกอบรม/ตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วมและช่วย
อาสาสมัครท้องถิ่นปูองกัน ประชาชนในการดับไฟปุา ทั้ง10ชุมชนๆละ10คน ของประชาชนที่ เหลือเจ้าหน้าที่ในการรักษา
ไฟปุา เข้าร่วมอบรม ปุา

7 โครงการรณรงค์ประชาชนขับขี่ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนร้อยละ ประชาชนได้ความรู้และไม่
ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค ด้านกฎจราจรและค่าปรับ ทั้ง 10 ชุมชน  80 ของกลุ่ม กระท าผิดกฎจราจร

การจราจร จ านวน 100 คน เปูาหมาย

8 โครงการจัดต้ังศูนย์ปูองกันและ เพื่อมีศูนย์ปูองกันเพื่อลด จัดต้ังศูนย์ปูองกันลด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง อุบัติเหตุบนท้องถนนใน อุบัติเหตุ 1 แห่ง จากสถิติของปี บนท้องถนนในช่วงเทศกาล
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ช่วงเทศกาล ล่วงมาแล้ว ปีใหม่และสงกรานต์

ร้อยละ 10

9 โครงการรณรงค์ตามมาตรการ เพื่อรักษาความปลอดภัย จัดฝึกอบรม อปพร. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 นักท่องเที่ยวได้รับความ
รักษาความปลอดภัย และอ านวยความสะดวก จ านวน 50 คน ของกลุ่มเปูา ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
นักท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยว หมาย สิน ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและ เพื่อให้กล้องใช้งานได้ตาม ซ่อมเปล่ียนมิเตอร์กล้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กล้องวงจรปิด สามารถน าภาพที่กล้องบันทึก

เปล่ียนระบบกล้อง CCTV ปกติ วงจรปิด และสายภายนอก สามารถใช้งาน มาใช้ประโยชน์ทางคดีความ
อาคาร ในสถานที่ราชการ ได้ทุกจุด 100% หรือรู้ผู้กระท าผิดกฎจราจร
ชุมชน และถนนหลัก

11 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน เพื่อสนับสนุน อปท.ในการ อุดหนุนองค์กรปกครอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประเมินความพึง รวบรวมข้อมูลปัญหาความ
การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ จัดต้ังศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน ส่วนท้องถิ่น พอใจของผู้ใช้บริการต้องการของประชาชนและให้
หน้าที่ของ อปท. การช่วยเหลือประชาชน เกินร้อยละ 5 ความช่วยเหลือประชาชนได้

ทันที



1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
    1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. โครงการจัดท าแบบส ารวจข้อมูล เพื่อมีข้อมูลพื้นฐานจัดเก็บไว้ ของประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  - ประชาชนมีส่วนร่วมใน

พื้นฐานขององค์กรปกครอง ในเทศบาล เทศบาล 10 ชุมชนๆละ /ชุมชน การพัฒนาชุมชนของตัวเอง
ส่วนท้องถิ่น 200 คน  - ได้ทราบข้อมูลพื้นฐาน

เพื่อรายงานข้อมูลต่อหน่วย
เหนือ

2. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้น า จัดฝึกอบรม/ตามโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ผู้น าชุมชนมีความรู้ ความ
นอกสถานที่คณะกรรมการ ชุมชน ก่อให้เกิดความ จ านวน 100 คน ของกลุ่มเปูา สามารถและมีประสิทธิภาพ
ชุมชน/ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้มแข็ง ความสามัคคี หมาย ในการท างานเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้น าชุมชน

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้น า จัดฝึกอบรม/ตามโครงการ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ผู้น าชุมชนมีความรู้ ความ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชน ก่อให้เกิดความ จ านวน 100 คน ของกลุ่มเปูา สามารถและมีประสิทธิภาพ

เข้มแข็ง ความสามัคคี หมาย ด้านต่อต้านยาเสพติด



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2  การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
         2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า  -  - 500,000     500,000      500,000      เกินร้อยละ10 การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น

ถนนโนนคู่เขตโขง และยืดอายุการใช้งานของ บริเวณถนนโนนคู่เขตโขง ของประชาชน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ในชุมชนที่ได้รับ
ระบบระบายน้ า ความเดือดร้อน

ปัญหาน้ าท่วม
2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณซอย 8 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เกินร้อยละ10 การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น

ถนนกล่ินพงษา ซอย 8 และยืดอายุการใช้งานของ ฝ่ังตะวันตก  ของประชาชน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ฝ่ังตะวันตก ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา บ้านโนนทอง ในชุมชนที่ได้รับ
หมู่ 9  ระบบระบายน้ า ความเดือดร้อน

ปัญหาน้ าท่วม
3 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนมีอาคาร บริเวณศาลากลาง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนร้อยละ ประชาชนมีอาคารอเนก

ศาลาประชาคมบ้านโนนทอง อเนกประสงค์เพื่อใช้ใน บ้านโนนทอง (ซอย 8) 80 ของชาวบ้าน ประสงค์มีอายุการใช้งาน
 หลังเก่า ซอย 8 กิจกรรมของหมู่บ้าน จ านวน 1 หลัง ที่ใช้อาคาร ยาวนาน
หมู่ 9  ศาลากลางบ้าน

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากถนน เพื่ออ านวยความสะดวกใน บริเวณหน้าศพด.วัดน้ ายืน 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 เกินร้อยละ 50 ประชาชนได้รับความสะดวก
สถิต ถึง ศพด.วัดน้ ายืน  ม.6 การสัญจรของประชาชน ม.6 ต าบลโซง ของประชาชน ปลอดภัยในการคมนาคม
ต าบลโซง เพื่อเป็นการรักษาความเป็น ยาว 200 ม. ในชุมชนที่ใช้ การจราจรมีความสะดวกและ

ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน กว้าง 5 ม. ถนนสัญจร คล่องตัว
พื้นที่รวม 1,000ตร.ม.



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนมีอาคาร บริเวณศาลากลางบ้าน 350,000 350,000 350,000     350,000      350,000      จ านวนร้อยละ ประชาชนมีอาคารอเนก

ศาลากลางบ้านโนนสวรรค์ อเนกประสงค์เพื่อใช้ใน บ้านโนนสวรรค์  ม.2 80 ของชาวบ้าน ประสงค์มีอายุการใช้งาน
หมู่ 2 กิจกรรมของหมู่บ้าน ปูกระเบื้อง ที่ใช้อาคาร ยาวนาน

ศาลากลางบ้าน
6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เกินร้อยละ การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น

ถนนเกวลินสฤษด์ิ และยืดอายุการใช้งานของ หน้าศาลากลางบ้าน 10 ของประชา ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
หน้าศาลากลางบ้านโนนสวรรค์ ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา โนนสวรรค์ ม. 2 ซอย 4 ชนในชุมชน
หมู่ 2 ระบบระบายน้ า ท่อขนาด 0.60 เมตร ที่ได้รับความ

เดือดร้อนจาก
ปัญหาน้ าท่วม

7 โครงการก่อสร้างร้ัวก าแพง,ประตู มีแนวเขตร้ัวคสล.ที่มาตร บริเวณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนร้อยละ ประชาชนมีอาคารอเนก
พร้อมรางระบายน้ า ฐานมีความเป็นระเบียบ ศาลากลางบ้านสีวิเชียร 80 ของชาวบ้าน ประสงค์มีอายุการใช้งาน
ศาลากลางบ้านสีวิเชียร สวยงามมีความปลอดภัย หมู่ 10 ที่ใช้อาคาร ยาวนาน
หมู่ 10 ในทรัพย์สินของชุมชน ศาลากลางบ้าน ประชาชนมีร้ัวเพื่อความปลอด

ระบบระบายน้ าได้ดี ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณฝ่ังทิศใต้ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น
พร้อมวางท่อระบายน้ า และยืดอายุการใช้งานของ ชุมชนสีวิเชียร ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ถนนเทศบาล 5 ฝ่ังทิศใต้ ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ท่อ 0.60 เมตร ชุมชนที่ได้รับ
หมู่ 10 ระบบระบายน้ า ยาว 300 เมตร ความเดือดร้อน การจราจรมีความสะดวกและ

ปัญหาน้ าท่วม คล่องตัว



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ จัดกิจ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 50 ของ ชุมชนมีสถานที่จัดกิจกรรม

พดตาด้วง(สระสองร้อยปี)หมู่10 กรรม พักผ่อนทางด้านจิตใจ พดตาด้วง (สระ200ปี) ประชาชน ออกก าลังกาย 
และสืบสานและอนุรักษ์ ปรับปรุงศาลากลางน้ า ใช้สถานที่จัด พักผ่อนและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม ชุมชนสีวิเชียร กิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

พื้นที่ 35 ไร่
10 โครงการถมที่สาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับ ถมที่สาธารณะ 500,000 500,000 500,000     500,000      500,000      ร้อยละ 50 ของ ชุมชนมีแนวเขตที่ นสล.

หน้าศาลากลางบ้านสีวิเชียร ประชาชนได้จัดกิจกรรม บริเวณหน้าศาลากลาง ประชาชนใน กลางบ้านที่ได้มาตรฐานและ
หมู่ 10 ในหมู่บ้าน บ้านสีวิเชียร หมู่ 10 พื้นที่ต้องการใช้ มีขอบเขตที่ชัดเจน มีความ

ที่สาธารณะ ปลอดภัยพิ่มขึ้น

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณถนนเชื่อมต่อ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น
ถนนชัยสุวรรณพร้อมขยายไหล่ทาง และยืดอายุการใช้งานของ ระหว่าง ม.6 กับ ม.2 ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
หมู่ 6 และ หมู่ 2 ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ยาว 800ม.ท่อ0.60ม. ชุมชนที่ได้รับ

ระบบระบายน้ า ความเดือดร้อน
จากปัญหาน้ า
ท่วม

12 โครงการขยายถนนเส้นหลักในเขตเทศบาลเพื่อเพิ่มการจราจรทางบก ถนนทั้ง10ชุมชนในเขต 500,000     500,000      500,000     500,000      500,000      ประชาชนเกินร้อยการจราจรมีความสะดวกและ
เทศบาล ละ 20 ใช้ถนน คล่องตัว

13 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณถนนกิจพันธ์ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น
ถนนกิจพันธ์พร้อมท่อระบายน้ า และยืดอายุการใช้งานของ หมู่ 6 ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
หมู่ 6 ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ยาว 400 เมตร ชุมชนที่ได้รับ

ระบบระบายน้ า ท่อ 0.80 เมตร ความเดือดร้อน การจราจรมีความสะดวกและ
ปัญหาน้ าท่วม คล่องตัว



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 ต่อเติมศาลากลางบ้านวารีอุดมและสร้างเพื่อใช้จัดกิจกรรมและบริการ ศาลากลางบ้านวารีอุดม 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนเกิน เพื่อจัดกิจกรรมและบริการ

ห้องน้ าบริเวณศาลากลางบ้านบริการ สาธารณะ หมู่ 1 ร้อยละ60ใช้ ประชาชนในงานประเพณีและ
สาธารณะ บริการ งานประจ าอ าเภอ

15 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกใน บริเวณข้างวัดวารีอุดม 500,000     500,000      500,000     500,000      500,000      เกินร้อยละ 50 ประชาชนได้รับความสะดวก
และเสริมผิวจราจรให้สูงขึ้น การสัญจรของประชาชน ความยาวประมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการคมนาคม
ถนนเทศบาล 4  หมู่ 12 200 เมตร ในชุมชนที่ใช้

หมู่ 12 ถนนสัญจร

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณ ระหว่างซอย 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น
ถนนกิจพันธ์ และยืดอายุการใช้งานของ ม.6 ถึง ซอย 6 ม.2 ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ซอย 1 - ซอย 6 ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ชุมชนที่ได้รับ
ม.6 และ ม.2 ระบบระบายน้ า ความเดือดร้อน

ปัญหาน้ าท่วม



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการก่อสร้างฟุตบาท เพื่อเป็นทางเท้าสาธารณะ บริเวณด้านข้าง อิซูซุ 2,700,000  2,700,000    2,700,000  2,700,000    2,700,000   เกินร้อยละ 50 ประชาชนได้รับความสะดวก

ถนนอนุมัติราชกิจ  หมู่ 15 น้ ายืน ของประชาชน ปลอดภัยในการคมนาคม
ระยะทาง 900 เมตร ในชุมชนที่ใช้
กว้าง 1.20 เมตร ถนนสัญจร

18 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับ บริเวณถนนสีวิเชียร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ50 ของ ประชาชนมีอาคารอเนก
ศาลากลางบ้านโนนเจริญ หมู่ 4 ประชาชนได้จัดกิจกรรม บ้านโนนเจริญ ประชาชนที่ใช้ ประสงค์ใช้ มีอายุการใช้งาน

ในหมู่บ้าน หมู่ 4 หมู่ 4 ศาลากลางบ้าน ยาวนาน
จัดกิจกรรม
หมู่บ้าน



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพื่ออ านวยความสะดวกใน บริเวณบ้านจัดสรร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนเกิน ประชาชนได้รับความสะดวก

ถนนหลังสวนพร้อมไฟฟูาส่องสว่าง การสัญจรของประชาชน ถนนหลังสวน ร้อยละ 50ที่ใช้ ปลอดภัยในการคมนาคม
หมู่ 4 ต.สีวิเชียร หมู่ 4 บ้านโนนเจริญ ถนนสัญจร

ยาว     1,900   เมตร ในหมู่บ้าน การจราจรมีความสะดวก
และคล่องตัว

20 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปูองกันฯ บริเวณด้านหลัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รถดับเพลิง ลดความสูญเสียจากเหตุเพลิง
(บริเวณสระห้วยปลวก) ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่าง ส านักงานเทศบาล มีความพร้อม ไหม้บ้านและอาคารของ
หมู่ 9 ต.สีวิเชียร ทันท่วงที ปฎิบัติงาน ประชาชน

100%

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณ ม.2 กับ ม.6 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น
ถนนชินโชติพร้อมขยายไหล่ทาง และยืดอายุการใช้งานของ ยาว 800 เมตร ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ระหว่าง ม.2 กับ ม.6 ต.สีวิเชียร ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ชุมชนที่ได้รับ

ระบบระบายน้ า ความเดือดร้อน
ปัญหาน้ าท่วม



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอส เพื่ออ านวยความสะดวกใน บริเวณบ้านโนนสวรรค์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนเกิน ประชาชนได้รับความสะดวก

ฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 4ซม. การสัญจรของประชาชน ม.2 ร้อยละ 50ที่ใช้ ปลอดภัยในการคมนาคม
ถนนบุญเกิด หมู่ 2 ต.สีวิเชียร ถนนสัญจร

ในหมู่บ้าน การจราจรมีความสะดวก
และคล่องตัว

23 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง เพื่ออ านวยความสะดวกใน บริเวณถนนสงวนรัตน์ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนเกิน ประชาชนได้รับความสะดวก
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา4ซม. การสัญจรของประชาชน ม.6 ร้อยละ 50ที่ใช้ ปลอดภัยในการคมนาคม
ถนนสงวนรัตน์ หมู่ 6 ต.สีวิเชียร ถนนสัญจร

ในหมู่บ้าน

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกใน บริเวณบ้านน้ ายืน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเกิน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนนจันทร์บูรณะตัดกับถนนอนุสรณ์ การสัญจรของประชาชน ร้อยละ 50ที่ใช้ ปลอดภัยในการคมนาคม
นิติสาร ม.6 ต าบลโซง ถนนสัญจร

ในหมู่บ้าน

25 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลากลาง เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับ บริเวณหลังคา 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ50 ของ ประชาชนมีอาคารอเนก
บ้านศรีเมือง หมู่ 7 ต.สีวิเชียร ประชาชนได้จัดกิจกรรม ศาลากลางบ้าน ประชาชนที่ใช้ ประสงค์ใช้ มีอายุการใช้งาน

ในหมู่บ้าน หมู่ 7 ท าเป็นหลังคาโดม ศาลากลางบ้าน ยาวนาน
จัดกิจกรรม
หมู่บ้าน



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกถนน เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณถนนเทศบาล 1 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น

เทศบาล 1 พร้อมท่อระบายน้ า และยืดอายุการใช้งานของ ยาว 400 เมตร ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
หมู่ 7 ต.สีวิเชียร ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ท่อ 0.60 เมตร ชุมชนที่ได้รับ

ระบบระบายน้ า ความเดือดร้อน
ปัญหาน้ าท่วม

27 โครงการขยายผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกใน บริเวณ ถนนอนุสรณ์ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนนอนุสรณ์นิติสาร การสัญจรของประชาชน นิติสาร บ้านศรีบุญเรือง ร้อยละ 50ที่ใช้ ปลอดภัยในการคมนาคม
หมู่ 12 ต.สีวิเชียร กว้าง 5 เมตร ถนนสัญจร

ยาว 2,856 เมตร ในหมู่บ้าน
28 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณ 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น

ถนนกล่ินพงษา หมู่ 9 ต.สีวิเชียร และยืดอายุการใช้งานของ ซอย 8 ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ยาว 800 เมตร ชุมชนที่ได้รับ
ระบบระบายน้ า ท่อ 0.60 เมตร ความเดือดร้อน

ปัญหาน้ าท่วม
29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณ 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น

โนนคู่เขตโขง หมู่ 9 ต.สีวิเชียร และยืดอายุการใช้งานของ ซอย 9 ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ยาว 800 เมตร ชุมชนที่ได้รับ
ระบบระบายน้ า ท่อ 0.60 เมตร ความเดือดร้อน

ปัญหาน้ าท่วม



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกใน บริเวณถนนสุนทรพิช 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ประชาชนเกิน ประชาชนได้รับความสะดวก

ถนนสุนทรพิชทั้งสองฝ่ัง การสัญจรของประชาชน ยาว 400 เมตร ร้อยละ50ที่ใช้ ปลอดภัยในการคมนาคม
หมู่ 9  ต.สีวิเชียร กว้าง 5 เมตร ถนนสัญจร

ในหมู่บ้าน
31 โครงการก่อสร้างศูนย์สาธารณสุข เพื่อเป็นสถานที่ประสานงาน บริเวณ ซอย 8 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ50 ของ ชุมชนศูนย์ประสานงาน

มูลฐานชุมชนโนนทอง หมู่ 9 เกี่ยวกับสธารณสุข บ้านโนนทอง ประชาชนที่ใช้ เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน
ต.สีวิเชียร อสม. ศูนย์ อสม.

32 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณข้างรร.น้ ายืน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น
ถนนกิจพันธ์ข้างรร.น้ ายืน และยืดอายุการใช้งานของ ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
หมู่ 1  และหมู่ 10 ต.สีวิเชียร ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ท่อ 0.80 เมตร ชุมชนที่ได้รับ

ระบบระบายน้ า ยาว 400 เมตร ความเดือดร้อน
ปัญหาน้ าท่วม

33 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน บริเวณข้างร้านเปเปอร์ 1,500,000  1,500,000    1,500,000  1,500,000    1,500,000   จ านวนประ ประชาชนที่สัญจรและอยู่
ถนนกิจพันธ์ฝ่ังทิศใต้ ระบบคมนาคมการจราจร กว้าง    10       เมตร ชาชนที่ใช้ อาศัยในพื้นที่มีความสะดวก
ถนนข้างวัดวารีอุดม ถึงหน้าวัดวารี ยาว       350    เมตร ถนนสัญจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อุดม ในหมู่บ้าน

34 โครงการก่อสร้างร้ัวก าแพงพร้อม เพื่อเป็นแนวเขตศาลากลาง บริเวณถนนลาดยางเส้น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ50 ของ ประชาชนมีอาคารอเนก
ประตูร้ัวและท่อระบายน้ าศาลา บ้านศรีบุญเรือง หลัก บ้านศรีบุญเรือง ประชาชนที่ใช้ ประสงค์ใช้ มีอายุการใช้งาน
กลางบ้านศรีบุญเรือง ระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ศาลากลางบ้าน ยาวนาน
หมู่ 12 ต.สีวิเชียร ชุมชนศรีบุญเรือง จัดกิจกรรม

หมู่บ้าน มีระบบระบายน้ าสะดวก



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณถนนอนุสรณ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น

ถนนเทศบาล 3-4 ถนนอนุสรณ์ และยืดอายุการใช้งานของ นิติสาร  ยาว 546  เมตร ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
นิติสาร หมู่ 12 ต.สีวิเชียร ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ท่อ0.60เมตร ชุมชนที่ได้รับ

ระบบระบายน้ า ความเดือดร้อน
ปัญหาน้ าท่วม

36 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณถนนเทศบาล3 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น
ถนน รพช.จากเทศบาล 3 - และยืดอายุการใช้งานของ ถึง เทศบาล 4 ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
เทศบาล 4 ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ท่อ0.60เมตร ชุมชนที่ได้รับ

ระบบระบายน้ า ยาว 1956 เมตร ความเดือดร้อน
ปัญหาน้ าท่วม

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณถนนเทศบาล 3 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น
ถนนเทศบาล 3-รพช.ในฝ่ังทิศตะวัน และยืดอายุการใช้งานของ ความยาว150เมตร ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ตก หมู่ 12 ต.สีวิเชียร ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ท่อ0.60เมตร ชุมชนที่ได้รับ

ระบบระบายน้ า ความเดือดร้อน
ปัญหาน้ าท่วม

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณถนนพิมพ์สวัสด์ิ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น
ถนนพิมพ์สวัสด์ิฝ่ังทิศใต้ และยืดอายุการใช้งานของ ความยาว 1,393  เมตร ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
หมู่ 12   หมู่  7  ต.สีวิเชียร ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ท่อ     0.60   เมตร ชุมชนที่ได้รับ

ระบบระบายน้ า ความเดือดร้อน
ปัญหาน้ าท่วม

39 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่ออ านวยความสะดวกใน บริเวณถนนเทศบาล 4 1,400,000  1,400,000    1,400,000  1,400,000    1,400,000   ประชาชนเกิน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนนเทศบาล 4 การสัญจรของประชาชน ร้อยละ50ที่ใช้ ปลอดภัยในการคมนาคม
หมู่ 12 ต.สีวิเชียร ยาว570 เมตร ถนนสัญจร

กว้าง 6 เมตร ในหมู่บ้าน



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการยกระดับผิวจราจรถนน เพื่ออ านวยความสะดวกใน บริเวณถนนอนุสรณ์ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนได้รับความสะดวก

อนุสรณ์นิติสาร หมู่ 12 ต.สีวิเชียร การสัญจรของประชาชน นิติสาร ร้อยละ50ที่ใช้ ปลอดภัยในการคมนาคม
ระยะทาง 2,300 เมตร ถนนสัญจร

ในหมู่บ้าน

41 โครงการขยายถนนกิจพันธ์ข้าง เพื่อขยายถนนให้กว้างและมี บริเวณด้านทิศตะวันออก 1,200,000  1,200,000    1,200,000  1,200,000    1,200,000   ร้อยละ 50 เด็กได้รับการดูแลและ
โรงเรียนน้ ายืนพร้อมฟุตบาท ทางเท้าให้เด็กนักเรียนเดิน  รร.น้ ายืน ของจ านวน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุบน
หมู่ 1 ต.สีวิเชียร เพื่อความปลอดภัย ยาว 400เมตร นักเรียนที่สัญจร ท้องถนนและจราจรไม่ติดขัด

กว้าง 5 เมตร

42 โครงการติดต้ังพัดลมดูดอากาศ เพื่อระบายอากาศในตลาดสด บริเวณด้านบนหลังคา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 อ านวยความสะดวกประชาชน
ตลาดสดเทศบาล หมู่ 1 ต.สีวิเชียร เทศบาล ตลาดสดฝ่ังตะวันตก ของแม่ค้า ที่ไปตลาดสดเทศบาล

ที่ต้องการติด
ต้ัง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการซ่อมแซมบูรณะศาลหลัก เพื่อบูรณะศาสนสถาน บริเวณศาลหลักเมือง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ของ ศาลหลักเมืองสวยงาม

เมืองอ าเภอน้ ายืน หมู่ 1 ต.สีวิเชียร ให้สวยงามและน่าสักการะ หน้าที่ว่าการอ าเภอน้ ายืน ประชาชนที่มา เป็นสถานที่เคารพกราบไหว้
สักการะบูชา

44 โครงการซ่อมแซมโรงสูบน้ าดับเพลิง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปูองกันฯ บริเวณริมห้วยโซง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 ลดความสูญเสียจากเหตุเพลิง
หมู่ 1 ต.สีวิเชียร ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่าง ม.1 บ้านวารีอุดม เคร่ืองสูบน้ าที่ ไหม้บ้านและอาคารของ

ทันท่วงที ใช้งานได้ปกติ ประชาชน
45 โครงการก่อสร้างร้ัวส านักงาน เพื่อเป็นแนวเขตเทศบาล บริเวณด้านหน้า สนง. 800,000     800,000      800,000     800,000      800,000      ผ่านเกณฑ์การ เพื่อมีร้ัวรอบขอบชิดปลอด

เทศบาลต าบลน้ ายืน หมู่ 9 และปูองกันทรัพย์สินของ ติดถนนวิสูตรโยธาภิบาล ตรวจมาตรฐาน ภัยในทรัพย์สินของเทศบาล
ต.สีวิเชียร เทศบาล ความยาว 200 เมตร 5ส.ส านักงาน,

กลุ่มตรวจสอบ
46 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และถนน เพื่อให้ถนนเป็นลู่วิ่งออก บริเวณข้างศาลหลักเมือง 2,545,000 2,545,000 2,545,000 2,545,000 2,545,000 ประชาชนไป ประชาชนในชุมชนใช้สถานที่

รอบสวนสุขภาพ หมู่ 1 ต.สีวิเชียร ก าลังกาย  หน้าที่ว่าการอ าเภอ ออกก าลังกาย สวนสุขภาพออกก าลังกาย
เพื่อเป็นสถานที่จัดรัฐพิธี น้ ายืน เป็นประจ า ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
วันปิยมหาราช บริเวณหน้าพระบรมฯ

รัชกาลที่ 5
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47 โครงการวางท่อระบายน้ าถนน เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณหน้าถนน รร.น้ ายืน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น

วิสูตรโยธาภิบาล (หน้า รร.น้ ายืน และยืดอายุการใช้งานของ วิทยา ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
วิทยา) หมู่ 2 ถึง ม.9 ต.สีวิเชียร ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ท่อ คสล 0.80 เมตร ชุมชนที่ได้รับ

ระบบระบายน้ า จ านวน 332 ท่อน ความเดือดร้อน
พร้อมบ่อพัก 23 บ่อ ปัญหาน้ าท่วม

48 โครงการด าเนินการวางผัง เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมือง เทศบาลด าเนินการร่วม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ของ เทศบาลมีการวางและจัดท า
และจัดท าผังเมืองชุมชน ให้มีหรือท าให้ดีขึ้น กับกรมโยธาธิการและ จ านวนกิจ ผังเมืองชุมชนเทศบาลเป็น
(เทศบาล) มีความเป็นระเบียบ ผังเมืองในการวางผัง กรรมในการ ไปตามมาตรฐานการผังเมือง

การใช้ประโยชน์ใน เมืองรวมชุมชนน้ ายืน ด าเนินการ
ทรัพย์สินความปลอดภัย
ของประชาชน
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49 โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ทุกเส้นทางมีไฟฟูา อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ให้ประชาชนมี ชุมชนในเขตเทศบาลมีไฟฟูา

สาธารณะถนนในเขต แสงสว่างและเพิ่มความ ไฟฟูาสาธารณะให้การ ไฟฟูาใช้ 100 % ส่องสว่างและเพิ่มความ
เทศบาลต าบลน้ ายืน ทั้ง 10 ชุมชน ปลอดภัยในชีวิตและ ไฟฟูาส่วนภูมิภาค ปลอดภัยในการเกิดอุบัติ

ทรัพย์สินของประชาชน อ าเภอน้ ายืน เหตุทางถนน
ทั้ง 10 ชุมชน

50 โครงการซ่อมแซมไฟฟูาส่องแสง เพื่อให้ทุกเส้นทางมีไฟฟูา บริเวณถนนสายต่างๆ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ชุมชนในเขตเทศบาลมีไฟฟูา
สว่างชุมชนทั้ง10 ชุมชนภายใน แสงสว่างและเพิ่มความ ในชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ให้ถนนชุมชนมี ส่องสว่างและเพิ่มความ
เขตเทศบาล ปลอดภัยในชีวิตและ ในเขตเทศบาล ไฟส่องสว่าง ปลอดภัยในการเกิดอุบัติ

ทรัพย์สินของประชาชน เหตุทางถนน

51 โครงการเสียงตามสาย เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บริเวณศาลากลางบ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร
หมู่ 9 ต.สีวิเชียร ทางราชการให้ประชาชน โนนทอง ม.9 ของประชาชน ของทางราชการและกิจกรรม

ในชุมชนทราบข้อมูลข่าวสาร ทีใช้ศาลากลาง ของเทศบาลร่วมกับชุมชน
บ้านจัดกิจกรรม

52 โครงการติดต้ังไฟกระพริบ เพื่อเป็นสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
หมู่ 12 ต.สีวิชียร เตือนประชาชนที่สัญจร ม.12 จ านวน 30 จุด ของแยกชุมชน ที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิต

เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 12 และทรัพย์สินของประชาชน
และทรัพย์สินของประชาชน

53 โครงการไฟฟูาส่องสว่าง ให้แสงสว่างตามซอย ถนน บริเวณถนนอนุมัติราชกิจ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย
ถนนอนุมัติราชกิจ หมู่ 15 ต.สีวิเชียร ชุมชนโนนเจริญศึกษา จ านวน 23 จุด ให้ถนนในชุมชน ทางจราจรในเวลากลางคืน

เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต มีไฟส่องสว่าง
และทรัพย์สินของประชาชน
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54 โครงการเสียงตามสาย เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บริเวณศาลากลางบ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร

หมู่ 6 ต าบลโซง และหมู่ 15 ทางราชการให้ประชาชน น้ ายืน  ม.6 ของประชาชน ของทางราชการและกิจกรรม
ในชุมชนทราบข้อมูลข่าวสาร และหมู่15 ทีใช้ศาลากลาง ของเทศบาลร่วมกับชุมชน

บ้านจัดกิจกรรม
55 โครงการหอถังสูง ประปาหมู่บ้าน เพื่อให้มีประปาหมู่บ้าน บริเวณชุมชน 600,000     600,000      600,000     600,000      600,000      ประชาชนบ้าน ประชาชนมีระบบประปา

หมู่ 6 ต.โซง สาธารณะบริการประชาชน บ้านน้ ายืน น้ ายืนมีน้ าประ สาธารณะใช้
ขนาด 10 ลบ.ม. ปาใช้ 100%

56 โครงการติดต้ังไฟกระพริบตามแยก เพื่อเป็นสัญญาณไฟเตือนรถ บริเวณแยกตลาดประชารัฐ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สถิติการเกิด รถยนต์และจยย.ชลอความเร็ว
ชุมชนวารีอุดม หมู่ 1 ,หมู่15, ให้ชลอความเร็วในเขตชุมชน แยกเปเปอร์ ,.รร.น้ ายืน อุบัติเหตุ เด็กนักเรียนมีความปลอดภัย
หมู่ 4 วารีอุดม ,ทางเข้าที่ว่าการฯ,ศาล ลดลง 100 %

หลักเมือง,แยกตลาดสด,
แยกประปาข้าง สสอ.

57 โครงการขุดเจาะบาดาลเพื่ออุปโภค เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ บริเวณบ้านน้ ายืน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าใช้ในภาวะ
บริโภค หมู่ 6 ต าบลโซง อย่างเพียงพอและทั่วถึง ม.6 ต.โซง ของประชาชน ภัยแล้ง

ที่ใช้น้ าขุดเจาะ
บาดาล
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58 โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ให้ประชาชน ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค

สาธารณะในเขตเทศบาล ในการอุปโภคบริโภค ประปาให้การประปา ทุกชุมชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
ต าบลน้ ายืน ทั้ง 10 ชุมชน อย่างเพียงพอและทั่วถึง ส่วนภูมิภาคอ าเภอ ใช้ 100 %

ทั้ง 10 ชุมชน น้ ายืน ประชาชนมีระบบประปา
สาธารณะใช้

59 โครงการขุดลอกคลองห้วยปลวก เพื่อปรับปรุงบูรณะล าห้วย บริเวณ 2,500,000  2,500,000    2,500,000 2,500,000 2,500,000 บริเวณล าห้วย ประชาชนมีน้ าดิบใช้ในภาวะ
หมู่ 9 ต.สีวิเชียร คลอง  ไม่ให้ต้ืนเขินและปูอง คลองห้วยปลวก ปลวกไม่มีน้ า ภัยแล้ง

กันปัญหากี่เกิดน้ าท่วมขัง กว้าง 8 เมตร ท่วมขัง 100 %
ยาว 300 เมตร

60 โครงการฝายน้ าล้นถนนไทด าอุทิศ เพื่อกักเก็บน้ าดิบ บริเวณชุมชนโนนเจริญ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บริเวณชุมชน ประชาชนมีน้ าใช้ในภาวะ
เขตชุมชนโนนเจริญ หมู่ 4 ต.สีวิเชียร เพื่อระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ม.4 ไม่มีน้ าท่วมขัง ภัยแล้ง

100%

61 โครงการก่อสร้างลานค้า ส่งเสริมและสนับสนุน ก่อสร้างอาคารแสดง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีผู้ขายสินค้า ชุมชนมีสถานที่จัดจ าหน่าย
ชุมชนและศูนย์แสดงสินค้า ชุมชนให้มีสถานที่จ าหน่าย และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ สินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
หมู่ 12  ต.สีวิเชียร สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชน  1 หลัง 5 ของจ านวน ชุมชน

บริเวณชุมชนศรีบุญเรือง พ่อค้า/ปี
62 โครงการก่อสร้างสถาน เพื่อช่วยเหลือประชาชน บริวณส านักงานเทศบาล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีลุกค้าเพิ่มขึ้น ประชาชนที่มีรายได้น้อย

ธนานุบาล ผู้มีรายได้น้อยที่พอมี หลังเก่า ร้อยละ 5/ปี สามารถแก้ปัญหาทางการ
ทรัพย์อยู่บ้างและปูองกัน เงินในระยะส้ันได้โดยไม่ต้อง
มิให้โรงรับจ าน าเอกชน เสียดอกเบี้ยอัตราอัตราที่
เอารัดเอาเปรียบประชาชน สูงนักและมีโอกาสซ้ือส่ิงของ

ของเคร่ืองใช้ในราคาถูก
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63 โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับ บริเวณศาลากลางบ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ50 ของ มีหลังคาที่ทนทาน

โนนสวรรค์ หมู่ 2 ต.สีวิเชียร เก็บวัสดุครุภัณฑ์ของชุมชน โนนสวรรค์ (หลังเดิม) ประชาชนที่ใช้ มีร้ัวประตูเปิด-ปิด
(หลังเดิม) ศาลากลางบ้าน มีประตูม้วนตัวศาลากลาง

จัดกิจกรรม บ้าน
หมู่บ้าน

64 โครงการขุดลอกสระห้วยปลวก มีสระน้ าใช้ในฤดูกาลหน้าแล้ง บริเวณหลังรร.น้ ายืนวิทยา 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนได้ใช้ มีแหล่งน้ าใช้เพียงพอ
ด้านทิศใต้เทศบาล หมู่ 2 ต.สีวิเชียร ในการเกษตร หมู่ 2 ต.สีวิเชียร แหล่งน้ าร้อยละ

ยาว 300 เมตร 60 ของชุมชน
บ้านโนนสวรรค์

65 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกใน บริเวณถนน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนสัญจร
ถนนวิเศษโกสินทร์ การสัญจรของประชาชน วิเศษโกสินทร์ ร้อยละ50ที่ใช้ ที่สะดวก ปลอดภัย
หมู่ 2 ต.สีวิเชียร บ้านโนนสวรรค์ ถนนสัญจร

(ซอย3) ในหมู่บ้าน
66 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณถนนชินโชติ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น

ถนนชินโชติพร้อมขยายไหล่ทาง และยืดอายุการใช้งานของ บ้านโนนสวรรค์ ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
หมู่ 2 ต.สีวิเชียร ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ชุมชนที่ได้รับ

ระบบระบายน้ า ความเดือดร้อน
ปัญหาน้ าท่วม

67 โครงการซ่อมแซมถนนเกวลินสฤษด์ิ เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีต บริเวณถนนเกวลินสฤษด์ิ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนสัญจร
และถนนชัยสุวรรณ หมู่ 2 ต.สีวิเชียร ให้ใช้งานได้ตามปกติ และถนนชัยสุวรรณ ร้อยละ50ที่ใช้ ที่สะดวก ปลอดภัย

ถนนสัญจร
ในหมู่บ้าน

68 โครงการขยายถนนพิมพ์สวัสด์ิ เพื่ออ านวยความสะดวกใน บริเวณถนนพิมพ์สวัสด์ิ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนสัญจร
หมู่ 12 ต.สีวิเชียร การสัญจรของประชาชน บ้านศรีบุญเรือง ร้อยละ50ที่ใช้ ที่สะดวก ปลอดภัย

ข้างละ 2 เมตร ถนนสัญจร
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69 โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับ บริเวณด้านหน้าศาลา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ50 ของ ชุมชนมีลานคอนกรีตศาลา

ศรีบุญเรือง หมู่ 12 ต.สีวิเชียร ประชาชนได้จัดกิจกรรม กลางบ้านศรีบุญเรือง ประชาชนที่ใช้ กลางบ้านที่ทนทานใช้จัด
ในหมู่บ้าน เทลานคอนกรีต ,ตัว ศาลากลางบ้าน กิจกรรมได้

อาคารอเนกประสงค์ จัดกิจกรรม

หมู่บ้าน
70 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าจาก เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณถนนเทศบาล2- 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น

ถนนเทศบาล2-เทศบาล4ด้านทิศ และยืดอายุการใช้งานของ เทศบาล 4 ด้านทิศเหนือ ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
เหนือของถนน รพช. ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ของถนน รพช. ชุมชนที่ได้รับ

ระบบระบายน้ า ความเดือดร้อน
ปัญหาน้ าท่วม

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม เสริมด้านข้างทั้งสองข้าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น
ล าห้วยบอน  หมู่ 12  ต.สีวิเชียร ฝายน้ าล้นล าห้วยบอน ทางระบายน้ าและทางขึ้น ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม

ให้ใช้งานได้ดีตามมาตรฐาน ลงสันฝาย 1 แห่ง ชุมชนที่ได้รับ
กรมทรัพยากรน้ า ความเดือดร้อน

72 โครงการปรับปรุงเคร่ืองขยายเสียง เพื่อเพิ่มอุปกรณ์เคร่ืองขยาย จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองขยาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้รับ ชุมชนมีอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์
ตามสาย  หมู่บ้านศรีบุญเรือง เสียงให้ใช้งานดีกว่าเดิม เสียงเพิ่มเติมให้ได้ตาม ข่าวสารร้อยละ ข้อมูลข่าวสารของทาง
หมู่ 12 ต.สีวิเชียร มาตรฐาน 80ของครัวเรือน ราชการหรือกิจกรรมต่างๆ

73 โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน เพื่อจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน บริเวณศาลากลางบ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ50 ของ ชุมชนวารีอุดมมีอาคาร
วารีอุดม วารีอุดม ประชาชนที่ใช้ ศาลากลางบ้านใช้ในกิจกรรม
หมู่ 1  ต.สีวิเชียร ศาลากลางบ้าน

จัดกิจกรรม
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74 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อ เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างท่อระบายน้ า 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจรสะดวก

ระบายน้ าถนนสุนทรพิช และยืดอายุการใช้งานของ ถนนสุนทรพิช พึงพอใจร้อยละ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา 80
ระบบระบายน้ า มีระบบการระบายน้ าสะดวก

น้ าไม่ท่วมขัง
75 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อ เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างท่อระบายน้ า 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจรสะดวก

ระบายน้ าถนนวิเศษโกสินทร์ และยืดอายุการใช้งานของ ถนนวิเศษโกสินทร์ พึงพอใจร้อยละ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา 80 มีระบบการระบายน้ าสะดวก
ระบบระบายน้ า น้ าไม่ท่วมขัง

76 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อ เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างท่อระบายน้ า 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนพึง มีระบบการระบายน้ าสะดวก
ระบายน้ าชุมชนบ้านน้ ายืน และยืดอายุการใช้งานของ บริเวณบ้านน้ ายืน พอใจร้อยละ น้ าไม่ท่วมขัง
ทั้งระบบ ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ทั้งระบบ 80

ระบบระบายน้ า
77 โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ขยายถนน คสล.บริเวณ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประเมินประชา ประชาชนมีถนนสัญจรสะดวก

ถนนรวมมิตร บ้านน้ ายืน ระบบคมนาคมการจราจร ถนนรวมมิตร บ้านน้ ายืน ชนมีความพึง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
ให้มีคุณภาพ พอใจร้อยละ80

78 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ขยายผิวจราจร คสล.บริเวณ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประเมินประชา ประชาชนมีถนนสัญจรสะดวก
คสล.ถนนหมู่บ้านจัดสรร ระบบคมนาคมการจราจร ถนนหมู่บ้านจัดสรร ชนมีความพึง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ให้มีคุณภาพ พอใจร้อยละ80
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79 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ปรับปรุงผิวจราจร บริเวณ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประเมินประชา ประชาชนมีถนนสัญจรสะดวก

หลังสวน ระบบคมนาคมการจราจร ถนนหลังสวน ชนมีความพึง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
ให้มีคุณภาพ พอใจร้อยละ80

80 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ปรับปรุงผิวจราจร บริเวณ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประเมินประชา ประชาชนมีถนนสัญจรสะดวก
เทศบาล 1 ระบบคมนาคมการจราจร ถนนเทศบาล 1 ชนมีความพึง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ให้มีคุณภาพ พอใจร้อยละ80

81 โครงการขยายปรับปรุงตลาดสด เพื่อเพิ่มศักยภาพตลาดสด ปรับปรุงขยายเพิ่มเติม 5,000,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประเมินประชา ตลาดสดมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เทศบาลต าบลน้ ายืน เทศบาลให้มีมาตรฐาน ตลาดสดเทศบาล ชนมีความพึง มีคุณภาพ

พอใจร้อยละ80

82 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อให้มีระบบวงจรปิด ติดต้ังกล้องระบบวงจรปิด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประเมินประชา เพื่อความปลอดภัยส าหรับประชา
CCTV ภายในเขตเทศบาลต าบล ใช้ในการจราจร CCTV ชนมีความพึง ชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้การสัญจร
น้ ายืน  ทั้ง 10 ชุมชน พอใจร้อยละ80 ทางท้องถนน
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83 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ก่อสร้างปรับปรุงถนนกิจพันธ1์9,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 ประเมินประชา ประชาชนได้รับความสะดวก

กิจพันธ์พร้อมท่อระบายน้ า ระบบคมนาคมการจราจร พร้อมท่อระบายน้ า ชนมีความพึง ปลอดภัยในการคมนาคม
ให้มีคุณภาพ พอใจร้อยละ80 การจราจรมีความสะดวกและ

คล่องตัว 
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

84 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประเมินประชา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
พดตาด้วง (สระสองร้อยปี) ให้เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยว พดตาด้วง ชนมีความพึง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

แห่งใหม่ พอใจร้อยละ80

85 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ก่อสร้างปรับปรุงถนน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประเมินประชา ประชาชนได้รับความสะดวก
สีวิเชียรและท่อระบายน้ า ระบบคมนาคมการจราจร สีวิเชียรพร้อมท่อระบายน้ า ชนมีความพึง ปลอดภัยในการคมนาคม

ให้มีคุณภาพ พอใจร้อยละ80 การจราจรมีความสะดวกและ
คล่องตัว 
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

86 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ก่อสร้างถนนวิสูตรโยธา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประเมินประชา ประชาชนได้รับความสะดวก
วิสูตรโยธาภิบาลและท่อระบายน้ า ระบบคมนาคมการจราจร ภิบาลพร้อมท่อระบายน้ า ชนมีความพึง ปลอดภัยในการคมนาคม

ให้มีคุณภาพ พอใจร้อยละ80 การจราจรมีความสะดวกและ
คล่องตัว 
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

87 โครงการวางท่อระบายน้ าถนน เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ าถนน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประเมินประชา ประชาชนได้รับความสะดวก
ร.พ.ช.พร้อมไฟส่องสว่างจาก และยืดอายุการใช้งานของ ร.พ.ช.พร้อมไฟส่องสว่าง ชนมีความพึง ปลอดภัยในการคมนาคม
ถนนหน้าโรงพยาบาล-ถนนหน้า ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา จากหน้า รพ.น้ ายืน- พอใจร้อยละ80 การจราจรมีความสะดวกและ
ศาลหลักเมือง ระบบระบายน้ า หน้าศาลหลักเมือง คล่องตัว 

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

88 ขยายผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ ถนนพิมพ์สวัสด์ิ หมู่ 12 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้
หนา 4 ซม. ถนนพิมพ์สวัสด์ิ สะดวกการสัญจรของ จากเทศบาล 4 เทศบาล 2 ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา

ประชาชน กว้าง 5 ม. ระยะทาง พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน
880 ม. แบบประเมิน

89 ขยายผิวจราจรพาราแอสฟัลติกส์ ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ ถนนพิมพ์สวัสด์ิ หมู่ 7 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้
คอนกรีตหนา 4ซม. สะดวกการสัญจรของ จากเทศบาล 2 เทศบาล 1 ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา
ถนนพิมพ์สวัสด์ิ ประชาชน หมู่7กว้าง 5 ม.ระยะทาง พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน

490 ม. แบบประเมิน



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
90 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์ ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ ถนนชัยสุวรรณ หมู่ 6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้

คอนกรีต หนา 4 ซม.ถนนชัยสุวรรณ สะดวกการสัญจรของ จากถนนกิจพันธ์ - ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา
ประชาชน ถนนสงวนรัตน์ พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน

กว้าง 5 ม. ระยะทาง แบบประเมิน
400 ม.

91 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกส์ ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ ถนนชัยสุวรรณ หมู่ 2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้
คอนกรีต หนา 4 ซม.ถนนชัยสุวรรณ สะดวกการสัญจรของ จากถนนสงวนรัตน์ ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา

ประชาชน ถนนวิสูตรโยธาภิบาล พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน
กว้าง 5 ม. แบบประเมิน
 ระยะทาง 400 ม.

92 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกส์ ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ จากถนนสถิตย์ชลทาน - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้
คอนกรีต หนา 4 ซม.ถนนอนุสรณ์ สะดวกการสัญจรของ ถนนจันทร์บูรณะ หมู่ 7 ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา
นิติสาร ประชาชน กว้าง 5 ม.. พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน

ระยะทาง 400 ม. แบบประเมิน

93 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์ ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ ถนนหลังสวน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้
คอนกรีต หนา 4 ซม.ถนนหลังสวน สะดวกการสัญจรของ จากถนนเทศบาล 7 - ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา

ประชาชน ถนนจัดสรร 6  หมู่ 4 พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน
กว้าง 5 ม. แบบประเมิน
ระยะทาง 700 ม.



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
94 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกส์ ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ ถนนเทศบาล 5 ม.10 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้

คอนกรีต หนา 4 ซม.ถนนเทศบาล สะดวกการสัญจรของ ถนนทางหลวง2248ถนน ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา
5 ประชาชน สีวิเชียร  กว้าง 10 ม. พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน

ระยะทาง 400 ม. แบบประเมิน

95 ขยายผิวจราจรพาราแอสฟัลติกส์ ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ ถนนเทศบาล 6   หมู่ 10 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้
คอนกรีต หนา 4 ซม.ถนนเทศบาล 6 สะดวกการสัญจรของ จากถนนทางหลวง ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา

ประชาชน 2248 ถนนสีวิเชียร พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน
กว้าง 10 ม. ระยะทาง แบบประเมิน
400 ม.

96 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง ถนนวิเศษโกสินทร์ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนเกิน ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ถนนวิเศษโกสินทร์ และยืดอายุการใช้งานของ จากถนนวิสูตรโยธาภิ - ร้อยละ 60 ประชาชน

ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา บาล ถนนสงวนรัตน์หมู่ 2 พึงพอใจตาม
ระบบระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ แบบประเมิน

0.60 ม. ระยะทาง 
400ม.

97 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง ถนนวิเศษโกสินทร์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนเกิน ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ถนนวิเศษโกสินทร์ และยืดอายุการใช้งานของ จากถนนสงวนรัตน์ - ร้อยละ 60 ประชาชน

ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ถนนกิจพันธ์ หมู่ 6 พึงพอใจตาม
ระบบระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ แบบประเมิน

0.60ม.ระยะทาง500ม.

98 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบ ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ ถนนจัดสรร 6 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้
ระบายน้ า คสล. ถนนจัดสรร 6 สะดวกการสัญจรของ จากถนนหลังสวน - ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา

ประชาชน ถนนจัดสรร 1 หมู่ 4 พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน
กว้าง 5 ม. ระยะทาง แบบประเมิน
400ม.ขนาดท่อ0.60ม.
ระยะทาง 800 ม.

99 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบ เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง ถนนจัดสรร 5 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนเกิน ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ระบายน้ า คสล. ถนนจัดสรร 5 และยืดอายุการใช้งานของ จากถนนหลังสวน - ร้อยละ 60 ประชาชน

ถนนตลอดจนแก้ไขปัญหา ถนนจัดสรร 6 หมู่ 4 พึงพอใจตาม
ระบบระบายน้ า กว้าง 5 ม. ระยะทาง แบบประเมิน

150 ม. ขนาดท่อ 
0.60 มระยะทาง300ม.



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100 ขุดลอกสระห้วยปลวกพร้อม ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อ สระกว้าง 110 ม. 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก

ปรับปรุงภูมิทัศน์และติดต้ังไฟส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ลึกจากเดิม 3 ม. ร้อยละ 60 แหล่งน้ าและได้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
บริเวณถนนรอบสระห้วยปลวก และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ยาว 210ม. พึงพอใจตาม เป็นธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อจัดเก็บ

แบบประเมิน น้ า
101 ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารส านักงาน ปรับปรุงเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารส านักงาน2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนเกิน เทศบาลได้มีบริเวณส านักงาน

เทศบาลต าบลน้ ายืน อาคารส านักงานเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลน้ ายืน หมู่ 9 ร้อยละ 60 ที่สวยงามต้อนรับแขกและ
น้ ายืน กว้าง 30 ม. ยาว 80 ม. พึงพอใจตาม ประชาชนที่มาใช้บริการ

แบบประเมิน
102 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกส์ ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ ถนนสีวิเชียร หมู่ 4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้

คอนกรีตถนนสีวิเชียร สะดวกการสัญจรของ จากถนนทางหลวง ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา
ประชาชน 2248ถนนอนุมัติ พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน

ราชสหกิจ แบบประเมิน

103 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกส์ ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ ถนนสีวิเชียร หมู่ 10 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้
คอนกรีตถนนสีวิเชียร สะดวกการสัญจรของ จากถนนอนุมัติราช - ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา

ประชาชน สหกิจถนนกิจพันธ์ พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน
แบบประเมิน

104 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกส์ ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ ถนนสีวิเชียร หมู่ 1 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้
คอนกรีตถนนสีวิเชียร สะดวกการสัญจรของ จากถนนกิจพันธ์ - ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา

ประชาชน ถนนวิสูตรโยธาภิบาล พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน
แบบประเมิน

105 จ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ เอกชน/นิติบุคคลที่มีหน้าที่300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 แบบแปลนได้ แบบแปลนงานก่อสร้างได้มาตร
ให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จ้างควบคุมงานให้แก่เอกชน ออกแบบ/จ้างควบคุมงาน มาตรฐานสากล ฐานสากล มีความถูกต้อง ตาม

หรือนิติบุคคล ก่อสร้าง ผ่านการรับรอง หลักวิศวกร
จากหน่วยงาน
รัฐ

106 ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นค่ารังวัดที่ดิน ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ดูแลและปูองกันการบุกรุกที่ท า
ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน สาธารณะประโยชน์ ที่ประชาชนใช้ร่วมกันในเขต การรังวัดที่ดิน กินหรือเอกชนครอบครองในเขต

เทศบาลต าบลน้ ายืน สาธารณะฯ ที่ดินสาธารณะประโยชน์



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
107 ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตาม เป็นรายจ่ายเพื่อเกี่ยวเนื่องกับ งานก่อสร้างตามสัญญา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ มีการยืดหยุ่นปรับราคาได้

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ที่ดินและหรือส่ิงก่อสร้างเช่น แบบปรับราคาได้ ค่าK โครงการ ตามความเหมาะสมและราคา
ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรม ของกรมบัญชีกลางหรือพาณิชย์
สิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน จังหวัด
เป็นต้น

108 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกส์ ปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความ ถนนชินโชติ ตลอดสาย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนเกิน ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพใช้
คอนกรีต หนา 4 ซม.ถนนชินโชติ สะดวกการสัญจรของ ร้อยละ 60 ในการสัญจรและแก้ปัญหา

ประชาชน พึงพอใจตาม ความเดือดร้อนของประชาชน
แบบประเมิน

109 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาและ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประเมินประชา เป็นสถานทออกก าลังกาย
ถนนรอบสระพดตาด้วง ให้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย ศาลาและถนนรอบสระ ชนมีความพึง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
 (สระสองร้อยปี) และจัดกิจกรรม พดตาด้วง(สระสองร้อยปี) พอใจร้อยละ80 ตลาดประชารัฐ



   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        2.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เพื่อปรับปรุงบูรณะคลองน้ า บริเวณถนนสายต่างๆ 500,000     500,000      500,000     500,000      500,000      ประชาชนเกิน การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้น

ถนนสายต่างๆ ไม่ให้ต้ืนเขินและปูองกัน ในเขตเทศบาล ร้อยละ10 ใน ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ในเขตเทศบาลต าบลน้ ายืน ปัญหาการเกิดน้ าท่วมขัง ทั้ง 10 ชุมชน ชุมชนที่ได้รับ
ทั้ง 10 หมู่บ้าน ความเดือดร้อน

ปัญหาน้ าท่วม

2 โครงการขุดลอกผักตบชวาแหล่งน้ า เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ขุดลอกผักตบชวา 500,000     500,000      500,000     500,000      500,000      ขุดลอก มีแหล่งน้ าสะอาด สวยงาม
ชุมชนเขตเทศบาล รักษาแหล่งน้ า บริเวณแหล่งน้ า พื้นที่1ไร่/80ตัน



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. โครงการติดต้ังสัญญาณ เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติ ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีความปลอดภัย

ไฟจราจรในเขตเทศบาล เหตุ เพิ่มความปลอดภัย พร้อมทางม้าลาย ของแยกชุมชน สะดวกสบายในการสัญจร 
ต าบลน้ ายืน ในชีวิตทรัพย์สินของ ทางแยก - ทางร่วม ในเขตเทศบาล

ประชาชน ถนนในเขตเทศบาล
ต าบลน้ ายืน

2. โครงการจัดการระบบจราจร เพื่อเพิ่มสมรรถภาพงานด้าน บริเวณตลาดสดเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 มีเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
ในเขตเทศบาล ทั้ง 10 ชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และตามถนนสายต่างๆ ปะชาชนเข้าใจ ดูแลรักษาความสงบงานด้าน

และงานด้านการจราจรให้มี ในชุมชน กฎหมายจราจร การจราจรบนท้องถนน
ความปลอดภัยอย่างทั่วถึง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดแีละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต
         3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับ เพื่อน าข้อมูลความต้องการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือด 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60 เทศบาลมีข้อมูลพื้นฐานที่

ฟังความคิดเห็นของประชาชน ปัญหาความเดือดร้อนของ ร้อนของประชาชนให้ถูก ของประชาชน ถูกต้องสมบูรณ์และเป็น
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชานเพื่อจัดท าแผนพัฒนา ต้อง ชัดเจนเป็นไปตาม ที่เข้าร่วม มาตรฐานในการวางแผน
หรือแผนชุมชน ท้องถิ่นหรือแผนยุทธศาสตร์ เจตนารมณ์ของชุมชน ประชาคม พัฒนาท้องถิ่น

ท้องถิ่น หรือแผนชุมชน
2 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไข เพื่อส่งเสริมปรับปรุงระเบียบ ชุมชนทั้ง 10 ชุมชน  -  - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาล ข้อกฏหมายของเทศบาล ของประชาชน ปรับปรุงข้อกฏหมาย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ที่เข้าร่วม
จัดท าข้อกฏหมาย ประชาคม



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต
     3.2 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวย 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 ร้อยละ 100 ผู้ปุวยเอดส์มีรายได้เล้ียงชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์ มีรายได้เล้ียงชีพและมีคุณ เอดส์ในเขตเทศบาล จ านวนผู้ปุวย ในขณะที่มีชีวิตอยู่
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียน

ความช่วยเหลือ
กับเทศบาล

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อย ผู้พิการและผู้ด้อย 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 ร้อยละ 100 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสใน
ผู้พิการและด้อยโอกาส โอกาสได้รับการดูแล โอกาสในเขตเทศบาล จ านวนผู้ปุวย ชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพ

สุขภาพอย่างถูกต้อง ที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียน และได้รับสิทธิประโยชน์
และได้รับสิทธิประโยชน์ ความช่วยเหลือ

กับเทศบาล
3. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในเขต 300,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สถิติการให้ ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย

สาธารณภัยและภัยพิบัติ บรรเทาความเดือดร้อน เทศบาลที่ประสบ ความช่วยเหลือ ในเขตเทศบาลได้รับการ
ของประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยและภัยต่างๆ เพื่อบรรเทาฯ ช่วยเหลือและบรรเทาความ
สาธารณภัยต่างๆ ภายใน 30 วัน เดือดร้อน

4 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุมีรายได้ยังชีพ
ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลน้ ายืน โอกาสได้รับการดูแล ในเขตเทศบาล 10 ชุมชน จ านวนผู้ปุวย

และได้รับสิทธิประโยชน์ ที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียน
ความช่วยเหลือ
กับเทศบาล

5 โครงการอุดหนุนนักบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ สามคมหรือชมรมผู้สูงอายุ  -  - 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุเกิน ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
เทศบาลต าบลน้ ายืน ร้อยละ50ได้

รับการดูแล



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต
     3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสมทบกองทุนหลัก เพื่อสมทบกองทุนหลัก สมทบกองทุนหลัก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สมทบกองทุน ประชาชนในเขตเทศบาล

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสุขภาพ 100% ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
ถ้วนหน้า กับ สปสช. ได้รับการดูแลสุขภาพ

2 โครงการหน่วยบริการกู้ชีพ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉิน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มารับผู้ปุวย  - ประชาชนได้รับการช่วย
ฉุกเฉินเทศบาลดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ปุวยเร้ือรัง  ผู้พิการ ภายใน 30 นาที เหลือได้ทันท่วงที
ประชาชน เบื้องต้น ในเขตเทศบาล  - ประชาชนได้รับการบริการ

 - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ จากสถานพยาบาลที่เหมาะสม
ภัยเจ็บปุวยและเข้าถึง
สถานบริการของรัฐอย่าง
ทันท่วงที

3 โครงการอบรมเครือข่าย  - เพื่อจัดเครือข่ายต้ัง ประชาชนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ60ของ มีอาสาสมัครกู้ชีพประจ า
อาสาสมัครกู้ชีพ อาสาสมัครกู้ชีพ เทศบาล ทั้ง 10 หมู่บ้าน สมาชิกผู้เข้า หมู่บ้านในการช่วยเหลือ

 - เพื่อส่งเสริมให้มีอาสา ร่วมกิจกรรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
สมัครประจ าเทศบาล ผู้ปุวย

4 โครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ เพื่อปูองกันและสร้างความรู้ เยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนร้อยละ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน
เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน เร่ืองยาเสพติดให้เยาวชน ที่มีอายุ 15 - 25 ปี  80 ของเยาวชน ห่างไกลจากยาเสพติด
ยาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่อยู่นอกสถานศึกษา จ านวน 50 คน ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ

5 โครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ เพื่อปูองกันและสร้างความรู้ เด็กนักเรียน/เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 สามารถให้ความรู้ความเข้าใจ
เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน เร่ืองยาเสพติดให้เยาวชน ที่ศึกษาในสถานศึกษา ของเด็กนักเรียน กับเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดเยาวชนในสถานศึกษา เกี่ยวกับพิษยาเสพติด อายุ 15 - 20 ปี และเยาวชน ห่างไกลจากยาเสพติด

จ านวน 50 คน ในสถานศึกษา
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6 โครงการฝึกอบรมคุ้มครอง  - เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้  - ผู้ประกอบการร้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ฝึกอบรมผ่าน   - ผู้ประกอบการมีความรู้

ผู้บริโภค ประกอบการให้มีความ อาหารแผงลอย เร่ขาย การฝึกอบรม ในการประกอบกิจการที่เป็น
รู้เร่ืองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการกิจการที่ ร้อยละ 60 อันตรายต่อสุขภาพ
 - เพื่อให้ผู้ประกอบการ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  - ผู้บริโภคมีความปลอดภัย
มีความรู้ตามพรบ.การ ในการบริโภคอาหาร
สาธารณสุข   - ชุมชนมีความปลอดภัย

7 โครงการเฝูาระวังตรวจสอบ เพื่อให้ประชาชนได้รับการสุขา ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตรวจสอบกลุ่ม ประชาชนได้อุปโภค
คุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค ภิบาลได้ดียิ่งขึ้น ต าบลน้ ายืน ตัวอย่าง ร้อยละ บริโภคน้ าที่สะอาด
ในเขตเทศบาล  - เพื่อเฝูาระวัง ตรวจสอบ 60 ของผู้ใช้ ปลอดภัย

คุณภาพน้ าอุปโภค  -เก็บตัวอย่างน้ าไปตรวจ บริการน้ า ไม่เส่ียงต่อโรคระบาด
บริโภคในเขตเทศบาล คุณภาพน้ าอย่างน้อยปีละ ประปา

2 คร้ัง
8 โครงการสร้างสุขภาพคนไทย  - เพื่อให้ประชาชนรักการ ประชาชน10คน/ชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60  - ประชาชนมีร่างกาย

แข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง ออกก าลังกาย ชองประชาชน ที่สมบูรณ์แข็งแรง
 - เพื่อให้ประชาชนมี 10 ชุมชน  - ประชาชนมีการออก
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ที่มาร่วมกิจ ก าลังกายเป็นประจ า

กรรม
9 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อฝึกอบรมทักษะการ สอนว่ายน้ าเด็กนักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เด็กนักเรียนว่ายน้ าเป็น

ปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ า ว่ายน้ าให้เด็กนักเรียน อายุ 5 -15 ปี ของกลุ่มเปูา สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
อายุ 5-15 ปี จ านวน 50 คน หมายเข้ารับการ

อบรม
10 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ ให้ความรู้และสร้างก าลังใจ เพื่อฝึกอบรมและฟื้นฟู 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนร้อยละ ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากคดี

ติด ให้ผู้ติดยาเสพติด ผู้ที่ติดยาเสพติด 80 ของกลุ่ม ยาเสพติดได้รับความรู้และได้
ในเขตเทศบาล เปูาหมาย ฟื้นฟูจิตใจกลับเป็นประโยชน์ต่อ
จ านวน 20 คน สังคม

11 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด(ศูนย์ เพื่อสนับสนุนชุมชน อุดหนุนชุมชนละ2,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนร้อยละ สร้างเครือข่ายปูองกัน
เพื่อนใจวัยรุ่น) บาท 80 ของกลุ่ม ยาเสพติดชุมชน

เปูาหมาย

12 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ เพื่อสนับสนุนชุมชน อุดหนุนชุมชนละ2,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนร้อยละ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
บาท 80 ของกลุ่ม

เปูาหมาย
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13 โครงการตรวจคัดกรอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ประ ผู้ประกอบการและผู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60ของ  - ผู้ประกอบการและผู้ปฎิบัติ

ความเส่ียงโรคติดเชื้อในการ กอบการของเก่าและขยะ ปฎิบัติงานเก็บขยะ ผู้ประกอบการ งานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ประกอบอาชีพเก็บของขยะ  - เพื่อให้ผู้ประกอบการรับ จ านวน 30 คน เก็บขยะ  - ผู้ประกอบการได้รับข้อมูล

ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
สุขภาพ

14 โครงการฝึกอบรมและทัศน  - เพื่อพัฒนาศักยภาพใน อสม. จ านวน 208 คน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 60 ของ  - อสม.มีความรู้และเป็นผู้
ศึกษาดูงานอาสาสมัครแกนน าด้าน งานด้านสาธารณสุข  อสม.ที่เข้าร่วม น าในด้านสุขภาพ
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมใน กิจกรรม  - อสม.มีศักยภาพในการ

การสร้างขวัญ ก าลังใจ ท างานเป็นอย่างดี
 - เพื่อน าประสบการณ์  - ชุมชนมีการจัดการด้าน
มาปรับใช้ในการท างาน สุขภาพที่ดี

15 โครงการต าบลนมแม่เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้หญิงมีครรภ์และหลัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ60 ของ หญิงหลังคลอดมีการเล้ียง
สายใยรักแห่งครอบครัว เล้ียงลูกด้วยนมแม่และ คลอด จ านวน 10 คน หญิงมีครรภ์ ลูกด้วยนมแม่ที่ถูกสุขลักษณะ

เล้ียงดูเด็กที่ถูกต้อง หญิงหลังคลอด

16 โครงการส่งเสริมและปูองกันควบคุม เพื่อควบคุมและปูองกันโรค กลุ่มเส่ียงชุมชนทั้ง 10 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80ประ ประชาชนมความรู้เกี่ยว
โรคเอดส์ เอดส์ในชุมชน ชุมชน ชาชนมีความรู้ กับโรคเอดส์

เกี่ยวกับโรค
เอดส์

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและ เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอ ชุมชนทั้ง 10 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสใน
ด้อยโอกาส กาสได้รับการดูแลสุขภาพอย่าง ประชาชนที่ได้รับ ชุมชนได้รับการดุแลสุขภาพ

ถูกต้องและได้รับสิทธิประ การดูแล และได้สิทธิประโยชน์
โยชน์

18 โครงการตรวจคัดกรอง เพื่อตรวจคัดกรองความเส่ียง พนักงานเทศบาลทุกคน 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60ของ พนักงานเทศบาลได้รับข้อมูล
ความเส่ียงในการท างานของพนักงาน สุขภาพให้กับพนักงานเทศบาล ที่เส่ียงกับการคัดแยกขยะ บุคลากร เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
เทศบาล(กรณีพนักงานที่ปกิบัติงาน
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย)

19 โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย เพื่อลดอัตราผู้ปุวยโรคไข้มาลา อุดหนุนชุมชน 10ชุมชน 20,000 20,000 20,000 เกินร้อยละ50 เพื่อลดอัตราความเส่ียงเกิด
เรียในพื้นที่ มีความรู้ โรคไข้มาลาเรีย
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20 โครงการน้ าประปาด่ืมได้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน แม่ค้าตลาดสดและสวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ประกอบการ ประชาชนมีน้ าประปาด่ืมได้

ในตลาดสด และสวนสุขภาพ ในตลาดสด /สวนสุขภาพ สุขภาพ 20 คน และผู้ร่วมกิจกรรมปลอดภัยจากโรคติดต่อ
มีน้ าประปาด่ืมได้ จ านวน ร้อยละ จากระบบทางเดินอาหาร
เคร่ืองกรองน้ าประปา 60
ติดต้ังใน ตลาดสดและ

21 โครงการควบคุมและปูองกัน จัดกิจกรรมการรณรงค์ปูอง ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครบ ทั้ง 10  - ประชาชนในเขตเทศบาล
โรคไข้เลือดออก กันโรคระบาดต่างๆที่เกิด จ านวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้าน ไม่เป็นไข้เลือดออก

ขึ้นตามฤดูกาล  - แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า
ยุงลายถูกท าลาย

22 โครงการปูองกันควบคุม  - เพื่อให้สุนัขและแมวได้ ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60  - สุนัขและแมวได้รับการฉีด
โรคพิษสุนัขบ้า รับการฉีดวัคซีนปูองกัน และแมวในเขตเทศบาล จ านวนสุนัข วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด โรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง 10 ชุมชน ที่ได้รับวัคซีน  - ประชาชนเล้ียงสุนัขและ
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม จ านวน 50 ตัว แมวปลอดภัยจากโรค
พระปณิธานฯ  - ชุมชนมีความปลอดภัยจาก

โรคที่ติดเชื้อจากสุนัขและแมว

23 โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงาน พนักงานเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 พนักงานเทศบาลมีการตรวจ
เทศบาลต าบลน้ ายืน เทศบาลมีร่างกายแข็งแรง จ านวน 100 คน จ านวนพนักงาน รักษาโรค

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ เทศบาล พนักงานเทศบาลมีร่างกาย
ท างาน แข็งแรง
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24 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ผู้สูงอายุต้ังแต่อายุ 60ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่าง

ในชุมชน สุขภาพอย่างถูกต้อง ขึ้นไปในเขตเทศบาล จ านวนผู้สูงอายุ ยั่งยืน
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ ในเขตเทศบาล
ประโยชน์ทุกด้าน

25 โครงการ ชมรม To Be Namber เพื่อลดระดับปัญหายาเสพติด เยาวชน  นักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิด
One  ประจ าต าบล ในชุมชน โรงเรียน ครอบครัว ในเขตเทศบาล ของกลุ่มเปูา ประโยชน์

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง จ านวน 100 คน หมาย
ด้านจิตใจเป็นหนึ่งได้

26 โครงการสนับสนุนการด าเนิน เพื่อสนับสนุนการด าเนิน อุดหนุนอาสาสมัคร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ อสม.มีการพัฒนาในด้าน
การด้านสาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมแล้วเสร็จ ศักยภาพงานด้าน
(สสม.)  ทั้ง 10 ชุมชนในเขตเทศบาล สาธารณสุขในชุมชนเทศบาล อสม. 10 ชุมชน ตามโครงการ สาธารณสุขชุมชน

27 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า เพื่อส่งเสริมนักกีฬาในเขต อุดหนุนอ าเภอน้ ายืน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ เด็ก เยาวชนและประชาชน
ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชน เทศบาล และส่งนักกีฬาเข้าร่วม จ านวนเยาว มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
รวมใจต้านภัยยาเสพติด การแข่งขัน ชนที่เข้าร่วม ห่างไกลสารเสพติดเกิดความ
อ าเภอน้ ายืน กิจกรรม รักความสามัคคีในหมู่คณะ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต
     3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ สนับสนุนการปูองกันและ สร้างพลังสังคมและพลัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ หน่วยงานที่ขอรับการสนับ

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนเอาชนะยาเสพติด จ านวนโครง สนุนมีงบประมาณในการ
 (ศพส.จว.อบ.) จังหวัดอุบลราชธานี แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด การที่สนับสนุน ด าเนินการปูองกันและแก้ไข

(ศพส.จว.อบ.) งบประมาณ ปัญหายาเสพติด
2 โครงการปูองกันและแก้ไข เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา สร้างพลังชุมชนเอาชนะ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ หน่วยงานที่ขอรับการสนับ

ปัญหายาเสพติดอ าเภอ ยาเสพติดระดับอ าเภอ ยาเสพติด จ านวนโครง สนุนมีงบประมาณในการ
 (ปกครองอ าเภอ) ลดเครือข่ายผู้มีส่วน การที่สนับสนุน ด าเนินการปูองกันและแก้ไข

เกี่ยวข้อง งบประมาณ ปัญหายาเสพติด หมู่บ้าน
ปลอดภัยยาเสพติด



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต
     3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการออกก าลัง เทศบาลร่วมกับชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ชุมชนไม่น้อย เด็ก เยาวชนและประชาชน

เซปัคตะกร้อเทศบาลรวมใจ กาย ใช้เวลาว่างให้เกิด และอ าเภอน้ ายืนจัดการ กว่าร้อยละ 80 มีทักษะการเล่นเซปัคตะกร้อ
ต้านภัยยาเสพติด ประโยชน์ เพิ่มทักษะ แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ เข้าร่วมกิจกรรม มากขึ้น เกิดความรักสามัคคี

ความรู้ความสามารถ จ านวน 10 หมู่บ้าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในการเล่นกีฬา

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการออกก าลัง เทศบาลร่วมกับเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชนไม่น้อย เด็ก เยาวชนและประชาชน
ฟุตซอลเทศบาลรวมใจ กาย ใช้เวลาว่างให้เกิด ชุมชนและอ าเภอน้ ายืน กว่าร้อยละ 80 มีทักษะในการเล่นฟุตซอล
ต้านภัยยาเสพติด ประโยชน์ เพิ่มทักษะ จ านวน 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม มากขึ้น เกิดความรักสามัคคี

ความรู้ความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในการเล่นกีฬา

3 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างจิตส านึกเยาวชน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60ของ ประชาชนมีความเข้าใจและ
ต่อต้านยาเสพติด ให้เห็นโทษและร่วมกัน ร่วมกับทุกส่วนราชการ จ านวนประ รู้ถึงโทษยาเสพติด ร่วมกัน

ปูองกันปัญหายาเสพติด ประชาชนในเขตเทศบาล ชาชนที่เข้าร่วม ปูองกันปัญหายาเสพติด
กิจกรรม

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ ประชาชน 10 ชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน เด็ก เยาวชนและประชาชน
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ออกก าลังกายให้กับเด็ก ร่วมกิจกรรมการ ทั้ง 10 ชุมชน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

เยาวชนและประชาชน แข่งขันกีฬา เข้าร่วมกิจกรรม ห่างไกลสารเสพติดเกิดความ
ในเขตเทศบาลสร้าง รักความสามัคคีในหมู่คณะ
ความรักความสามัคคี



    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต

         3.6 แผนงานดา้นสาธารณสุข

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ส่งเสริมเพื่อสนับสนุนการด าเนิน อุดหนุน คกก.ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ชุมชนมีการน าความรู้ภูมิ

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กการพัฒนาศักยภาพแบบภูมิ และ อสม.ทั้ง 10 ชุมชน ประชาชนแต่ละ ปัญญาชาวบ้านมาต่อยอด
ตามโครงการพระราชด าริของสมเด็จพระเทพปัญญาชาวบ้าน ด้าน ๆละ5,000.-บาท หมู่บ้านเข้าร่วม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สาธารณสุขชุมชน ตามโครงการ ด้านสาธารณสุข

2 โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนหญิงต้ังครรภ์เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ อุดหนุน คกก.ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ของ ชุมชนมีความรู้เพื่อลดความ
และประชาชนช่วยลดการติดเอดส์จากแม่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ อสม.ทั้ง 10 ชุมชน ประชาชนที่เข้าร่วมเส่ียงจากการติดเชื้อเอดส์จาก
สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ ด้านสาธารณสุขในเขต ๆละ5,000.-บาท ตามโครงการ แม่สู่ลูก
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเทศบาลต าบลน้ ายืน

3 โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ อุดหนุน คกก.ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ระบบสุขาภิบาลในชุมชน
พัฒนาระบบสุขภาพสุขาภิบาลในชุมชนการพัฒนาคุณภาพระบบสุขา และ อสม.ทั้ง 10 ชุมชน จ านวนประชาชน มีมาตรฐานและคุณภาพชีวิต
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามภิบาล ด้านสาธารณสุขในเขต ๆละ10,000.-บาท ที่เข้าร่วมโครงการที่ดีขึ้น
บรมราชกุมารี เทศบาลต าบลน้ ายืน

4 โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนเพื่อสนับสนุนการด าเนินการ อุดหนุน คกก.ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ชุมชนได้รับความรู้และประ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามการควบคุมโรคขาดสาร และ อสม.ทั้ง 10 ชุมชน จ านวนประชาชน โยชน์จากการควบคุมโรคขาด
บรมราชกุมารี ไอโอดีนเทศบาลต าบลน้ ายืน ๆละ5,000.-บาท ที่เข้าร่วมโครงการสารไอโอดีน

5 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความ อุดหนุน คกก.ชุมชน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีสุข
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม แข็งแรง ปลอดภัยจากภาวะ และ อสม.ทั้ง 10 ชุมชน จ านวนประชาชน ภาพแข็งแรง

คุกคาม ๆละ2,000.-บาท ที่เข้าร่วมโครง
การ

6 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อุดหนุน คกก.ชุมชน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ เกิดหมอหมู่บ้านเพิ่มขึ้น
ราชประสงค์ และ อสม.ทั้ง 10 ชุมชน จ านวนประชาชน

ๆละ2,000.-บาท ที่เข้าร่วมโครง
การ

7 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้ความรู้ด้านปูองกันโรค อุดหนุน คกก.ชุมชน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ ลดอัตราปุวยด้วยโรคหนอน
เกิดจากหนอนพยาธิ และ อสม.ทั้ง 10 ชุมชน จ านวนประชาชน พยาธิ

ๆละ2,000.-บาท ที่เข้าร่วมโครง
การ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดแีละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
        4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมกลุ่มเห็ดฟาง  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน จัดฝึกอบรมและให้การ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง

และเห็ดนางฟูา หมู่ 6 ต.สีวิเชียร เข้มแข็ง สามารถบริหาร สนับสนุนงบประมาณ ประชาชนที่ร่วม และด าเนินชีวิตตามแนวทาง
จัดการชุมชนของตนเอง ชุมชนสงวนรัตน์ กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน 50 คน

2 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน จัดฝึกอบรมและให้การ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
อาชีพเล้ียงไก่พื้นเมืองและกลุ่ม เข้มแข็ง สามารถบริหาร สนับสนุนงบประมาณ ประชาชนที่ร่วม และด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เพาะเห็ด หมู่ 4 ต.สีวิเชียร จัดการชุมชนของตนเอง ชุมชนโนนเจริญ กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน 50 คน

3 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน จัดฝึกอบรมและให้การ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80ของ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
เล้ียงไก่พื้นเมืองชุมชนน้ ายืน เข้มแข็ง สามารถบริหาร สนับสนุนงบประมาณ ประชาชนที่ร่วม และด าเนินชีวิตตามแนวทาง
หมู่ 6 ต าบลโซง จัดการชุมชนของตนเอง ชุมชนน้ ายืน กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน 50 คน

4 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลการ เพื่อสนับสนุนอ าเภอน้ ายืน อุดหนุนอ าเภอน้ ายืน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประเมินความพึง ท้องถิ่นมีส่วนร่วมแบบบูรณา
ท่องเที่ยวอ าเภอน้ ายืน จัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลการ พอใจของผู้ใช้ การ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวอ าเภอน้ ายืน บริการ อย่างยั่งยืน

เกินร้อยละ 6



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน ประชาชนบ้านศรีเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง

กลุ่มอาชีพเล้ียงไก่ชุมชนศรีเมือง เข้มแข็ง สามารถบริหาร จ านวน 50 คน ประชาชนที่ร่วม และด าเนินชีวิตตามแนวทาง
หมู่ 7 ต.สีวิเชียร จัดการชุมชนของตนเอง กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

6 โครงการสนับสนุนส่งเสริม  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน ประชาชนบ้านโนนทอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 9 ต.สีวิเชียร เข้มแข็ง สามารถบริหาร จ านวน 50 คน ประชาชนที่ร่วม และด าเนินชีวิตตามแนวทาง

จัดการชุมชนของตนเอง กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

7 โครงการสนับสนุนส่งเสริมชมรม เพื่อส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ จัดฝึกอบรมและให้การ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้สูงอายุได้รับความส าคัญ
ผู้สูงอายุ หมู่ 10 ต.สีวิเชียร ในชุมชน สนับสนุนงบประมาณ ผู้สูงอายุที่ร่วม จากลูกหลานและชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ชุมชนสีวิเชียร กิจกรรม
มีกิจกรรมในชุมชน จ านวน 20 คน

8 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน จัดฝึกอบรมและให้การ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
อาชีพเล้ียงไก่พื้นเมือง หมู่ 10 เข้มแข็ง สามารถบริหาร สนับสนุนงบประมาณ ประชาชนที่ร่วม และด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ต.สีวิเชียร จัดการชุมชนของตนเอง จ านวน 50 คน กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

9 โครงการสนับสนุนส่งเสริมจัดต้ัง เพื่อสนับสนุนงบประมาณ จัดฝึกอบรมและให้การ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ ชุมชนได้รับความรู้
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เป็นแหล่งความรู้ สนับสนุนงบประมาณ ประชาชนที่ร่วม และด าเนินชีวิตตามแนวทาง

จ านวน 50คน กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

10 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน จัดฝึกอบรมและให้การ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
อาชีพเล้ียงไก่ไข่ชุมชนศรีบุญเรือง เข้มแข็ง สามารถบริหาร สนับสนุนงบประมาณ ประชาชนที่ร่วม และด าเนินชีวิตตามแนวทาง
หมู่ 12 ต.สีวิเชียร จัดการชุมชนของตนเอง ชุมชนศรีบุญเรือง กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน 50 คน
11 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ฝึกอบรมให้ความรู้และ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆในเขต จัดต้ังกลุ่มอาชีพหรือ กิจกรรมแล้วเสร็จ และคุณภาพชีวิตความเป็น
ทั้ง 10 ชุมชน ในเขตเทศบาล เทศบาลให้เข้มแข็งพึ่งพา สนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการ อยู่ที่ดีขึ้น

ตนเองได้อย่างยั่งยืน ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ
ทุกกลุ่มอาชีพ 
ทั้ง 10 หมู่บ้าน

12 โครงการจัดงานเทศกาลของดี เพื่อสนับสนุนงบประมาณ จัดงานแสดงผลผลิต 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ ผลไม้และสินค้าOTOP แหล่ง
อ าเภอน้ ายืน การจัดงานเทศกาลของดี ทางการเกษตร จ านวนโครง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่
(ปกครองอ าเภอ) อ าเภอน้ ายืน การที่สนับสนุน เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้

งบประมาณ แก่เกษตรกร



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดแีละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณฯี
      5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
        5.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ืออาหาร เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีร่างกาย จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนและเด็กปฐมวัย

เสริม (นม) โรงเรียน เจริญเติบโตสมวัย นักเรียนสังกัด สพฐ.1แห่ง ต้องได้ด่ืมนม ได้รับอาหารเสริม(นม) และ
เด็กปฐมวัย 2 แห่ง ครบทุกคน/ มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

ทุกแห่ง ส่งผลต่อพัฒนาการที่ดี

2 โครงการปรับปรุงปูกระเบื้องอ่างล้าง เพื่อปรับปรุงอ่างล้างหน้า บริเวณห้องสุขาเด็ก 50,000       50,000         50,000       50,000         50,000        ผ่านเกณฑ์การ ศูนย์เด็กสะอาดถูกสุขลักษณะ
หน้าและล้างมือศพด.เฉลิมพระ และล้างมือ ศพด.เฉลิมพระเกียรติ ตรวจมาตรฐาน อนามัย
เกียรติ 72 พรรษา ศพด.เฉลิมพระ 72 พรรษา ของ ศพด.

เกียรติ 72 พรรษา เทศบาล

3 โครงการต่อเติมหลังคากันสาด เพื่อปรับปรุงหลังคา บริเวณหลังคาด้านหน้า 30,000       30,000         30,000       30,000         30,000        ผ่านเกณฑ์การ เด็กเล็กมีหลังคากันฝน
อาคารเรียน ศพด.น้ ายืน ศพด.น้ ายืน อาคารเรียน ศพด.น้ ายืน ตรวจมาตรฐาน อาศัยในพื้นที่อาคารมีความ
หมู่ 6 ต.โซง ของ ศพด. สะดวกปลอดภัย

เทศบาล

4 โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้า เพื่อความปลอดภัยและความ เทพื้นคอนครีตปูกระเบื้อง 50,000       50,000         50,000       50,000         50,000        ผ่านเกณฑ์การ เด็กเล็กมีพื้นที่เรียนและ
อาคารเรียน ศพด.น้ ายืน สะอาดของ ศพด. บริเวณหน้าอาคารเรียน ตรวจมาตรฐาน อาศัยในพื้นที่อาคารมีความ
หมู่ 6 ต.โซง ศพด.วัดน้ ายืน ของ ศพด. สะดวกปลอดภัย

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องส้วม เพื่อปรับปรุงห้องน้ าศพด. บริเวณศูนย์เด็กทั้งสอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผ่านเกณฑ์การ ศูนย์เด็กสะอาดถูกสุขลักษณะ
ห้องน้ า ทั้งสองศูนย์เด็กเล็กฯ เทศบาลทั้งสองศูนย์ ศูนย์ ตรวจมาตรฐาน อนามัย

ของ ศพด.
เทศบาล

6 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุง ประชาชน พนักงานเทศ 5,000         5,000           5,000         5,000           5,000          ร้อยละ 80 เป็นการส่งเสริมพระพุทธ
พุทธศาสนา บาล จ านวน 100 คน ของกลุ่มเปูา ศาสนาให้ด ารงอยู่คู่คนไทย

หมาย และยั่งยืน



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร สนับสนุน ศพด.ของเทศบาล2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประเมินความ เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์และ

จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก จัดการด้านการศึกษาของ /โรงเรียนในสังกัดและภารกิจ พึงพอใจผู้ปก สวัสดิการเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะ
เล็กและโรงเรียนในสังกัดตามอ านาจ ศพด.และสถานศึกษาที่กรม ที่ได้รับถ่ายโอนตามอ านาจ ครองเกิน และพัฒนาการอย่างมีประสิทธิ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนทุกประเภท ส่งเสริมฯจัดสรรงบประมาณ หน้าที่ของ อปท. ร้อยละ 10 ภาพและประสิทธิผล

8 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อดูแลรักษาความ จ านวน  2  คน 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ผ่านเกณฑ์การ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะอาด
ดูแลรักษาความสะอาด สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก ตรวจมาตรฐาน สวยงามเป็นระเบียบเอื้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เล็กรวมทั้งดูแลรักษา ของ ศพด. ต่อการเรียนการสอนเพื่อส่ง

บริเวณรอบๆศูนย์พัฒนา เทศบาล เสริมพัฒนาการเด็ก
เด็กเล็กให้เป็นระเบียบ

9 โครงการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็น จัดกิจกรรมวันพ่อ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็ก เด็กได้แสดงออกมีความ 
วันพ่อแห่งชาติ ความส าคัญ แสดงออก แห่งชาติ ศูนย์พัฒนา นักเรียนมาร่วม กตัญญูต่อผู้ให้ก าเนิด 

ถึงความกตัญญูต่อพ่อ เด็กเล็ก 2 ศูนย์ กิจกรรมทุกคน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อ
และได้ประกอบกิจกรรม 
เพื่อพ่อ

10 โครงการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็น จัดกิจกรรมวันแม่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็ก เด็กได้แสดงออกมีความ 
วันแม่แห่งชาติ ความส าคัญ แสดงออก แห่งชาติ ศูนย์พัฒนา นักเรียนมาร่วม กตัญญูต่อผู้ให้ก าเนิด 

ถึงความกตัญญูต่อแม่ เด็กเล็ก 2 ศูนย์ กิจกรรมทุกคน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับแม่
และได้ประกอบกิจกรรม 
เพื่อแม่

11 โครงการจัดงานวันเด็ก ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลร่วมกับชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
แห่งชาติ เห็นความส าคัญ กล้าคิด ส่วนราชการอ าเภอ ของกลุ่มเปูา กล้าคิด กล้าท า และร่วม

กล้าแสดงออกในทางที่ น้ ายืนจัดกิจกรรม หมาย กิจกรรมต่างๆ รู้และรับผิด
ถูกต้องสร้างความรัก งานวันเด็กแห่งชาติ ชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ความอบอุ่นแก่เด็ก จ านวน 500 คน

12 โครงการสานฝันยุวชนไทยก้าวไกล เพื่อส่งเสริมการศึกษาและ จ านวนเด็กนักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 เด็กเห็นความส าคัญของ
สู่อาเซียน พัฒนาเด็กเป็นการสร้าง ศพด. และ รร.ในเขต ของกลุ่มเปูา การศึกษาภาคภูมิใจใส่ใจ

ขวัญและก าลังใจแก่เด็ก เทศบาล จ านวน 100คน หมาย การศึกษา รู้จักรับผิดชอบ
และผู้ปกครอง ต่อหน้าที่ของตนเอง



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการศึกษาดูงานนอก เพื่อส่งเสริมการศึกษาและ ศึกษาดูงานท้องฟูาจ าลอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เด็กเห็นความส าคัญของ

สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเป็นการสร้าง และสวนสัตว์เปิดอุบลฯ ของกลุ่มเปูา การศึกษาภาคภูมิใจใส่ใจ
เทศบาล ทั้งสองศูนย์ ขวัญและก าลังใจแก่เด็ก จ านวนเด็ก  100 คน หมาย การศึกษา รู้จักรับผิดชอบ

และผู้ปกครอง ต่อหน้าที่ของตนเอง
14 โครงการศึกษาดูงานมหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรครู ทาง ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ผู้บริหาร คณะกรรมการ

การศึกษาท้องถิ่นศูนย์ การศึกษาให้มีความรู้ จ านวนครูผู้ชาวย ของกลุ่มเปูา สถานศึกษา ครู บุคลากร
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ของ ความสามารถ เพิ่มทักษะ ผู้ช่วยครู และพนักงาน หมาย ทางการศึกษา เห็นความ
ครู   บุคลากรทางการศึกษา ในการเรียนการสอน เทศบาล จ านวน   20 คน ส าคัญและร่วมพัฒนา ศพด.

15 โครงการประกวดทักษะ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย เทศบาลร่วมกับโรงเรียน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80ของ เด็กปฐมวัยได้แสดงความ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้แสดงความสามารถ ระดับปฐมวัยในเขต เด็กในศูนย์เด็ก สามารถ พัฒนาการด้าน

และพัฒนาด้านทักษะ จัดกิจกรรมประกวด ที่ร่วมกิจกรรม ทักษะและวิชาการ
วิชาการ จ านวน 150 คน

16 โครงการจัดต้ังสภาเด็กและ เพื่อสร้างภาวะผู้น าปลูก เทศบาลร่วมกับเด็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 ของ เด็ก เยาวชนมีจิตส านึกที่ดี
เยาวชนเทศบาลต าบลน้ ายืน จิตส านึกในการท างาน เยาวชนและประชาชน จ านวนเด็ก เกิดความรักความสามัคคี

เป็นหมู่คณะเกิดความ ในเขตเทศบาล ทั้ง 10 และเยาวชน มีสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม
รักความสามัคคีในหมู่ หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมกิจ มีผู้น าด้านเด็กและเยาวชน
คณะมีความรับผิดชอบ กรรม
ต่อหน้าที่

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร สนับสนุนงบประมาณ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก 
การบริหารสถานศึกษา กลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด ค่าอาหารกลางวันให้ จ านวนเด็กนักเรียนมีงบประมาณในการจัดหา

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและศูนย์ ที่ได้รับอาหาร อาหารกลางวัน เด็กนักเรียน
2 แห่ง พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง กลางวันครบทุกมื้อมีโภชนาการที่ถูกหลักอนามัย



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     5.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เทศบาล ส่วนราชการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 ประชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์

แข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ให้พนักงาน  ประชาชน รัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ของกลุ่มเปูา แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
อ าเภอน้ ายืน เทศบาลมีสุขภาพที่สม น้ ายืน จ านวน 500 คน หมาย ประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุม

บูรณ์แข็งแรงใช้เวลาว่าง อบายมุข
ให้เกิดประโยชน์ลด
อบายมุข

2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้อง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80 ประชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาล ให้พนักงานประชาชน ถิ่น จัดส่งนักกีฬาเข้า ของกลุ่มเปูา แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
สานสัมพันธ์ เทศบาลมีสุขภาพสมบูรณ์ แข่งขันกีฬา จ านวน หมาย ประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุม

แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิด 100คน อบายมุข
เกิดประโยชน์

3. โครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอล ส่งเสริมการออกก าลังกาย องค์กรปกครองส่วนท้อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80  เยาวชนและประชาชน มี
เข้าร่วมท าการแข่งขันฟุตบอล สร้างความรักความรัก ถิ่น จัดส่งนักกีฬาเข้า ของกลุ่มเปูา สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
อ าเภอน้ ายืนคัพ ความสามัคคีใช้เวลาว่าง แข่งขันกีฬา จ านวน หมาย ห่างไกลสารเสพติดเกิดความ

ให้เกิดประโยชน์ จ านวน 100 คน รักความสามัคคีในหมู่คณะ

4 โครงการแข่งขันกีฬาตลาดสัมพันธ์ เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรี พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้ประกอบการได้ออกก าลัง
และรู้รักสามัคคีกัน จ านวน 150 คน จ านวนพ่อค้าที่ กาย และรู้จักการช่วยเหลือ

เข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงกันและกัน รู้รักสามัคคี
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน เยาวชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนได้รู้กฏ 

ทักษะ กฎ กติกา ด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จ านวน  50  คน ของเยาวชน กติกามารยาทในการเล่น
ส าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ในเขตเทศบาล กีฬาที่ถูกต้อง ไม่เกี่ยวข้อง
ในเขตเทศบาลต าบลน้ ายืน และส่งเสริมพัฒนาการที่ กับอบายมุข มีผู้น าด้านกีฬา 

ถูกต้องทางด้านกีฬา
6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย เทศบาลร่วมกับชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนได้ออกก าลัง

บอลเทศบาลรวมใจต้านภัยยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้ง 10 ชุมชน ของเยาวชน กายมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกล
เพิ่มทักาะความรู้ความสามารถ ทั้ง 10 ชุมชน ยาเสพติด
ในการเล่นวอลเลบอล

7 โครงการประกวดแด๊นซ์เซอร์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กและเยาวชนได้แสดง
ลูกทุ่ง เยาวชนได้แสดงความ จ านวน  50  คน จ านวนเด็ก ออกถึงการได้

สามารถ กล้าแสดงออก และเยาวชน อนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง
ที่เข้าร่วมกิจ
กรรม

8 โครงการจัดต้ังศูนย์กีฬาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ มีศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ เพื่อใช้ศูนย์กีฬาชุมชนเป็น
เยาวชนได้ออกก าลังกาย ทั้ง 10 ชุมชนๆละ กลุ่มเปูาหมาย สถานที่กลางประสานงาน
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 1 แห่ง ด้านการกีฬากับส่วนราชการ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจัดงานประเพณี ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบ ชุมชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ลอยกระทงของเทศบาล ธรรมเนียมประเพณี จัดกิจกรรม/ตามโครงการ ประชาชนทุก อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ชุมชน

10 โครงการท าบุญตักบาตร ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบ จัดกิจกรรม/ตามโครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ พนักงานและประชาชนได้
วันปีใหม่เทศบาลต าบล ธรรมเนียมประเพณี ร่วมกับชุมชนทั้ง 10 กลุ่มเปูาหมาย ท ากิจกรรมร่วมกัน
น้ ายืน ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป หมู่บ้าน

11 โครงการจัดงาน ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบ จัดกิจกรรม/ตามโครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประเพณีสงกรานต์ของ ธรรมเนียมประเพณี ร่วมกับชุมชนทั้ง 10 ประชาชนทุก อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
เทศบาล ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป หมู่บ้าน  ชุมชน

12 โครงการจัดงานประเพณี ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบ จัดกิจกรรม/ตามโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บุญบั้งไฟเทศบาลต าบล ธรรมเนียมประเพณี ร่วมกับชุมชนทั้ง 10 ประชาชนทุก อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
น้ ายืน ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป หมู่บ้าน  ชุมชน

13 โครงการจัดงานประเพณี ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบ จัดกิจกรรม/ตามโครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แห่เทียนพรรษาของเทศบาล ธรรมเนียมประเพณี ร่วมกับชุมชนทั้ง 10 ประชาชนทุก อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป หมู่บ้าน  ชุมชน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา เด็กและเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ เด็กและเยาชนมีคุณธรรม

จริยธรรม และปลูกฝังคุณธรรม ในเขตเทศบาล จ านวน กลุ่มเปูาหมาย จริยธรรมน าหลักค าสอนของ
จริยธรรมให้แก่เด็กและ 50 คน พุทธศาสนาไปใช้ในการ
เยาวชน จัดกิจกรรม/ตามโครงการ ด าเนินชีวิต

15 โครงการอบรมมารยาทไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน เด็กและเยาวชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ เด็กและเยาชนมีมารยาทที่ดี
สายใยชุมชนของเทศบาล รู้จักมารยาทวัฒนธรรม ในเขตอ าเภอน้ ายืน กลุ่มเปูาหมาย มีสัมมาคารวะพฤติปฏิบัติตน

ของไทย จ านวน 30 คน เหมาะสมตามวัย
จัดกิจกรรม/ตามโครงการ

16 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สนับสนุนวัฒนธรรม ท าให้การท่องเที่ยว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชนชน หน่วยงาน
แห่เทียนพรรษา และส่งเสริมการท่อง ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลฯเป็นที่รู้จัก จ านวนโครงการ ส่วนราชการมีส่วนร่วมในการ
ตามพันธกิจจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อย่างแพร่หลาย ที่สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
 (ปกครองจังหวัด) (อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานี) อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น งบประมาณ ให้คงอยู่สืบไป

17 โครงการจัดท าต้นเทียนประเพณี เพื่อสนับสนุนงบประมาณการ เป็นการอนุรักษ์ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ ประชาชนอ าเภอน้ ายืนมี
แห่เทียนพรรษา จัดท าต้นเทียนพรรษา วัฒนธรรมประเพณี จ านวนโครง ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
(ปกครองอ าเภอ) เข้าร่วมในงานแห่เทียน ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป การที่สนับสนุน วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่

พรรษาจังหวัดอุบลฯ งบประมาณ สืบไป

18 โครงการสนับสนุนงบประมาณ สนันสนุนงบประมาณ ประชาชน 10 ชุมชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ในการส่งเสริมอนุรักษ์ เขตเทศบาลต าบลน้ ายืน กิจกรรมแล้วเสร็จ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ประเพณีท้องถิ่น ในเขตเทศบาล ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามโครงการ รู้เห็นคุณค่ามรดกวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
19 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อสนุบสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ มีผู้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ การฝึกอบรมเพื่อขับ และเผยแพร่วัฒนธรรม จ านวนโครง ให้ยั่งยืน
อุบลฮักแพงฯ เคล่ือนยุทธศาสตร์ ประเพณีตามยุทธศาสตร์ การที่สนับสนุน
(ปกครองจังหวัด) อุบลฮักแพงฯ จว.อบ. จว.อบ.อุบลฮักแพง งบประมาณ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน สนับสนุนงบประมาณการ   อุดหนุนอ าเภอน้ ายืน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ อ าเภอน้ ายืนมีนักกีฬาผู้ฝึก

มหกรรมกีฬาจังหวัดอุบล แข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือก มีงบประมาณในการจัดงาน จ านวนโครง สอนที่มีทักษะมีศักยภาพ
ราชธานี ตัวแทนอ าเภอเข้าร่วม หรือกิจกรรม การที่สนับสนุน สามารถเป็นตัวแทนอ าเภอ

การแข่งขันมหกรรมกีฬา งบประมาณ เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 
จังหวัดอุบลราชธานี



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
         6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระ เพื่อปรัปปรุงภูมิทัศน์ห้วย บริเวณสระห้วยปลวก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60  - ชุมชนมีเขื่อนกันตล่ิง 

ห้วยปลวก พร้อมติดต้ังไฟถนนส่องสว่างปลวกเป็นสถานที่พักผ่อน ม.9  ด้านหลังเทศบาล ประชาชนต้อง ปูองกันน้ าเซาะและการ
ถนนข้างเทศบาลทางเข้า อบ.10 หมู่ 9 และแหล่งท่องเที่ยว ต าบลน้ ายืน การให้ใช้ที่ พังทลายของดิน

สาธารณะจัด  - ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
กิจกรรม หย่อนใจ

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรัปปรุงภูมิทัศน์ห้วย ปรับปรุงบริเวณ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60  - ชุมชนมีเขื่อนกันตล่ิง 
ห้วยวังหิน หมู่ 6 ต าบลโซง วังหินเป็นสถานที่พักผ่อน ห้วยวังหิน บ้านน้ ายืน ประชาชนต้อง ปูองกันน้ าเซาะและการ

และแหล่งท่องเที่ยว การให้ใช้ที่ พังทลายของดิน
สาธารณะจัด  - ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
กิจกรรม หย่อนใจ

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้มีภูมิทัศน์บริเวณ ปรับปรุงขยายถนน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80ของ  - ชุมชนมีถนนปลอดภัย
เทศบาลต าบลน้ ายืน ส านักงาน น่าอยู่ น่าท างาน ทางเข้าเทศบาล ประชาชนที่ใช้  - ประชาชนมีสถานที่พัก
 หมู่ 9 ต.สีวิเชียร มีมาตรฐานของชุมชน และบริเวณรอบ สนง. สถานที่ราชการ ผ่อนหย่อนใจ

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงให้มีถนนที่สวย ปรับปรุงภูมิทัศน์ขยาย 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80ของ  - ชุมชนมีสนามกีฬาใช้
สนามกีฬาระดับอ าเภอ งาม เป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัย ถนนและบริเวณสนาม ประชาชนที่ใช้  - ประชาชนมีสถานที่พัก
 หมู่ 9 ต.สีวิเชียร มีมาตรฐานของชุมชน กีฬา สถานที่สนาม ผ่อนหย่อนใจ

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้มีถนนที่สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60  - ชุมชนมีเขื่อนกันตล่ิง 
หนองโซง ถนนบุญเกิด เป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัย หนองโซง บริเวณถนน ประชาชนต้อง ปูองกันน้ าเซาะและการ
หมู่ 2  ต.สีวิเชียร มีมาตรฐานของชุมชน บุญเกิด การให้ใช้ที่ พังทลายของดิน

สาธารณะจัด  - ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
กิจกรรม หย่อนใจ



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
     6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. โครงการปลูกปุา เพื่อรักษา เพื่อให้ประชาชนมีจิต เทศบาลร่วมกับประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีจิตส านึกใน

ระบบนิเวศน์และลดภาวะ ส านึกมีส่วนร่วมในการ ทั้ง 10 หมู่บ้าน จ านวน กลุ่มเปูาหมาย การฟื้นฟูสภาพปุาและร่วม
โลกร้อน ฟื้นฟูปุาและจัดการดูแล 50 คน อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

รักษาส่ิงแวดล้อม

2. โครงการล าห้วยสวยน้ าใส  - เพื่อลดปริมาณขยะในน้ า ประชาชนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ  - ปริมาณปฎิกูลในน้ าชุมชน
เขตเทศบาล เทศบาลต าบลน้ ายืน กลุ่มเปูาหมาย ลดลง
 - เพื่อสร้างจิตส านึกใน จ านวน 50 คน  - ประชาชนมีความรู้ในการ
การรักษาส่ิงแวดล้อม รักษาส่ิงแวดล้อม
 - เพื่อลดปริมาณน้ าเสีย
ลงสู่คลองสาธารณะ

3. โครงการปลูกปุาตามพระราช เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ประชาชนในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ ฟื้นฟูปุาไม้ให้ยั่งยืน
เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า ร่วมในการอนุรักษ์ส่ิง เทศบาลต าบลน้ ายืน กลุ่มเปูาหมาย ตามพระราช
พระบรมราชินีนาถ แวดล้อมและทรัพยากร จ านวน 50 คน เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า

ธรรมชาติ พระบรมราชินีนาถ



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
    6.3  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการเพื่อให้ความรู้เร่ืองการคัดแยก ทุกชุมชนในเขตเทศบาล  -  - 50,000 50,000 50,000 ชุมชนเกินร้อยละ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักคัด

คัดแยกขยะ ขยะในชุมชน 50 เข้าร่วม แยกขยะ

2 โครงการก่อสร้างศูนย์การ เพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียน สร้างศูนย์การเรียนรู้ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ80ของ  - ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้การก าจัดขยะมูลฝอย รู้ประจ าเทศบาลในการ การก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนประ เกี่ยวกับการก าจัดขยะใน
การบ าบัดน้ าเสีย งานอนามัย จัดขยะในครัวเรือน ประจ าเทศบาล ชาชนที่เข้าร่วม ครัวเรือน
ส่ิงแวดล้อม การบ าบัดน้ าเสียเป็น กิจกรรม

ปุ๋ยและน้ าหมักชีวภาพ
3 โครงการก่อสร้างที่จอดรถ  - เพื่อให้รถขยะได้มีที่ ก่อสร้างที่จอดรถ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถุกต้องตาม เทศบาลมีสถานที่จอดรถ

บรรทุกขยะเทศบาล หลบ แดด ฝน ปูองกัน บรรทุกขยะ  จ านวน 3 แบบแปลน บรรทุกขยะ เกิดความเป็น
หมู่ 2 ต.สีวิเชียร ไม่ให้สึกหรอ แห่ง เทศบาลก าหนด ระเบียบเรียบร้อย

 - เพื่อชลอการสึกหรอ
ของรถ

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุง  - เพื่อปูองกันกล่ินเหม็น บริเวณ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถุกต้องตาม  - ตลาดสดไม่มีกล่ินเหม็น
รางระบายน้ า รบกวน ระบายน้ าเสีย ตลาดสดเทศบาล แบบแปลน รบกวน การระบายน้ าเสีย
ตลาดสดเทศบาล หมู่ 1 ต.สีวิเชียร ตลาดสดได้สะดวก เทศบาลก าหนด ได้สะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว
5 โครงการสนับสนุนเครือข่ายชุมชน  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน จัดกิจกรรมการบริหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ  - ชุมชนมีปริมาณขยะลดลง

เก็บขยะสะสมเงินทองคุ้มครอง  - เพื่อส่งเสริมเครือข่ายปลูกฝัง จัดการขยะชุมชนในเขต จ านวนสมาชิก  - ประชาชนมีรายได้จาก
อนาคตลดขยะเหลือศูนย์ จิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวด เทศบาล 10 ชุมชน ที่เข้าร่วม การขายขยะ
 (Zero Waste) ล้อม จ านวน 100 คน



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการน้ ายืนเมืองสะอาด  - เพื่อพัฒนาเมืองชุมชน ประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ  - ชุมชนท้องถิ่นมีความ

ให้เป็นเมืองสะอาด   จ านวน 100 คน จ านวนชุมชน สะอาด
 - เพื่อพัฒนาเมืองชุมชน ทั้งหมด  - ประชาชนในท้องถิ่นมี
ให้เป็นเมืองคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดี
ที่ดี  - ชุมชนในท้องถิ่นมีการ
 - เพื่อพัฒนาชุมชนเป็น บริหารจัดการที่ดี
เมืองที่มีการบริหารจัด
การที่ดี 

7 โครงการส่งเสริมการเล้ียง  - เพื่อเป็นการก าจัดขยะ ประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ  - ประชาชนมีการก าจัดขยะ
ไส้เดือนก าจัดขยะเปียก เปียกให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ จ านวน 50 คน จ านวนชุมชน เปียกให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ

 - เพื่อส่งเสริมให้ใช้ประ ทั้งหมด  - ประชาชนมีปุ๋ยราคาถูก
โยชน์จากขยะเปียก ใช้ในการท าเกษตรกรรม

 - ประชาชนมีรายได้จาก
การจ าหน่ายปุุย

8 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติงานตามโครงการ กองช่าง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปฎิบัติงานให้ ส านักงาน และ สถานที่สา
บุคคลภายนอกปฎิบัติงาน ที่แต่ละกองมีความจ าเป็น กองคลัง ราชการส าเร็จ ธารณะต่างๆในเขตเทศบาล
ตามโครงการเทศบาลก าหนด เช่นงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและส่ิง ตามเปูาหมาย มีความสะอาดเป็นระเบียบ

และปฎิบัติงานอื่นๆในส านักงานแวดล้อมและกองการศึกษา ร้อยละ 80 เรียบร้อย

9 โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียรวม เพื่อใช้บ าบัดน้ าเสียรวมจาก ชุมชน 10 ชุมชน 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน ครัวเรือนได้บ าบัดน้ าเสีย
ครัวเรือนคลองน้ าสาธารณะ ที่ร่วมบ าบัดน้ า ก่อนระบายลงคลอง

เสียร้อยละ50 สาธารณะ

10 โครงการบริหารจัดการขยะโดยการน า เพื่อการบริหารจัดการขยะ ชุมชน 10 ชุมชน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ก าจัดขยะถูกสุข ชุมชนสะอาดปราศจากขยะ
ขยะไปทิ้งที่ อปท.ที่มีการบริหารจัด ที่ถูกสุขลักษณะลดปัญหาการ ลักษณะร้อยละ มูลฝอย
การขยะที่ถูกสุขลักษณะ ร้องเรียน 60

11 โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เพื่อการบริหารจัดการขยะ เฉล่ียปีละไม่เกิน500ก.ก. 16,000 16,000 16,000 ก าจัดขยะถูกสุข ลดปัญหาการร้องเรียน
โดยน าไปทิ้งนอกเขตที่ อบจ.อุบลฯ ที่ถูกสุขลักษณะลดปัญหาการ ๆละ 32 บาท ลักษณะร้อยละ

ร้องเรียน 60



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการจ้างเหมาเคร่ืองจักร  - เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย จ้างเหมาเคร่ืองจักร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองขยะลดลง  - บ่อขยะปราศจากปัญหา

ขุดบ่อฝังกลบขยะ ในเขตเทศบาล ขุดบ่อฝังกลบขยะ ร้อยละ60/คร้ัง สัตว์พาหนะน าโรค ลดกล่ิน
 - เพื่อลดปริมาณขยะและ บริเวณบ่อขยะ ม.2 เหม็น
ยืดอายุของบ่อฝังกลบขยะ  - ลดปัญหาการร้องเรียน

13 โครงการจ้างเหมาบุคคล  - เพื่อขุดลอกคลองระ บริเวณคลองระบายน้ า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  - คลองระบายน้ าไม่ต้ืนเขิน
ภายนอกในการขุดลอก บายน้ าที่ต้ืนเขินและ  ทั้ง 10 ชุมชนในเขต ของชุมชนที่ได้ และไม่อุดหนุน
คลองระบายน้ าที่ต้ืนเขิน อุดตัน เทศบาล รับบริการ/ปี  - ลดปัญหาการร้องเรียน

 - เพื่อท าความสะอาด
และเปิดทางน้ าไหลได้
สะดวกยิ่งขึ้น

14 โครงการน้ ายืนชุมชนสะอาด  -เพื่อพัฒนาเมืองชุมชนท้องถิ่น ประชาชนทั้ง10หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ  - ชุมชนมีความสะอาด
ให้เป็นเมืองสะอาด จ านวน 100 คน จ านวนประชาน  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 - ให้เป็นเมืองคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้ง 10 ชุมชน  - ชุมชนมีการบริหารจัดการ
 - เป็นเมืองที่มีการบริหารจัด ที่เข้าร่วม ที่ดี
การที่ดี กิจกรรม

15 โครงการจัดท าที่พักขยะมูลฝอย ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา บริเวณตลาดสดเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดค่าใช้จ่าย ปูองกันโรคระบาดที่เกิดจาก
แยกประเภทขยะเปียกขยะรีไซเคิล สนามกีฬา โรงเรียน ในการจ้างเหมา ขยะ
ขยะอันตรายในตลาดสดสนามกีฬา เพื่อปูองกันการคุ้ยเขี่ยจากสุนัข ส านักงาน  ชุมชน ได้ร้อยละ 60
โรงเรียน ส านักงาน  ชุมชน เพิ่อปูองกันโรคระบาด ของงบประมาณ

16 โครงการออกตรวจซากสัตว์ เพื่อให้มีการตรวจสอบซากสัตว์ จ านวน 300 ตัว/เดือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ปูองกันการเกิดโรคที่เกิดจาก
ในเขตเทศบาลต าบลน้ ายืน ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ของกลุ่มเปูา ซากสัตว์

เพื่อเป็นการควบคุมโรคที่เกิด หมาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้บริโภค
สัตว์โดยปศุสัตว์อ าเภอน้ ายืน อาหารที่ปลอดภัย

14 โครงการจัดระเบียบชุมชนรองรับ เพื่อให้ชุมชนมีความเป็น การจัดระเบียบร้านค้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท า ประชาชนไม่ท าผิดกฎกติกา
ประชาคมอาเซียน ระเบียบเรียบร้อย การวางส่ิงของบริเวณ ตามกฎกติกา หรือข้อบังคับของเทศบาล

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน ฟุตบาท การจัดเก็บปูาย ได้เกินร้อยละ60
ร่วมในการจัดระเบียบชุมชน
ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมชุมชน
สวยงาม



เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ ผู้ประกอบการตลาดสด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ผู้ประกอบการได้รับความรู้

ดูงานผู้ประกอบการตลาดสด การตลาดเทศบาล น าประสบ เทศบาลต าบลน้ ายืน ของพ่อค้าที่ขึ้น เพื่อมาพัฒนา
เทศบาลต าบลน้ ายืน การที่ได้รับมาพัฒนาตลาดสด จ านวน 150 คน ทะเบียนกับเทศ

บาล

18 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ ผู้ประกอบการร้านอาหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ลดภาวะการติดต่อโรคระบบ
ดูงาน ผู้ประกอบการร้านอาหาร การมีทักษะในด้านสุขาภิบาล หาบเร่ แผงลอย จ านวน ของพ่อค้าที่ขึ้น ทางเดินอาหาร
หาบเร่ แผงลอย อาหาร 100 คน ทะเบียนกับเทศ

บาล
19 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเตา เพื่อซ่อมแซมเตาเผาขยะ ซ่อมแซมเตาเผาขยะมูล 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนเกิน สามารถลดขยะมูลฝอยและ

เผาขยะ  หมู่ 2 ต.สีวิเชียร ให้ใช้งานได้ดีตามปกติ ฝอยเทศบาลต าบลน้ ายืน ร้อยละ 80 ที่ คัดแยกขยะในการท าลายได้
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ จ านวน 1 แห่ง ใช้บริการถังขยะ รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย
ท าลายขยะ คัดแยกขยะ ของเทศบาล
ให้ถูกสุขลักษณะ

20 โครงการจ้างเหมาเคร่ืองจักร  - เพื่อก าจัดส่ิงปฎิกูล บริเวณบ่อดักไขมัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผ่านเกณฑ์การ น้ าไม่อุดตัน
ดูดส่ิงปฎิกูลบ่อดักไขมัน ในตลาดสดเทศบาล ตลาดสดเทศบาล ตรวจมาตรฐาน ไม่เกิดน้ าเน่าเสีย
หมู่ 1 ต.สีวิเชียร  - เพื่อลดปริมาณน้ าอุดตัน ของหน่วยตรวจ

ที่เกิดจากส่ิงปฎิกูล สอบ
21 โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพื่อระบายน้ าเสียออกจาก ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย 500,000     500,000      500,000     500,000      500,000      จ านวนร้อยละ น้ าไม่เน่าเสีย

ตลาดสดเทศบาล หมู่ 1 ต.สีวิเชียร ตลาดสด บ้านวารีอุดม ของประชากรที่ น้ าไม่อุดตัน
อยู่ในพื้นที่

22 โครงการบริหารจัดการน้ าเพื่อการ เพื่อเป็นแหล่งน้ าอุปโภค ขุดเจาะน้ าเพื่อการเกษตร 200,000     200,000      200,000     200,000      200,000      ปัญหา มีแหล่งน้ าใช้ยาวนาน
เกษตร บริโภคในระยะยาว ทั้ง 10 ชุมชน ของประชากรที่

ขาดแคลนน้ า



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
         6.4  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย                                                              งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก าจัดขยะอันตราย เพื่อก าจัดขยะอันตราย ชุมชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนขยะ ชุมชนร่วมกันก าจัดขยะอันตราย

ขยะมีพิษ ขยะชุมชนให้ถูก ทั้ง 10 ชุมชน ลดลงร้อยละ ขยะที่มีพิษ ให้ลดน้อยลง
สุขลักษณะ และบ่อขยะมูลฝอยเทศบาล 2 ของข้อมูลที่

รายงาน

2 โครงการก่อสร้างอาคารโรงช าแหละ เพื่อจัดให้มีสถานที่ช าแหละ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 600,000 600,000 600,000 แม่ค้าสัตว์ปีก มีโรงช าแหละที่ได้มาตรฐาน
สัตว์ปีกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สัตว์ปีกที่ได้มาตรฐาน ลงทะเบียนเกิน ปลอดภัย

ร้อยละ50

3 โครงการก่อสร้างอาคารโรงช าแหละ เพื่อจัดให้มีสถานที่ช าแหละ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 600,000 600,000 600,000 แม่ค้าสัตว์ปีก มีโรงช าแหละที่ได้มาตรฐาน
โคกระบือพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โคกระบือ ที่ได้มาตรฐาน ลงทะเบียนเกิน ปลอดภัย

ร้อยละ50

4 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อฝังกลบขยะ เพื่อจัดให้มีสถานที่ฝังกลบขยะ บ่อขยะ 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 ลดปริมาณขยะ มีที่ดินแหล่งก าจัดขยะ
ที่เพียงพอต่อปริมาณขยะ ค้างเก็บร้อยละ5 มูลฝอยในชุมชน

5 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การ เพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ประ จัดต้ังศูนย์ 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 เข้าร่วมเกินร้อย แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ก าจัดขยะมูลฝอยการบ าบัดน้ าเสีย จ าเทศบาลในการจัดขยะใน ละ50 ก าจัดขยะ
งานอนามัยส่ิงแวดล้อม ครัวเรือน

6 โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง เพื่อให้ความรู้เชิงปฎิบัติการ 10ชุมชน 500,000 500,000 500,000 เข้าร่วมเกินร้อย แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ให้ชุมชน ละ50 ก าจัดขยะต้นทาง

7 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 10ชุมชน 50,000 50,000 50,000 เข้าร่วมเกินร้อย ชุมชนมีรายได้จากการขาย
ละ50 ขยะรีไซเคิล



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ทุกกอง

110



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ทุกกอง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

กองสาธารณ
สุข

กองสาธารณ
สุข

111



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองคลัง
ส านักปลัด

กองคลัง

กองคลัง

ส านักปลัด
เทศบาล
และทุกกอง

ส านักปลัด

ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้

ส านักปลัด
เทศบาล
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

114



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านักปลัด
เทศบาล

ส านักปลัด
เทศบาล

ส านักปลัด
เทศบาล

ส านักปลัด
เทศบาล

ส านักปลัด
เทศบาล

ส านักปลัด

115



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

116



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

   กองช่าง

   กองช่าง

117



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนมีร้ัวเพื่อความปลอด

กองช่าง

118



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

119



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

ประชาชนในงานประเพณีและ

กองช่าง

กองช่าง

120



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

121



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

ส านักปลัด

กองช่าง

122



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

123



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

124



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

125



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

126



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

127



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

ส านักปลัด

ส านักปลัด

กองช่าง

128



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

129



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

130



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

132



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

133



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

134



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
ชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้การสัญจร

136



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

138



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
แหล่งน้ าและได้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เป็นธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อจัดเก็บ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
ฐานสากล มีความถูกต้อง ตาม

กองช่าง
กินหรือเอกชนครอบครองในเขต

140



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

ของกรมบัญชีกลางหรือพาณิชย์

กองช่าง

กองช่าง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

143



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ส านัก

ปลัดเทศบาล

กองสาธารณ
สุข

144



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ส านัก

ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

145



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณ

สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

จากสถานพยาบาลที่เหมาะสม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

ส านักปลัด
เทศบาล

ส านักปลัด
เทศบาล

146



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณ

สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

ส านักปลัด
เทศบาล

ส านักปลัด
เทศบาล

ฟื้นฟูจิตใจกลับเป็นประโยชน์ต่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

กองสาธารณ
สุขฯ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณ

สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณ

สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณ

สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณสุข

กองการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณ

สุขฯ

กองสาธารณสุข

กองสาธารณ
สุขฯ

กองสาธารณ
สุขฯ

กองสาธารณ
สุขฯ

กองสาธารณ
สุขฯ

กองสาธารณ
สุขฯ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองการศึกษา

สวัสดิการเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะ
และพัฒนาการอย่างมีประสิทธิ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวด
ล้อม

158



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองการศึกษา

162



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณ

สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

164



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณ

สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

165



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณ

สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

ทุกกอง

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณ

สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณ

สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม

กองสาธารณ
สุขและส่ิงแวด
ล้อม
กองสาธารณ

สุขและส่ิงแวด
ล้อม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข
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แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 –2565) ๑๗๕ 

 

 
ส่วนท่ี 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559) เป็นแบบที่ก้าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้าเนินการให้คะแนน  
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด้าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ินส่ีปี ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
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(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การต้ังงบประมาณได้    
ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12                                5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0      5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด           5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ                               5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถ่ินส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต้าบลน้้ายืนใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส้า คัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส้าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท้า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็ นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ เทศบาล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องมี

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ้านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ้านาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ้านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะ
ปฏิบัติงานใน เทศบาลจึงจ้าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ 
อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก้าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝุายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี

 

องค์การ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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ผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากั บ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
คนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ ยนแปลง(Change Agent) อย่าง
แท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท้าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญ หาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรี อ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ้ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท้างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิ ยมไปโดย
ปริยายซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส้าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่

ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ื นที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก้าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกต้ังเม่ือไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน เทศบาล จึงจ้าเป็น
ที่จะต้องเข้าใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน 
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส้าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่
รุนแรงนั้นได้อย่างไร  
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4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ้า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท้าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ้า เป็นและเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส้าคัญในการอ่า นหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ้า ก็จะน้ามาซ่ึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส้าคัญของข้อมูลเพ่ือน้าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต้าบลน้้ายืนมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ
อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน  10 ประเทศ โดย

มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท้าให้มีผลประโยชน์  อ้านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน้าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน้าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท้าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่เทศบาลต้าบลน้้ายืนได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ้านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต้าบลน้้ายืนใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
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                        ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกัน
เอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดย
ล้าพังการบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้าน
การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซ่ึงต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ ต้องการท้านิติ
กรรมต่างๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ้ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ้าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเทศบาลต้าบลน้้ายืน ต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามา
ของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท้างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส้าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ้าเป็น เป็นต้น  

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ้านวนมากมากขึ้น  ปัญหาการ

แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท้างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และ
อาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้น
อย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท้าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเทศบาลต้าบลน้้ายืนต้องให้ความส้าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจาก
ชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยต้ังใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพ
ติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท้างานในไทยมากขึ้น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น เทศบาลต้าบลน้้ายืน จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน้าครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิกระจกเงา
เข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน้าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการ
เร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่ อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 



 
 
 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต้าบลน้้ายืน (พ.ศ.2561 –2565) ๑๘๒ 

 

 ประชาสังคมและวัฒนธร รมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส้าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่ เกิด

จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ้านวนประชากรท้าให้ที่ท้ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท้ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


