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ส่วนที่ 1 

 
 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1  ท่ีตัง้ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด ตัง้อยู่เลขที ่- หมู่ที ่1  บา้นโคกสะอาด อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวนัตกของอ าเภอเมืองอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองอุดรธานี
ระยะทางประมาณ 28 กโิลเมตร ทางหลวงหมายเลข 216 (ถนนอุดรธานี-หนองบวัล าภู) แยกขวาทีห่ลกั
กโิลเมตรที ่16 ทางเขา้เขือ่นหว้ยหลวง ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข อด 3072 ระยะทางจากถนนทาง
แยกถึงที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาดระยะทางประมาณ 9.4 กิโลเมตร มพีื้นที่โดยรวม 
ประมาณ 40 ตารางกโิลเมตร หรอื ประมาณ 25,000 ไร ่โดยมอีาณาเขตตดิกบัพืน้ทีต่ าบลต่างๆ ดงันี้ 

- ทศิเหนือ        ตดิต่อกบัเขตต าบลเชยีงพณิ, ต าบลเมอืงเพยี, อ าเภอกุดจบั 
- ทศิใต ้          ตดิต่อกบัต าบลหนองไฮ, ต าบลหนองบวับาน, อ าเภอหนองววัซอ 
- ทศิตะวนัออก  ตดิต่อกบัต าบลนิคมสงเคราะห ์
- ทศิตะวนัตก    ตดิต่อกบัต าบลหนองบวับาน,อ าเภอหนองววัซอ 

ท่ีตัง้ของหมู่บ้านในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด    
ต ำบลโคกสะอำด  ประกอบดว้ย จ านวน 10 หมู่บา้น ดงันี้ 

     หมู่ที ่ 1  บา้นโคกสะอาด (พืน้ทีท่ ัง้หมด) 
      หมู่ที ่ 2  บา้นเขือ่นหว้ยหลวง (พืน้ทีท่ ัง้หมด) 
       หมู่ที ่ 3  บา้นดอนปอแดง (พืน้ทีส่ว่นมาก) 
  หมู่ที ่ 4  บา้นหว้ยหนิลาด (พืน้ทีส่ว่นมาก) 
         หมู่ที ่ 5  บา้นนิคมฯ๔ (พืน้ทีบ่างสว่น) 
        หมู่ที ่ 6  บา้นนิคมพฒันา 2 (เขต ทต.นิคมสงเคราะห)์ 
        หมู่ที ่ 7  บา้นดงเจรญิ (พืน้ทีท่ ัง้หมด) 

      หมู่ที ่ 8  บา้นนาสมบูรณ์ (พืน้ทีท่ ัง้หมด) 
 หมู่ที ่ 9  บา้นนิคมฯ 3  (เขต ทต.นิคมสงเคราะห)์ 
 หมู่ที ่ 10 บา้นศรบีูรพา (พืน้ทีท่ ัง้หมด) 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด  แบ่งเขตการปกครอง ดงัน้ี 
ต าบลโคกสะอาด เป็นพืน้ทีร่บัผดิชอบขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาดแบบไม่ 

เตม็พืน้ทีเ่นื่องจากมพีืน้ทีบ่างสว่นอยู่ในเขตเทศบาลนิคมสงเคราะหส์ าหรบัเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล โคกสะอาดมจี านวน 8 หมู่บา้น ดงันี้ 

หมู่ที ่ 1  บา้นโคกสะอาด  ปีทีจ่ดัตัง้ชุมชน/หมู่บา้น เมื่อ พ.ศ.2475    
หมู่ที ่ 2  บา้นเขือ่นหว้ยหลวง  ปีทีจ่ดัตัง้ชุมชน/หมู่บา้น เมื่อ พ.ศ.2516  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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หมู่ที ่ 3  บา้นดอนปอแดง (พืน้ทีส่่วนมาก) ปีทีจ่ดัตัง้ชุมชน/หมู่บา้น เมื่อ พ.ศ.2526    
หมู่ที ่ 4  บา้นหว้ยหนิลาด (พืน้ทีส่่วนมาก) ปีทีจ่ดัตัง้ชุมชน/หมู่บา้น เมื่อ พ.ศ.2533    
หมู่ที ่ 5  บา้นนิคมฯ4  (พืน้ทีบ่างส่วน)  ปีทีจ่ดัตัง้ชุมชน/หมู่บา้น เมื่อ พ.ศ.2526    
หมู่ที ่ 7  บา้นดงเจรญิ   ปีทีจ่ดัตัง้ชุมชน/หมู่บา้น เมื่อ พ.ศ.2508    
หมู่ที ่ 8  บา้นนาสมบูรณ์  ปีทีจ่ดัตัง้ชุมชน/หมู่บา้น เมื่อ พ.ศ.2509    
หมู่ที ่ 10 บา้นศรบีูรพา     ปีทีจ่ดัตัง้ชุมชน/หมู่บา้น เมื่อ พ.ศ.2538    
ส ำนักงำนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด 

       (ยกฐำนะจำกสภำต ำบลโคกสะอำด เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัอดุรธำนี  ตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวำคม 2539)  

ส านกังานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด  ตัง้อยู่เลขที ่-  หมู่ที ่1  บา้นโคกสะอาด  
ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี  อยู่ทางทศิตะวนัตกของอ าเภอเมอืงอุดรธานี  ระยะทาง
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ   28 กิโลเมตร ถนนอุดรธานี – หนองบัวล าภู – เลย  แยกขวาที่หลัก
กโิลเมตรที่ 16  เข้าเขื่อนห้วยหลวง  ถนนทางหลวงชนบท  หมายเลข อด ๓๐๗๒  ระยะทางจากทาง
แยกถงึที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด ประมาณ 9.5 กโิลเมตร ติดกบัถนนสายไปเขื่อน
ห้วยหลวง - บ้านโคกสะอาด  มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั ้งหมด 
1,812,900 บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพนัเก้ารอ้ยบาทถ้วน-)  เป็นงบประมาณขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด ทัง้สิน้ 
              -  โทรศพัท ์ 0 – 4221 – 9949  

-  โทรสาร   0 – 4221 – 9949 

 1.2  ลกัษณะภมิูประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมส่วนใหญ่จะเป็นที่ลูกคลื่นลาดดอนสูงๆต ่ าๆ  สูงจาก
ระดบัน ้าทะเล 200 - 300 เมตร  ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน เหมาะแก่การท าการเกษตร
และเป็นที่อยู่อาศัย มีพื้นที่ท าการเกษตรโดยประมาณ   18,554  ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆอีก
โดยประมาณ  6,446  ไร่  มพีื้นที่โดยรวมประมาณ  40  ตารางกโิลเมตร หรอื โดยประมาณ   25,000   
ไร่  ม ี3  ฤดกูาล  (ฤดหูนาว ฤดรูอ้น และ ฤดฝูน) 

 1.3  ลกัษณะภมิูอากาศ 
ลกัษณะภูมอิากาศ มลีกัษณะรอ้นชื่น อากาศเปลีย่นแปลงไปตามฤด ูมอีุณหภูมเิฉลีย่ 

ตลอดทัง้ปีประมาณ  38  องศาเซลเซียส  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลี่ย 12 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมสิูงสุด
เฉลีย่ 41 องศาเซลเซยีส ซึง่ม ี3 ฤด ูดงันี้  

ฤดรู้อน  เริม่ตัง้แต่กลางเดอืนกุมภาพนัธไ์ปจนถงึกลางเดอืนพฤษภาคม   
ฤดฝูน  เริม่ตัง้แต่กลางเดอืนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดอืน พ.ค. - ส.ค.   
ฤดหูนาว  เริม่ตัง้แต่กลางเดอืน ตุลาคม ถงึ กลางเดอืน กุมภาพนัธ ์ 
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1.4  ลกัษณะของดิน 
 ลกัษณะของดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลบัที่ลาดดอนสูงๆต ่าๆ ที่ราบเป็นดิน

เหนียว เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ที่ลาดดอนเป็นดินร่วนเหมาะส าหรบัการเพาะปลูกพืชไร่ ท าสวน
ผลไม ้และปลูกมนัส าปะหลงั, ยางพารา,และออ้ย 

  1.5  ลกัษณะของแหล่งน ้า 
  มเีขื่อนชลประทานขนาดใหญ่  (เขือ่นห้วยหลวง)  ที่บ้านโคกสะอาด  บ้านเขื่อนห้วย
หลวง บา้นนาสมบูรณ์  ซึง่การประปาสว่นภูมภิาคจงัหวดัอุดรธานี  ใชเ้ป็นแหล่งผลติน ้าประปาสง่ไปใชใ้น
ตวัเมอืงอุดรธานี  มลี าห้วยขนาดเล็กไหลผ่านที่ส าคญั  4  แห่ง  คอื ห้วยกระตบึ ที่บ้านดงเจรญิ, ห้วย
น ้าค้าง ที่บ้านโคกสะอาด, ห้วยหนิลาด ที่บ้านห้วยหนิลาด, ห้วยป่าบอน ที่บ้านนาสมบูรณ์  และ ห้วย 
หนอง คลองบงึ ขนาดเลก็ คอื บงึหนองบวั ทีบ่า้นโคกสะอาด, หนองกระตบึ ทีบ่า้นดงเจรญิ, หนองล าปา
คาว ทีบ่า้นหว้ยหนิลาด, หนองคอม ทีบ่า้นนาสมบูรณ์, หนองขอนกวา้ง ทีบ่า้นศรบีูรพา เป็นตน้     

1.6 ลกัษณะของไม้และป่าไม้ 
  ทรพัยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด ส่วนใหญ่จะเป็นป่า
เสื่อมโทรม จะเหลอืพื้นทีป่่าไมบ้รเิวณพื้นทีส่าธารณะประโยชน์ หมู่ที ่1 บ้านโคกสะอาด ตดิกบัหนองบวั
และส่วนหนึ่งติดกับเขื่อนห้วยหลวง มีเนื้อที่ 87 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ทัง้หมดเหลือประมาณ 5 % ของพื้นที่
ทัง้หมด 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารโดยการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องการเมอืง และการปกครองระบอบประชาธปิไตย ซึ่งมพีระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุข โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมการเมอืงต่างๆ เช่น การเลอืกตัง้
ทุกระดบั ในส่วนของการบรหิาร ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน มสี่วนรวมในการบรหิารงานขององค์การ
บรหิารสว่นต าบล เช่น การวางแผนพฒันาทอ้งถิน่/ต าบล การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการ
เขา้ร่วมรบัฟังในการประชุมสภาทอ้งถิน่  เป็นตน้ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด  มเีขตพืน้ที่รบัผดิชอบทัง้หมด 8 หมู่บา้น ประชาชนมี
สว่นร่วมในการจดัซื้อจดัจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด ประชาชนใหค้วามร่วมมอืดา้นการ
เลือกตัง้เป็นอย่างดี เช่น การเลือกตัง้ผู้บรหิารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคก
สะอาด ในปี พ.ศ. 2556  ประชาชนมาใชส้ทิธเิลอืกตัง้  

จ านวนผูม้าใชส้ทิธเิลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด จ านวน 2,483 คน จากผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้ทัง้สิน้จ านวน  3,466 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 71.64   

จ านวนผูม้าใช้สทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด จ านวน 2,534 คน 
จากผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทัง้สิน้จ านวน 3,638 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 96.65       

การประชุมประชาคมทอ้งถิน่ทุกหมู่บา้นในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด ในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน  จากผลการลงประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกครัง้ที่องค์การ
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บริหารส่วนต าบลจดัขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมในการรวมแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลายส่งผลให้องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาดได้น าข้อมูลที่ได้มาด าเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รบั และมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น/ต าบล โครงการบาง
โครงการต้องระงบัไว้เนื่องจากข้อจ ากดัด้านงบประมาณในการบรหิารจดัการ และองค์การบรหิารส่วน
ต าบลโคกสะอาดได ้แบ่งเขตการปกครอง ดงันี้ 

2.1 เขตการปกครอง 

เดมิเป็นสภาต าบลโคกสะอาดต่อมาไดย้กฐานะเป็นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี เมื่อ พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตัง้แต่วนัที่ 16 ธนัวาคม 
พ.ศ.2539 ลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไปเล่ม 113  ตอนพเิศษ 52 ง  ลงวนัที่ 25 
ธนัวาคม พ.ศ.2539   

ต ำบลโคกสะอำด   เป็นพืน้ที ่ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
โคกสะอาด แบบไม่เต็มพื้นที่เนื่องจากมพีื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตรบัผดิชอบของ เทศบาลตำบลนิคม

สงเคราะห์  ส าหรบัเขตพื้นทีร่บัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล โคกสะอาด มจี านวน 8 หมู่บ้าน 
ดงันี้ 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด  แบ่งเขตกำรปกครอง  ประกอบด้วย   

หมู่ที ่ 1  บา้นโคกสะอาด (พืน้ทีท่ ัง้หมด)   จ านวน  423  ครวัเรอืน 
      หมู่ที ่ 2  บา้นเขือ่นหว้ยหลวง (พืน้ทีท่ ัง้หมด)  จ านวน    86  ครวัเรอืน 
       หมู่ที ่ 3  บา้นดอนปอแดง (พืน้ทีส่ว่นมาก)  จ านวน  195  ครวัเรอืน 
  หมู่ที ่ 4  บา้นหว้ยหนิลาด (พืน้ทีส่ว่นมาก)  จ านวน    71  ครวัเรอืน 
         หมู่ที ่ 5  บา้นนิคมฯ๔ (พืน้ทีบ่างสว่น)   จ านวน      7  ครวัเรอืน 
        หมู่ที ่ 7  บา้นดงเจรญิ (พืน้ทีท่ ัง้หมด)   จ านวน   210  ครวัเรอืน 

      หมู่ที ่ 8  บา้นนาสมบูรณ์ (พืน้ทีท่ ัง้หมด)   จ านวน   252  ครวัเรอืน 
 หมู่ที ่ 10 บา้นศรบีูรพา (พืน้ทีท่ ัง้หมด)   จ านวน   445  ครวัเรอืน 
 

 (อา้งองิขอ้มลูจากรายงานสถติปิระชากรและบา้นส านักทะเบยีนอ าเภอเมอืงอุดรธานี ระหว่างวนัที ่1 
ถงึ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561)  

ผู้ปกครอง/ผู้น ำแต่ละหมู่บ้ำนในเขตพื้นทีอ่งคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด   
จ ำนวน 8 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย   

- ก านนัต าบลโคกสะอาด  ชื่อ นำยประพนัธุ ์ แสนสุข  หมู่ที ่6 บา้นนิคมพฒันา 2   
(หลกั กม. 18)  อยู่ในเขตพืน้ทีข่องเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห ์
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ชือ่หมู่บ้ำน หมู่ที ่ ชือ่ผู้ใหญ่บ้ำน 

บา้นโคกสะอาด 1 นายไพรวรรณ   แสนโบราณ 
บา้นเขือ่นหว้ยหลวง 2 นายชยัวฒัน์  มาตรแ์สง 
บา้นดอนปอแดง  (มพีื้นทีส่่วนมาก) 3 นายบุญม ี ละผวิ 
บา้นหว้ยหนิลาด  (มพีื้นทีส่่วนมาก) 4 นายไกรศร  สมศร ี
บา้นนิคมพฒันา๔  (มพีื้นทีส่่วนน้อย) 5 นายเกยีรตพิล  กลางนอก 
บา้นดงเจรญิ 7 นางสุวมิล  มลูค า 
บา้นนาสมบูรณ์ 8 นายประจกัร ์ ทวยล ี
บา้นศรบีูรพา 10 นางบุญจนัทร ์ ศลิาขวา 

 

2.2 การเลือกตัง้ 
การเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ตามพระราช 

บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 8 
หมู่บา้น หากมกีารเลอืกตัง้ในครัง้หน้า จะมผีูบ้รหิารทอ้งถิน่ (นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล) จ านวน 1 
คน จะมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หมู่บา้นละ 2 คน 8 หมู่บา้น รวมเป็น 16 คน 
  ประชาชนในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด ส่วนใหญ่ร่วม
กจิกรรมทางการเมอืง (การไปใชส้ทิธิใ์นการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่) เสมอมาดงัจะเหน็ไดจ้าก   

(1) จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้  ครัง้ล่ำสุด (พ.ศ.2556)   
        - จ านวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 3,466 คน 

            (เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2556) 

       - จ านวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 3,638 คน 
           (เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2556) 

  (2) จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตัง้  ครัง้ล่ำสุด (พ.ศ.2556) 
     - จ านวนผูม้าใชส้ทิธเิลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 2,483 คน     
     จากผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทัง้สิน้  3,466  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 71.64   

          (เมื่อวันที่ 17 กุมภาพนัธุ์ พ.ศ.2556  กรณลีาออก)  

     - จ านวนผูม้าใชส้ทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  2,534 คน   
     จากผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทัง้สิน้ 3,638 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.65   

          (เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2556  กรณีครบวาระ) 

ปัจจุบนัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี  ยงัไม่มนีายก 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล และปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จงึไดม้คี าสัง่แต่งตัง้ (คสช.) และมต ิก.อบต.
จงัหวดัอุดรธานี แต่งตัง้ใหร้องปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล รกัษาราชการแทนปลดัองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลและปฏบิตัหิน้าทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด จนถงึปัจจุบนัยงัไม่มกีารเลอืกตัง้ 
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(ในกรณีที่มีการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและได้รับการสรรหาตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกสะอาด เรียบร้อยแล้วให้ถือว่าข้อความข้างต้นเป็นอันยกเลิกไปด้วย) 
 

3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรจากส านกัทะเบยีนราษฎรข์องต าบลโคกสะอาด มจี านวนทัง้สิน้  4,935  

คน จ าแนกเป็นชาย  2,479  คน หญงิ  2,456  คน  มคีรวัเรอืนจ านวนทัง้สิน้  1,689  ครวัเรอืน ซึง่จะแยกได้
เป็นครวัเรอืนและจ านวนประชากร  ดงันี้ 

(อ้างอิงขอ้มูลจากรายงานสถิติประชากรและบ้านส านักทะเบยีนอ าเภอเมอืงอุดรธานี ระหว่างวนัที ่1 ถึง 25 
ตุลาคม พ.ศ.2561)  

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 

    จ านวนประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด  
อ าเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ทีม่ีพื้ นทีข่องหมู่บ้ำนทัง้หมด มีจ านวน 5 หมู่บ้าน มีจ านวน 1,416  
ครวัเรอืน และมจี านวนประชากร  4,117  คน  ประกอบดว้ย  
 

หมู่ที ่ บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร 

รวม 
(คน) 

จ ำนวน 
ครวัเรือน 

จ ำนวน 
เน้ือที/่ไร่ 

ชำย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

1 บา้นโคกสะอาด 605 613 1,218 423 4,695 
2 บา้นเขือ่นหว้ยหลวง 149 123 272 86 564 
7 บา้นดงเจรญิ 319 337 656 210 4,042 
8 บา้นนาสมบูรณ์ 398 415 813 252 4,480 
10 บา้นศรบีรูพา 612 546 1,158 445 2,447 

รวม 2,083 2,034 4,117 1,416 16,228 
 

 จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รบัผดิชอบขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคก
สะอาด อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี ทีม่ีพื้นทีข่องหมู่บ้ำนบำงส่วน  มจี านวน 3 หมู่บา้น มจี านวน 273 
ครวัเรอืน มจี านวนประชากร 818 คน  และมพีื้นทีบ่างส่วนอยู่ในเขตพืน้ที่รบัผดิชอบของเทศบาลต าบล
นิคมสงเคราะห ์ทีม่พีืน้ทีค่รอบคลุมเขตต าบลโคกสะอาด โดยประมาณ มจี านวน 4,566 ไร่  ประกอบดว้ย 

หมู่ที ่ บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร 

รวม 
จ ำนวน 
ครวัเรือน 

จ ำนวน 
เน้ือที/่ไร่ ชำย หญิง 

3 บา้นดอนปอแดง 275 309 584 195 1,335 
4 บา้นหว้ยหนิลาด 109 99 208 71 977 
5 บา้นนิคมฯ4 12 14 26 7 1,143 

รวม 396 422 818 273 3,455 
รวมทัง้ 8 หมู่บ้ำน 2,479 2,456 4,935 1,689 19,683 

(อา้งองิขอ้มลูจากรายงานสถติปิระชากรและบา้นส านักทะเบยีนอ าเภอเมอืงอุดรธานี ระหว่างวนัที ่ 1 ถงึ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561)  
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรทีอ่าศยัอยู่จรงิในเขตพืน้ทีต่ าบลโคกสะอาด  และเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด เนื่องจากมีหมู่บ้านบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่รบัผิดชอบของ
เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห ์แยกตาม เพศ อายุ และความหนาแน่น ของครอบครวั  มดีงันี้ 

ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

แยกตำมช่วงอำยุ 
ชำย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ ำนวนครวัเรือน 
หมู่ที ่ หลงั 

น้อยกว่า 1 ปีเตม็ 21 22 43 1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
10 

423 
86 
195 
71 
7 
210 
252 
445 

  1 ปีเตม็ – 2 ปี 54 45 99 
  3 ปีเตม็ – 5 ปี 74 75 149 
  6 ปีเตม็ – 11 ปี 177 168 345 
12 ปีเตม็ – 14 ปี 103 95 198 
15 ปีเตม็ – 17 ปี  99 106 205 
18 ปีเตม็ – 25 ปี 300 245 545 
26 ปีเตม็ – 49 ปีเตม็ 1,001 956 1,957 
50 ปีเตม็ – 60 ปีเตม็ 359 391 750 
มากกว่า  60  ปีเตม็ ขึน้ไป 291 353 644 

รวมทัง้หมด 2,479 2,456 4,935 8 1,689 
 

(อา้งองิขอ้มลูจากรายงานสถติปิระชากรและบา้นส านักทะเบยีนอ าเภอเมอืงอุดรธานี ระหว่างวนัที ่1 ถงึ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561) 
  

4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา  
ในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด มโีรงเรยีนในพืน้ทีร่ะดบัประถมศกึษา       

(สงักดั สพฐ.) จ านวน 3  แห่ง, โรงเรยีนขยายโอกาสในระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 1 แห่ง, ศูนย์พฒันา
เดก็เลก็เลก็  จ านวน 1 แห่ง  ดงันี้ 
 

โรงเรียนระดบัประถมศึกษำ    จ ำนวน  3  แห่ง 
 1. โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด-ศรบีูรพา       จ านวนนกัเรยีนประมาณ   95  คน 
 2. โรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองเชยีงพณิฯ5 บา้นดงเจรญิ    จ านวนนกัเรยีนประมาณ   65  คน 
 3. โรงเรยีนบา้นนาสมบูรณ์        จ านวนนกัเรยีนประมาณ   40  คน 
 

โรงเรียนขยำยโอกำสในระดบัมธัยมศึกษำ   จ ำนวน  1  แห่ง 
 1. โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด-ศรบีูรพา       จ านวนนกัเรยีนประมาณ        คน 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หน้า 8 

 

ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็   จ ำนวน 1 แห่ง  (เลือกแบบที ่3  สงักดักรมศำสนำ) 
 1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบรมก่อนเกณฑว์ดัศรจีนัทราราม บา้นโคกสะอาด กรณีเลือกแบบที ่3  
(กรมศาสนาไม่ไดถ้่ายโอนใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทราราม บ้านโคกสะอาด หมู่ 1 

(สังกัดกรมศาสนา) 
 

ล ำดบั ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็ 
จ ำนวน
เดก็เลก็ฯ 
(คน) 

ครผูู้ดแูล
เดก็/ผู้ดแูล

เดก็ 
ชือ่ – สกลุ 

1 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอบรมก่อนเกณฑ์
วดัศรจีนัทราราม บา้นโคกสะอาด 

36 5 นางสาวมณีรตัน์  ค าคุณเมอืง 
นางหนูพนัธุ ์ เขตจตุรสั 
นางนิตยา  สุรยิเดช 
นางวชัรนิทร ์ ดว้งกลาง 
นางสาวฉตัรกานต ์ ดว้งกลาง 

  

(อา้งองิขอ้มลูจากรายงานการส ารวจจ านวนเดก็เลก็และเดก็นักเรยีน ณ  วนัที ่10 มถิุนายน 2562) 

4.2 สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมสีุขภาพที่ดี มกีารคดักรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก มือ -ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารบัการ
รกัษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคดักรองหรอืตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไข
ปัญหา คอื องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาดและหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง 
ประชาชนใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ีแต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรบั
เดก็แรกเกดิ - 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจขอ้มูลพืน้ฐาน บาง
ครวัเรอืนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลกัษณะ การใช้ยาเพื่อบ าบดัอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออก
ก าลงักายยงัไม่สม ่าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ไดร้บัการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลพยายามอย่างยิง่ทีจ่ะแก้ไข โดยร่วมมอืกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  สาธารณสุข จดั
กจิกรรมเพือ่แกไ้ขปัญหา   
  - โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล               จ านวน   1   แห่ง 
  - ศูนยส์าธารณสุขมลูฐานชุมชน   จ านวน   8   แห่ง 
  - อตัราการมแีละการใชส้ว้มราดน ้า     100 % 

4.3 อาชญากรรม 
   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไม่มเีหตุอาชญากรรมเกดิขึน้ แต่มเีหตุการณ์ลกัขโมยทรพัยส์นิ
ประชาชน และท าลายทรพัยส์นิของราชการ ซึ่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกไ็ดด้ าเนินการป้องกนัการเกดิ
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เหตุดงักล่าว จากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครวัเรอืนมกีารป้องกนัอุบตัภิยัอย่างถูกวธิี  มี
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ วธิกีารแก้ปัญหาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีส่ามารถด าเนินการ
ได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากดั คือ ได้ตัง้จุดตรวจ จุดสกัด จุดบรกิาร ในช่วง
เทศกาลที่มวีนัหยุดหลายวนัเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคอืการ
ทะเลาะววิาทของกลุ่มวยัรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จดังานดนตร ีงานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รบั
ผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือ การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน 
ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบถงึผลกระทบ ผลเสยีหาย และโทษที่ไดร้บัจากการเกดิเหตุทะเลาะววิาท การขอ
ความร่วมมอืไปยงัผูน้ า การขอก าลงัจาก ต ารวจ  ผูน้ า อปพร. เพือ่ระงบัเหตุไม่ใหเ้กดิความรุ่นแรง แต่จะ
ไม่ใหเ้กดิขึน้เลยยงัเป็นปัญหาทีปั่จจุบนัไม่สามารถทีจ่ะแกไ้ขได ้ทัง้ทีม่กีารร่วมมอืกนัหลายฝ่าย เป็นเรื่อง
ทีท่างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาดจะตอ้งหาวธิทีีจ่ะแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าทีท่ีส่ามารถด าเนินการได ้             

4.4 ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพตดิในชุมชนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด จากการทีท่างสถานี
ต ารวจชุมชนต าบลโคกสะอาด และสถานีต ารวจภูธรจงัหวดัอุดรธานี (สภ.สำขำห้วยหลวง) ไดแ้จง้ใหก้บั
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทราบนัน้ พบว่าในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาดมผีูท้ี่ตดิยาเสพตดิ
แต่เมื่อเทยีบกบัพื้นที่อื่นถอืว่าน้อย และยงัไม่พบผู้คา้ เหตุผลกเ็นื่องมาจากว่าไดร้บัความร่วมมอืกบัทาง
ผู้น า ประชาชน หน่วยงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านัน้  เ ช่น  
การณรงค ์ การประชาสมัพนัธ์  การแจง้เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู ้ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที ่
ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรอืต ารวจแล้วแต่กรณี ทัง้นี้ องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาดก็ได้ให้ความ
ร่วมมอืมาโดยตลอด   

ตามที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้ด าเนินโครงการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานใน
เขตพื้นองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อน าผลการส ารวจมา
พจิารณาแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่ชุมชน  

 4.5 การสงัคมสงัเคราะห์ 
  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาดไดด้ าเนินการดา้นสงคมสงัเคราะห ์ ดงันี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบีย้ยงัชพีใหก้บัผูส้งูอายุ  ผูพ้กิาร  และผูป่้วยเอดส ์  
2. รบัขึน้ทะเบยีน ผูส้งูอายุ คนพกิาร และผูป่้วยเอดส์ 
3. จดัตัง้โครงการช่วยเหลอืผูย้ากจน  ยากไร ้ รายไดน้้อย และผูด้อ้ยโอกาสไรท้ีพ่ ึง่    
4. ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการช่วยเหลอืผูป้ระสบปัญหาทางสงัคมใน  
    เขตพืน้ทีต่ าบลโคกสะอาดทีร่บัผดิชอบ     
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 ในเขตรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด  มรีะบบบรกิารพืน้ฐานดงันี้ 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มถีนนลาดยางของทางหลวงชนบท หมายเลข อด 3072 แยกหลกัสบิหก (ทางเขา้เขือ่น 

ห้วยหลวง–บ้านโคกสะอาด) ตดัผ่านต าบลโคกสะอาด หมู่ที่  1,3,8,10  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็น
ถนน คลส. บางส่วน  ลงหินคลุกบางส่วน และเป็นถนนลูกรงับางส่วน ซึ่งอยู่ในสภาพที่ต้องปรบัปรุง
ซ่อมแซมตลอดบางส่วนโดยเฉพาะฤดูฝนผิวจราจรจะเสียหายมาก เนื่องจากฝนตก เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพผูค้นทีส่ญัจรไปมา 
  เส้นทำงคมนำคม 

- ถนนลาดยางผ่านหมู่บา้น จ านวน    1     สาย 
  - ถนนทางหลวงชนบท  จ านวน    1     สาย 
  - ถนนภายในหมู่บา้นสว่นมากเป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
  - การคมนาคมระหว่างหมู่บา้นและภายในหมู่บา้นมคีวามสะดวกพอสมควร 

5.2 การไฟฟ้า 
กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบนัมไีฟฟ้าใชทุ้กครวัเรอืน คดิเป็น 100 เปอรเ์ซน็ต ์ปัญหาคอื 

ไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหรอืที่สาธารณะยงัไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพืน้ทีไ่ดท้ัง้หมดแต่ได้ท าการ
ติดตัง้ไปบางส่วนแล้ว อนัเนื่องมาจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างนัน้ยงัไม่เป็นที่
สาธารณะ งบประมาณขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาดมอีย่างจ ากัดและมกี ารขยายตัวของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องไม่เพยีงพอต่อความต้องการของชุมชน  องค์การบรหิารส่วนต าบลจงึไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามความต้องการของชุมชน  การแก้ปัญหาคอื ประสานความร่วมมอืกนัในหลายๆ ฝ่าย 
เพื่อที่จะท าความเข้าใจกบัประชาชนในพื้นที่ และวธิีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทัง้นี้ องค์การ
บรหิารสว่นต าบลจะของบสนบัสนุนจากหน่วยอื่นต่อไป และจะตัง้งบประมาณในส่วนนี้ไวบ้างส่วน และได้
แจง้ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดร้บัทราบถงึเหตุผลเพื่อทีจ่ะไดช้่วยกนัแกไ้ขปัญหาใหก้บัชุมชน ปัจจุบนั
ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด มไีฟฟ้าใชด้งันี้ 

(1)  จ านวนครวัเรอืนทีม่กีารใชร้ะบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บา้น จ านวน  1,689  หลงัคาเรอืน 
  (2)  ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าสอ่งสว่างยงัไม่ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 

5.3 การประปา 
    กำรประปำ ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด มปีระปาใช้จ านวน 8 หมู่บ้าน 

แต่ส่วนใหญ่มกัเกิดปัญหาน ้าไม่เพยีงพอต่อการอุปโภค-บรโิภค (ประปาหมู่บ้าน) เนื่องจากขาดแคลน
แหล่งน ้า ซึ่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด จะด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักล่าวดว้ยการสรา้งแหล่ง
น ้าเพิม่ ขดุลอกคลองสาธารณะประโยชน์เพือ่กกัเกบ็น ้าช่วงฤดูฝนใหม้ากขึน้ ปัจจุบนัมรีะบบประปา (สว่น
ภูมภิาคจงัหวดัอุดรธานี) ไดข้ยายเขตประปาผ่าน จ านวน 4 หมู่บา้น ซึง่ประชาชนไดใ้ชบ้รกิารบางสว่น 
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บางสว่นยงัใชร้ะบบประปาของหมู่บา้นเหมอืนเดมิ ดงันี้ 
 1. ระบบประปาหมู่บา้นโคกสะอาด  ม.1 (หมู่บา้นบรหิารจดัการเอง) 
 2. ระบบประปาหมู่บา้นเขือ่นหว้ยหลวง  ม.2 (หมู่บา้นบรหิารจดัการเอง) 
 3. ระบบประปาหมู่บา้นดอนปอแดง  ม.3 (อบต.ด าเนินการ) 

4. ระบบประปาหมู่บา้นหว้ยหนิลาด  ม.4 (อบต.ด าเนินการ) 
 5. ระบบประปาหมู่บา้นนิคมฯ๔  ม.5 (หมู่บา้นบรหิารจดัการเอง) 
 6. ระบบประปาหมู่บา้นดงเจรญิ  ม.7 (หมู่บา้นบรหิารจดัการเอง) 

7. ระบบประปาหมู่บา้นนาสมบูรณ์  ม.8 (อบต.ด าเนินการ) 
 8. ระบบประปาหมู่บา้นศรบีูรพา  ม.10 (หมู่บา้นบรหิารจดัการเอง) 

  ส ำหรบัระบบประปำส่วนภูมิภำคจงัหวดัอุดรธำนี  ได้การขยายเขตระบบท่อส่ง
น ้าประปาเขตต าบลโคกสะอาด ผ่านหมู่บา้น 4 หมู่บา้น ดงันี้ 

 1. หมู่บา้นโคกสะอาด  ม.1 
2. หมู่บา้นดอนปอแดง  ม.3 
3. หมู่บา้นนาสมบูรณ์  ม.8 
4. หมู่บา้นศรบีูรพา  ม.10 

5.4 โทรศพัท์ 

-  โทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่ชไ้ดทุ้กหมู่บา้นสญัญาณต า่เป็นบางสว่น 
  -  อนิเตอรเ์น็ตต าบล บรกิารฟรทีีส่ านกังานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 

 -  ตดิตัง้หอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น ท าใหก้ารสือ่สารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเรว็ 

5.5 ไปรษณียห์รือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัด ุครภุณัฑ์ 

(1) มไีปรษณียส์าขาย่อยบา้นนาสมบูรณ์ จ านวน 1 แห่ง ใหบ้รกิารเวลา 08.00-16.00 น.      
ในวนัจนัทร–์เสาร ์(วนัเสารค์รึง่วนั) หยุดวนัอาทติย ์   
  (2) มรีถสองแถวสายอุดร-หนองววัซอวิง่ผ่าน ใหบ้รกิารทุกวนัตามช่วงเวลาทีก่ าหนดไว้
ของผูป้ระกอบการรถโดยสารเลก็  แต่ประชาชนสว่นใหญ่จะใชร้ถยนตส์ว่นบุคคลมากกว่าเพราะสะดวก 
สบายในการเดนิทางไป-กลบั 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 อำชีพ   ของประชากรในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
  - ประกอบอาชพีทางการเกษตร ไดแ้ก่ การท านา, ท าไร่ ,ท าสวน  และ เลีย้งสตัว์  
  - ปลูกพชื ไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา มนัส าปะหลงั ออ้ย พชืและผกัต่างๆตามฤดกูาล ฯลฯ 
                      - เลีย้งสตัว ์ไดแ้ก่ หม ูเป็ดไก่ ปลา โค-กระบอื ฯลฯ                                     
                      - รบัราชการ และท างานในหน่วยงานของภาครฐัและเอกชน 
   - รบัจา้งท าการเกษตรและรบัจา้งทัว่ไป 
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   - ขายแรงงานทีต่่างจงัหวดั 
 หน่วยธรุกิจ ในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด 
   - ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 
   - ภาษบี ารุงทอ้งที ่
   - ภาษป้ีาย 
   - ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
   - โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน    2  ราย 
   - โรงสขีา้ว  จ านวน    8  ราย     
   - ปัม้น ้ามนัและก๊าช  จ านวน    9  ราย                                          
   - ลานมนั  จ านวน    2  ราย 
   - รา้นกจิการทีเ่ป็นอนัตราย/ โรงแรม/รสีอรท์  จ านวน    9  ราย 
   - รา้นผลติน ้าบรโิภค   จ านวน    1  ราย 
   - รา้นคา้   จ านวน  40  ราย 
   - รา้นซ่อมเครื่องไฟฟ้า/ซ่อมรถจกัยานยนต/์รถยนต์ จ านวน    3  ราย 
        รวม       75  ราย 

6.1 การเกษตร  
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา , 
ท าสวน ,ท าไร่ เช่น มนัส าปะหลงั , อ้อย , ปลูกผกัพชืสวนครวั ,ปลูกดอกไม้เช่น ดอกพุทธ , ดอกมะล ิ
เป็นตน้ สว่นทีเ่หลอืประกอบอาชพีสว่นตวั, คา้ขาย และรบัจา้งทัว่ไป   
 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2561 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี  
 

 
หมู่ที ่
 

บ้ำน 
พื้นที ่

ทัง้หมด 
(ไร่) 

พื้นทีถ่ือครองท ำกำรเกษตร (ไร่) 

ทีน่ำ ทีไ่ร่ ไม้ผล 
ไม่ยืน
ต้น 

พืช 
ผกั 

ไม้ดอก/ 
ไม้

ประดบั 
ยำงพำรำ 

ปำล์ม
น ้ ำมนั 

พื้นที ่
เกษตร 
อืน่ๆ 

รวม 

1 โคกสะอาด 4,695 2,035 1,072 180 179 27 0 8 25 307 3,833 
2 เขือ่นหว้ยหลวง 564 102 82 8 12 3 0 0 0 12 219 
3 ดอนปอแดง 1,335 390 425 25 28 10 0 18 0 93 989 
4 หว้ยหนิลาด 977 210 228 55 16 19 2 14 0 109 653 
5 นิคมฯ๔ 1,143 392 129 10 65 20 16 30 0 215 877 
7 ดงเจรญิ 4,042 1,059 1,893 105 47 39 5 85 0 363 3,596 
8 นาสมบูรณ์ 4,480 1,300 1,653 204 55 31 2 31 0 402 3,678 
10 ศรบีูรพา 2,447 791 602 165 60 20 0 18 0 110 1,766 

รวม 19,683 6,279 6,084 752 462 169 25 204 25 1,611 15,611 
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ข้อมูลจำนวนเกษตรกร/ครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี 
 

หมู่ที ่
 

บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร (คน) จ ำนวนครวัเรือน (ครวัเรือน) 

ทัง้หมด เกษตรกร ทัง้หมด เกษตรกร 

1 โคกสะอาด 1,274 378 374 119 
2 เขือ่นหว้ยหลวง 280 72 75 9 
3 ดอนปอแดง 545 175 159 71 
4 หว้ยหนิลาด 138 101 58 27 
5 นิคมฯ๔ 423 109 71 23 
7 ดงเจรญิ 662 351 192 112 
8 นาสมบูรณ์ 719 365 199 86 
10 ศรบีูรพา 1,164 348 397 116 

รวม 5,205 1,898 1,525 563 

(อา้งองิขอ้มลูพืน้ฐานการเกษตรระดบัต าบล ปี 2561 จากส านักงานเกษตรอ าเภอเมอืงอุดรธานี  ณ วนัที ่18 มกราคม  พ.ศ. 2562)  

6.2 การประมง 

  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดไม่มีการประมง)  

6.3 การปศสุตัว ์
  ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด มปีระกอบอาชพีการปศุสตัว์ คอื เลี้ยงสุกร 
หมู่ที1่0 บา้นศรบีูรพา , เลี้ยงไก่ไข ่หมู่ที ่1 บา้นโคกสะอาดและหมู่ที ่10 บา้นศรบีูรพา , เลี้ยงไก่ด า หมู่ที ่ 
4 บา้นห้วยหนิลาด และเลี้ยงโค-กระบอื หมู่ที ่1  บา้นโคกสะอาด หมู่ที ่8 บ้านนาสมบูรณ์ และ หมู่ที ่10 
บา้นศรบีูรพา 

6.4 การบริการ 

  1. หน่วยธุรกจิในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
  - โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน     2   ราย 
  - โรงสขีา้ว  จ านวน     8   ราย     
   - ป้ัมน ้ามนัและก๊าช  จ านวน     9   ราย                                          
   - ลานมนั  จ านวน     2   ราย 
   - รา้นกจิการทีเ่ป็นอนัตราย/ โรงแรม/รสีอรท์  จ านวน     9   ราย 
   - รา้นผลติน ้าบรโิภค   จ านวน     1   ราย 
   - รา้นคา้   จ านวน    40  ราย 
   - รา้นซ่อมเครือ่งไฟฟ้า/ซ่อมรถจกัยานยนต/์รถยนต์ จ านวน     3   ราย 
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6.5 การท่องเท่ียว 

  ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด ยงัไม่มแีหล่งท่องเที่ยวแต่ได้ส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วใหเ้กดิขึน้ในชุมชน เช่น การจดังานประเพณีต่างๆการจดัสรา้งสวนสาธารณะส าหรบัใชพ้กัผ่อน
หย่อนใจ เป็นตน้   

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด มโีรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 2 แห่ง  

ดงันี้ 
- โรงงานบรษิทัไทยน ามนัส าประหลงั จ ากดั (ผลติเกีย่วกบัแป้งมนัส าประหลงั) 
- โรงงานบรษิทัทกัษณิคอนกรตี จ ากดั (ผลติเสาปนูไฟฟ้าขนาดใหญ่) 

 6.7 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 

ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด มกีารพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชพี ดงันี้ 

กลุ่มอาชีพ 
มกีลุ่มอาชพี  จ านวน   5   กลุ่ม 

   1. กลุ่มเพาะเหด็ 
   2. กลุ่มแปรรูปอาหาร 
   3. กลุ่มรา้นคา้ชุมชน 
   4. กลุ่มไมก้วาด 
   5. กลุ่มจกัสานต่างๆ 

6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจขอ้มูลพืน้ฐานพบว่า ประชากรทีม่อีายุ 15-60 ปี อยู่ในก าลงัแรงงาน รอ้ย
ละ 75 แต่ค่าแรงในพื้นที่ต ่ากว่าระดบัจงัหวดั โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 
25-50 ปี บางส่วนไปรบัจ้างท างานนอกพื้นที่รวมทัง้แรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ ปัญหาที่พบ คือ 
ประชากรบางส่วนต้องการที่จะไปท างานนอกพื้นที่ เพราะในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานไม่มากพอและค่าแรงต ่าไม่เพยีงพอต่อการครองชพี ปัญหาน้ียงัไม่สามารถแกไ้ขได้ 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี สว่นใหญ่นบัถอืศาสนา พุทธ 

จงึค่อนข้างมคีวามเชื่อเรื่องเกี่ยวกบับาปบุญคุณโทษ ผีสางเทวดา จะมกีารท าบุญในแต่ละเดือน โดย
ยดึถอืเป็นประเพณีประจ าถิน่ เพื่อใหเ้กดิเป็นศริมิงคลแก่ตนเอง และครอบครวั โดยมขีอ้มลูศาสนสถานที่
เคารพนบัถอื  ดงันี้ 
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   1. โบสถ ์  จ านวน       2   แห่ง 
   2. ศาลเจา้ปู่   จ านวน       1   แห่ง  
   3. ส านกัสงฆ ์  จ านวน       1   แห่ง 
   4. ศูนยป์ฏบิตัธิรรม จ านวน       1   แห่ง 
   5. วดั   จ านวน     10   แห่ง 
 

ชือ่หมู่บ้ำน หมู่ที ่ ชือ่วดั 

บา้นโคกสะอาด 1 วดัศรจีนัทราราม, วดัป่าสวนสุญญตัติา, โบสถ์ 
บา้นเขือ่นหว้ยหลวง 2 ส านกัสงฆบ์ ารุงธรรม 
บา้นดอนปอแดง  3 วดัสามคัคธีรรม 
บา้นหว้ยหนิลาด  4 วดัศลีธาราวาส, ศาลเจา้ปู่ ,  
บา้นนิคมฯ๔  5 วดันิคมพฒันาราม, วดับุญกองอมตธรรม 
บา้นดงเจรญิ 7 วดัอรุณรงัษ,ี วดัป่าสตีะวนาราม, โบสถ์ 
บา้นนาสมบูรณ์ 8 วดัมงคลนิเวช, วดัป่าสามคัคธีรรม, ศูนยธ์รรมปุเนติ 
บา้นศรบีูรพา 10 วดัศรจีนัทราราม, วดัป่าสวนสุญญตัติ  (วดั,โบสถ ์ใช้รวมกนักบัหมู่ 1) 
 
 

  ศำสนำสิง่ยึดเหนีย่วและข้อห้ำมต่ำงๆ 
   ในเขตต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี ยงัมบีางส่วนมคีวามเชื่อเรื่องการ
ใชแ้รงงานสตัว ์โดยเฉพาะวนัพระจะไม่ใชแ้รงงานสตัว ์ไม่สขีา้ว และไม่มกีารขนยา้ยขา้วจากไร่นายุง้ฉาง 
มบีางรายมคีวามเชื่อทางดา้นไสยศาสตร์และภูตผ ีส่วนค่านิยมของประชาชนจะเปลีย่นแปลงไปตามยุค
และสมยั โดยเฉพาะวยัรุ่น เช่น ค่านิยมในการแต่งกาย จะมกีารแต่งกายตามสมยั ค่านิยมในการดื่ม กนิ 
และเทีย่วสว่นในวยัผูส้งูอายุกจ็ะมคี่านิยมอยู่ตามสมยัเก่าๆ 
 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 

-  ประเพณีวนัขึน้ปีใหม่   ประมาณเดอืน มกราคม 
-  ประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาต)ิ ประมาณเดอืน มนีาคม 
-  ประเพณีท าบุญประจ าปี  ประมาณเดอืน มนีาคม 
-  ประเพณีวนัสงกรานต ์   ประมาณเดอืน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดอืน ตุลาคม  พฤศจกิายน 
-  ประเพณีวนัเขา้พรรษา-ออกพรรษา ประมาณเดอืน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจกิายน 
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  จึงมีฮีตสิบสอง  (ประเพณีโบราณ 12 ข้อ)  ดังน้ี 
 
 

ที ่ เดือน บุญประเพณีทีถื่อปฏิบติั 

1 อา้ย  เดอืน 1 ขึ้น 15 ค า่ (ธนัวาคม) บุญเขา้กรรม นิยมไปเขา้กรรมอย่างพระ (ถอืศลี) 
2 ยี ่ เดอืน 2 (มกราคม) บุญคณูลาน หรอื บุญกุม้ขา้วใหญ่ 
3 3 เดอืน 3 ขึน้ 15 ค า่ (กุมภาพนัธ)์ บุญขา้วจี ่หรอืบุญวนัมาฆะบูชา 
4 4 (มนีาคม) บุญมหาชาต ิหรอืบุญพระเวส 
5 5 (เมษายน) บุญวนัตรุษสงกรานต ์บุญสรงน ้า ก่อทราย ปล่อยสตัว์ 
6 6 (พฤษภาคม) บุญวนัวสิาขบูชา 
7 7 (มถิุนายน) บุญช าฮะ หรอืบุญเบกิบา้น คอืไล่ของไม่ดใีหห้นีไป 
8 8 (กรกฎาคม) บุญเขา้พรรษา แห่ต้นเทยีน 
9 9 (สงิหาคม) บุญขา้วประดบัดนิ ท าเป็นห่อใหแ้ก่พวกเปรต 
10 10 (กนัยายน) บุญขา้วสาก / ท าเหมอืนบุญขา้วประดบัดนิ 
11 11 (ตุลาคม) บุญวนัออกพรรษา / ลอยกระทง 
12 12 (พฤศจกิายน) บุญมหากฐนิ บุญผา้ป่า 

 
 

7.3 ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

  ภมิูปัญญำท้องถิน่  ประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไดอ้นุรกัษ์ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่  ไดแ้ก่  วธิกีารท าเครื่องจกัสารใชส้ าหรบัในครวัเรอืน     

  ภำษำถิน่  สว่นมากรอ้ยละ 90 % พดูภาษาอสีาน    

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  (ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาดยงัไม่ปรากฏว่ามสีนิคา้พื้นเมอืง/ของทีร่ะลกึ) 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น ้า   

น ้าทีใ่ช่ในการอุปโภค-บรโิภค  เป็นน ้าทีไ่ดจ้ากน ้าฝน และน ้าดบิจากเขือ่นหว้ยหลวง ซึง่ 
จะตอ้งน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรบัน ้าใตด้นิไดจ้ากน ้าบาดาล 
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ำตามธรรมชาติ/การเกษตร 

 1) บ้ำนโคกสะอำด หมู่ที ่1 
มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  4,695 ไร่   มแีหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงันี้ 
  

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน ้ ำฝนทีใ่ช้ในกำรท ำ
กำรเกษตร 

ปริมำณน ้ ำฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่ำนมำ 
(มิลลิเมตร) กรณีทีท่รำบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมำณน ้ ำฝน   900  มลิลลิติร 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน ้ ำเพือ่
กำรเกษตร 
ตลอดทัง้ปี 

กำรเข้ำถึงแหล่งน ้ ำกำรเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง 
ร้อยละของครวัเรือน

ทีเ่ข้ำถึงฯ 
2) แหล่งน ้ ำธรรมชำติ 
 1. แม่น ้า       
 2. หว้ย/ล าธาร 1  √  √ 70 % 
 3. คลอง       
 4. หนองน ้า/บงึ 1 √  √  100 % 
 5. น ้าตก       
 6. อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3) แหล่งน ้ ำทีม่นุษยส์ร้ำงข้ึน 
 1. แกม้ลงิ       
 2. อ่างเก็บน ้า 1 √  √  100 % 
 3. ฝาย       
 4. สระ 1  √  √ 80 % 
 5. คลองชลประทาน 1 √  √  100 % 

 6. อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

 
 
 
 

     

 
หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผูน้ าชุมชนแต่ละหมู่บา้น  ณ  วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
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 2)  บ้ำนเขือ่นห้วยหลวง หมู่ที ่2 
มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  564 ไร่  มแีหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงันี้ 
 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน ้ ำฝนทีใ่ช้ในกำร
ท ำกำรเกษตร 

ปริมำณน ้ ำฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่ำนมำ 
(มิลลิเมตร) กรณีทีท่รำบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมำณน ้ ำฝน   900  มลิลลิติร 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน ้ ำเพือ่
กำรเกษตร 
ตลอดทัง้ปี 

กำรเข้ำถึงแหล่งน ้ ำกำรเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง 
ร้อยละของ

ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึงฯ 
2) แหล่งน ้ ำธรรมชำติ 
 1. แม่น ้า -  -  -  
 2. หว้ย/ล าธาร -  -  -  
 3. คลอง -  -  -  
 4. หนองน ้า/บงึ -  -  -  
 5. น ้าตก -  -  -  
 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- 

 

-  -  

3) แหล่งน ้ ำทีม่นุษยส์ร้ำงขึ้น 
 1. แกม้ลงิ -      
 2. อ่างเกบ็น ้า -      
 3. ฝาย -      
 4. สระ -      
 5. คลอง
ชลประทาน 

- 
  

   

 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- 

  

   

 

หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผูน้ าชุมชนแต่ละหมู่บา้น  ณ  วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
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 3) บ้ำนดอนปอแดง หมู่ที ่3 
มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  1,335 ไร่  มแีหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงันี้ 
 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน ้ ำฝนทีใ่ช้ในกำร
ท ำกำรเกษตร 

ปริมำณน ้ ำฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่ำนมำ 
(มิลลิเมตร) กรณีทีท่รำบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมำณน ้ ำฝน   900  มลิลลิติร 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน ้ ำเพือ่
กำรเกษตร 
ตลอดทัง้ปี 

กำรเข้ำถึงแหล่งน ้ ำกำรเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง 
ร้อยละของ

ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึงฯ 
2) แหล่งน ้ ำธรรมชำติ 
 1. แม่น ้า -      
 2. หว้ย/ล าธาร -      
 3. คลอง -      
 4. หนองน ้า/บงึ -      
 5. น ้าตก -      
 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

๓) แหล่งน ้ ำทีม่นุษยส์ร้ำงขึ้น 
 1. แกม้ลงิ -      
 2. อ่างเกบ็น ้า -      
 3. ฝาย -      
 4. สระ 2 √  √  80 % 
 5. คลอง
ชลประทาน 

-      

 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

 
หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผูน้ าชุมชนแต่ละหมู่บา้น  ณ  วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
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 4) บ้ำนห้วยหินลำด หมู่ที ่4 
มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  977 ไร่  มแีหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงันี้ 
 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน ้ ำฝนทีใ่ช้ในกำร
ท ำกำรเกษตร 

ปริมำณน ้ ำฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่ำนมำ 
(มิลลิเมตร) กรณีทีท่รำบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมำณน ้ ำฝน   900  มลิลลิติร 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน ้ ำเพือ่
กำรเกษตร 
ตลอดทัง้ปี 

กำรเข้ำถึงแหล่งน ้ ำกำรเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง 
ร้อยละของ

ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึงฯ 
๒) แหล่งน ้ ำธรรมชำติ 
 1. แม่น ้า -      
 2. หว้ย/ล าธาร 1 √  √  100 % 
 3. คลอง 1 √  √  100 % 
 4. หนองน ้า/บงึ -      
 5. น ้าตก -      
 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

3) แหล่งน ้ ำทีม่นุษยส์ร้ำงขึ้น 
 1. แกม้ลงิ -      
 2. อ่างเกบ็น ้า -      
 3. ฝาย 1  √  √ 60 % 
 4. สระ 1  √  √ 65 % 
 5. คลอง
ชลประทาน 

-      

 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

 
หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผูน้ าชุมชนแต่ละหมู่บา้น  ณ  วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
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 5) บ้ำนนิคมพพฒันำ4  หมู่ที ่5 
มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  1,143 ไร่  มแีหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงันี้ 
 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน ้ ำฝนทีใ่ช้ในกำร
ท ำกำรเกษตร 

ปริมำณน ้ ำฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่ำนมำ 
(มิลลิเมตร) กรณีทีท่รำบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมำณน ้ ำฝน   900  มลิลลิติร 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน ้ ำเพือ่
กำรเกษตร 
ตลอดทัง้ปี 

กำรเข้ำถึงแหล่งน ้ ำกำรเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง 
ร้อยละของ

ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึงฯ 
2) แหล่งน ้ ำธรรมชำติ 
 1. แม่น ้า -      
 2. หว้ย/ล าธาร -      
 3. คลอง -      
 4. หนองน ้า/บงึ -      
 5. น ้าตก -      
 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

3) แหล่งน ้ ำทีม่นุษยส์ร้ำงขึ้น 
 1. แกม้ลงิ -      
 2. อ่างเกบ็น ้า -      
 3. ฝาย -      
 4. สระ -      
 5. คลอง
ชลประทาน 

-      

 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

 
หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผูน้ าชุมชนแต่ละหมู่บา้น  ณ  วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
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 6) บ้ำนดงเจริญ หมู่ที ่7 
มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  4,042 ไร่  มแีหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงันี้ 
 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน ้ ำฝนทีใ่ช้ในกำร
ท ำกำรเกษตร 

ปริมำณน ้ ำฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่ำนมำ 
(มิลลิเมตร) กรณีทีท่รำบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมำณน ้ ำฝน   9000  มลิลลิติร 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน ้ ำเพือ่
กำรเกษตร 
ตลอดทัง้ปี 

กำรเข้ำถึงแหล่งน ้ ำกำรเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง 
ร้อยละของ

ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึงฯ 
2) แหล่งน ้ ำธรรมชำติ 
 1. แม่น ้า -      
 2. หว้ย/ล าธาร 2  √  √ 70 % 
 3. คลอง -      
 4. หนองน ้า/บงึ 1 √  √  100 % 
 5. น ้าตก -      
 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

3) แหล่งน ้ ำทีม่นุษยส์ร้ำงขึ้น 
 1. แกม้ลงิ -      
 2. อ่างเกบ็น ้า -      
 3. ฝาย -      
 4. สระ 1  √  √ 60 % 
 5. คลอง
ชลประทาน 

-      

 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

 
หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผูน้ าชุมชนแต่ละหมู่บา้น  ณ  วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
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 7) บ้ำนนำสมบูรณ์ หมู่ที ่8 
มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  4,480 ไร่  มแีหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงันี้ 
 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน ้ ำฝนทีใ่ช้ในกำร
ท ำกำรเกษตร 

ปริมำณน ้ ำฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่ำนมำ 
(มิลลิเมตร) กรณีทีท่รำบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมำณน ้ ำฝน   900  มลิลลิติร 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน ้ ำเพือ่
กำรเกษตร 
ตลอดทัง้ปี 

กำรเข้ำถึงแหล่งน ้ ำกำรเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง 
ร้อยละของ

ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึงฯ 
2) แหล่งน ้ ำธรรมชำติ 
 1. แม่น ้า -      
 2. หว้ย/ล าธาร -      
 3. คลอง 2  √  √ 10 % 
 4. หนองน ้า/บงึ 2  √  √ 90 % 
 5. น ้าตก -      
 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

3) แหล่งน ้ ำทีม่นุษยส์ร้ำงขึ้น 
 1. แกม้ลงิ -      
 2. อ่างเกบ็น ้า -      
 3. ฝาย -      
 4. สระ 2  √  √ 20 % 
 5. คลอง
ชลประทาน 

-      

 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)   เพือ่การเกษตร . 
6.2)                      . 
6.3)                      . 

-      

 
หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผูน้ าชุมชนแต่ละหมู่บา้น  ณ  วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
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 8) บ้ำนศรีบูรพำ หมู่ที ่10 
มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  2,447 ไร่  มแีหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงันี้ 
 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน ้ ำฝนทีใ่ช้ในกำร
ท ำกำรเกษตร 

ปริมำณน ้ ำฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่ำนมำ 
(มิลลิเมตร) กรณีทีท่รำบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมำณน ้ ำฝน   900  มลิลลิติร 

แหล่งน ้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน ้ ำเพือ่
กำรเกษตร 
ตลอดทัง้ปี 

กำรเข้ำถึงแหล่งน ้ ำกำรเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง 
ร้อยละของ

ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึงฯ 
2) แหล่งน ้ ำธรรมชำติ 
 1. แม่น ้า -      
 2. หว้ย/ล าธาร -      
 3. คลอง -      
 4. หนองน ้า/บงึ -      
 5. น ้าตก -      
 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- 

     

3) แหล่งน ้ ำทีม่นุษยส์ร้ำงขึ้น 
 1. แกม้ลงิ -      
 2. อ่างเกบ็น ้า 1 √  √  100 % 
 3. ฝาย -      
 4. สระ 1  √  √ 80 % 
 5. คลอง
ชลประทาน 

1 √  √  100 % 

 6. อืน่ๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- 

     

 
หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผูน้ าชุมชนแต่ละหมู่บา้น  ณ  วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 

 1) บ้ำนโคกสะอำด หมู่ที ่1 
  มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  4,695  ไร่  มแีหล่งน ้า น ้ากนิ น ้าใช ้(หรอืน ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) ดงันี้ 

แหล่งน ้ ำ ไม่ม ี
ม ี ทัว่ถึงหรือไม ่

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทัว่ถึง 

ไม่
ทัว่ถึง 

ร้อยละของ
ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ √      
2. บ่อน ้าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บา้น 
 (ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 

  √  √ 90 % 

4. ระบบประปา  
(การประปาส่วนภูมภิาค) 

 √  √  100 % 

5. แหล่งน ้าธรรมชาต ิ   √  √ 80 % 
6. อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               . 

√ 
     

 

หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 

 2) บ้ำนเขือ่นห้วยหลวง หมู่ที ่2  
  มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  564  ไร่  มแีหล่งน ้า น ้ากนิ น ้าใช ้(หรอืน ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) ดงันี้ 

แหล่งน ้ ำ ไม่ม ี
ม ี ทัว่ถึงหรือไม ่

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทัว่ถึง 

ไม่
ทัว่ถึง 

ร้อยละของ
ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ √      
2. บ่อน ้าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บา้น 
 (ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 

 √  √  100 % 

4. ระบบประปา 
(การประปาส่วนภูมภิาค) √      

5. แหล่งน ้าธรรมชาต ิ √      
6. อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               .. 

√ 

     

 

หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผูน้ าชมุชนแต่ละหมู่บา้น  ณ  วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
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 3)  บ้านดอนปอแดง หมู่ท่ี 3 (บางส่วน)   
    มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 1,335  ไร่ มแีหล่งน ้า น ้ากนิ น ้าใช ้(หรอืน ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) ดงันี้ 

แหล่งน ้ ำ ไม่ม ี
ม ี ทัว่ถึงหรือไม ่

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทัว่ถึง 

ไม่
ทัว่ถึง 

ร้อยละของ
ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ  √  √  80 % 
2. บ่อน ้าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บา้น 
 (ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 

 √  √  100 % 

4. ระบบประปา  
(การประปาส่วนภูมภิาค) 

  √  √ 20 % 

5. แหล่งน ้าธรรมชาต ิ √      
6. อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               .. 

√ 

     

 

หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 
 

 4)  บ้านห้วยหินลาด หมู่ท่ี 4 (บางส่วน)  
    มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  977 ไร่  มแีหล่งน ้า น ้ากนิ น ้าใช ้(หรอืน ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) ดงันี้ 

แหล่งน ้ ำ ไม่ม ี
ม ี ทัว่ถึงหรือไม ่

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทัว่ถึง 

ไม่
ทัว่ถึง 

ร้อยละของ
ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ √      
2. บ่อน ้าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บา้น 
 (ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 

 √  √  100 % 

4. ระบบประปา 
(การประปาส่วนภูมภิาค) √      

5. แหล่งน ้าธรรมชาต ิ   √  √ 80 % 
6. อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               . 

√ 
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 5)  บ้านนิคมฯ4 หมู่ท่ี 5 (บางส่วน) 
    มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 1,143  ไร่  มแีหล่งน ้า น ้ากนิ น ้าใช ้(หรอืน ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) ดงันี้ 

แหล่งน ้ ำ ไม่ม ี
ม ี ทัว่ถึงหรือไม ่

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทัว่ถึง 

ไม่
ทัว่ถึง 

ร้อยละของ
ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ √      
2. บ่อน ้าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บา้น 
 (ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 

 √  √  100 % 

4. ระบบประปา  
(การประปาส่วนภูมภิาค) √      

5. แหล่งน ้าธรรมชาต ิ √      
6. อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               .. 

√ 

     

 

หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 
 

 6) บ้านดงเจริญ หมู่ท่ี 7 
   มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  4,042 ไร่  มแีหล่งน ้า น ้ากนิ น ้าใช ้(หรอืน ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) ดงันี้ 

แหล่งน ้ ำ ไม่ม ี
ม ี ทัว่ถึงหรือไม ่

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทัว่ถึง 

ไม่
ทัว่ถึง 

ร้อยละของ
ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ  √   √ 80 % 
2. บ่อน ้าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บา้น 
 (ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 

 √  √  100 % 

4. ระบบประปา  
(การประปาส่วนภูมภิาค) √      

5. แหล่งน ้าธรรมชาต ิ  √   √ 80 % 
6. อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               .. 

√ 
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 7) บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ท่ี 8 
   มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  4,480  ไร่  มแีหล่งน ้า น ้ากนิ น ้าใช ้(หรอืน ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) ดงันี้ 

แหล่งน ้ ำ ไม่ม ี
ม ี ทัว่ถึงหรือไม ่

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทัว่ถึง 

ไม่
ทัว่ถึง 

ร้อยละของ
ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ √      
2. บ่อน ้าตื้นสาธารณะ   √  √ 30 % 
3. ประปาหมู่บา้น 
 (ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 

  √  √ 20 % 

4. ระบบประปา  
(การประปาส่วนภูมภิาค) 

  √  √ 90 % 

5. แหล่งน ้าธรรมชาต ิ   √  √ 90 % 
6. อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
6.1)   ตอ้งการน ้าเพือ่การเกษตร   
6.2)                                  .. 

√ 

     

 

หมายเหตุ ให้ท ำเครือ่งหมำย  √  ในข้อทีใ่ช่ 
 

 8) บ้านศรีบูรพา หมู่ท่ี 10 
  มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  2,447  ไร่  มแีหล่งน ้า น ้ากนิ น ้าใช ้(หรอืน ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) ดงันี้ 

แหล่งน ้ ำ ไม่ม ี
ม ี ทัว่ถึงหรือไม ่

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทัว่ถึง 

ไม่
ทัว่ถึง 

ร้อยละของ
ครวัเรือนทีเ่ข้ำถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ √      
2. บ่อน ้าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บา้น 
 (ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 

  √  √ 85 % 

4. ระบบประปา 
(การประปาส่วนภูมภิาค) 

 √  √  100 % 

5. แหล่งน ้าธรรมชาต ิ   √  √ 80 % 
6. อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               .. 
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8.2 ป่าไม ้  
-ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมป่ีาไมเ้หลอืน้อยและสว่นใหญ่เป็นป่าเสือ่มโทรม 
 

8.3 ภเูขา   
-ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไม่มภีูเขาอยู่ในพื้นที ่
 

8.4 คณุภาพของทรพัยากรธรรมชาติ 
ในพืน้ทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาดส่วนมากเป็นพืน้ทีส่ าหรบัเพาะปลูก ที่

อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  
ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที ่กไ็ดแ้ก่ ดนิ น ้า ต้นไม ้อากาศทีไ่ม่มมีลพษิ น ้าฝน น ้าในการเกษตรกต็้องรอ
ฤดูฝนและอาศยัแหล่งน ้าจากเขื่อนห้วยหลวง  ห้วยกระตบึ  หนองบวั หนองขอนกว้าง ห้วยล าปาวคาว 
และห้วยหนิลาด ปัญหาคอืแหล่งน ้าส าหรบัการเกษตรมไีม่เพยีงพอ ปัญหาด้านขยะ ยงัไม่มรีะบบก าจดั
ขยะทีเ่ป็นระบบใชว้ธิฝัีงกลบ   องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไดจ้ดัการขยะในต าบลโดยน าไปทิ้งทีท่ิ้งขยะของ
เทศบาลนครอุดรธานีจดัไวแ้ละไดท้ าโครงการเพือ่แกปั้ญหาใหก้บัประชาชนและเป็นไปตามความตอ้งการ
ของประชาชน  เช่น  โครงการจดัหาถงัขยะรองรบัขยะใหค้รอบคลุมทุกหมู่บา้น โครงการปลูกต้นไมใ้นวนั
ส าคญัต่างๆในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่สาธารณะประโยชน์รวมทัง้ปรบัปรุงสภาพภูมิทศัน์ส านักงาน
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหร้่มรื่นสวยงาม ใหเ้ป็นน่าอยู่ ส าหรบัประชาชนผูเ้ขา้มาตดิต่อราชการ  
 
 

9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

 
 
 

***************************** 
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ส่วนที่ 2 

 
 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

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

 1) วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรอืเป็นคติ
พจน์ประจ าชาติว่า “มัน่คง  มัง่คัง่  ยัง่ยืน”  ทัง้นี้วสิยัทศัน์ดงักล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรฐั การด ารงอยู่อย่างมัน่คง 
ยัง่ยนืของสถาบนัหลกัของชาต ิการด ารงอยู่อย่างมัน่คงของชาตแิละประชาชนจากภยัคุกคามทุกรูปแบบ  
การอยู่รวมกนัของชาตอิย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มคีวามมัน่คงทางสงัคมท่ามกลางพหุสงัคมและการมี
เกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ความเจรญิเตบิโตของชาตคิวามเป็นธรรมและความอยู่ดมีสีุขของ
ประชาชน ความยัง่ยืนของฐานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมัน่คงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรกัษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติประสานสอดคล้องกนั ด้านความมัน่คงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมเีกยีรตแิละศกัดิศ์ร ี

ความม่ันคง   หมายถงึ การมคีวามมัน่คงปลอดภยัจากภยัและการเปลีย่นแปลงทัง้ 
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดบั ทัง้ระดบัประเทศ สงัคม ชุมชน ครวัเรอืน และปัจเจก
บุคคล และมคีวามมัน่คงในทุกมติิ ทัง้มติทิางการทหาร เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการเมอืง เช่น 
ประเทศมคีวามมัน่คงในเอกราชและอธปิไตย มกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มพีระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิม์คีวามเขม้แขง็เป็นศูนยก์ลางและเป็นทีย่ดึเหนี่ยว
จติใจของประชาชน มรีะบบการเมอืงทีม่ ัน่คงเป็นกลไกทีน่ าไปสู่การบรหิารประเทศทีต่่อเนื่องและโปร่งใส
ตามหลกัธรรมาภิบาล สงัคมมีความปรองดองและความสามคัคี สามารถผนึกก าลงัเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ ครอบครวัมคีวามอบอุ่น ประชาชนมคีวามมัน่คงในชวีติ มงีานและ
รายได้ที่มัน่คงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรบัวยัเกษียณ ความมัน่คงของอาหาร 
พลงังาน และน ้า มทีีอ่ยู่อาศยัและความปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิ 

ความม่ังคั่ง   หมายถงึ ประเทศไทยมกีารขยายตวัของเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่องและม ี
ความยัง่ยนืจนเขา้สู่กลุ่มประเทศรายไดสู้ง ความเหลื่อมล ้าของการพฒันาลดลง ประชากรมคีวามอยู่ดมีี
สุขไดร้บัผลประโยชน์จากการพฒันาอย่างเท่าเทยีมกนัมากขึน้ และมกีารพฒันาอย่างทัว่ถงึทุกภาคสว่นมี
คุณภาพชวีติตามมาตรฐานขององคก์ารสหประชาชาติ ไม่มปีระชาชนทีอ่ยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกจิ
ในประเทศมคีวามเขม้แขง็ ขณะเดยีวกนัตอ้งมคีวามสามารถสรา้งรายไดจ้ากภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนมกีารสรา้งฐานเศรษฐกจิและสงัคมแห่งอนาคตเพื่อใหส้อดรบักบับรบิทการพฒันาทีเ่ปลีย่นแปลง

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ไป และประเทศไทยมใีนภูมภิาคเอเชยีเป็นจุดส าคญัของการเชื่อมโยงในภูมภิาค  ทัง้การคมนาคมขนส่ง 
การผลติ การคา้ การลงทุน และการท าธุรกจิ เพื่อใหเ้ป็นพลงัในการพฒันา นอกจากนี้ยงัมคีวามสมบูรณ์
ในทุนที่จะสามารถสร้างการพฒันาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงนิ ทุนที่
เป็นเครื่องมอืเครื่องจกัร ทุนทางสงัคม และ 
ทุนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ความยั่งยืน  หมายถงึ การพฒันาทีส่ามารถสรา้งความเจรญิ รายได ้และคุณภาพชวีติ   
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลกัการใช้ การ
รกัษาและการฟ้ืนฟูฐานทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื ไม่ใช้ทรพัยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิง่แวดล้อมจนเกนิความสามารถในการรองรบัและเยยีวยาของระบบนิเวศ  การผลติและการ
บรโิภคเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม และสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน ทรพัยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามเอื้อ
อาทร เสยีสละเพื่อผลประโยชน์ส่วน รวม รฐับาลมนีโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยัง่ยนืและให้
ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสงัคมยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การพฒันาอย่างสมดุล มเีสถยีรภาพ และยัง่ยนื 

โดยมเีป้าหมายการพฒันาประเทศ คอื “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข  

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมติิ พฒันาคนในทุกมติิและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง 
และมคีุณภาพ สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม สรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม และมภีาครฐัของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยการประเมนิผลการ
พฒันาตามยุทธศาสตรช์าต ิ

1) ความอยู่ดมีสีุขของคนไทยและสงัคมไทย 
2) ขดีความสามารถในการแขง่ขนั การพฒันาเศรษฐกจิ และการกระจายรายได ้
3) การพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ 
4) ความเท่าเทยีมและความเสมอภาคของสงัคม 
5) ความหลากหลายทางชวีภาพ คุณภาพสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนืของ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
6) ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและการเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐั 
2) ประเดน็ยุทธศาสตรช์าติ 
เพือ่ใหป้ระเทศไทยสามารถยกระดบัการพฒันาใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยม ี

ความม่ันคงม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพฒันาประเทศขา้งต้น จงึจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การ
พฒันาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมคีวามมัน่คงในเอกราชและอธปิไตย มภีูมคิุ้มกนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจยัภายในและภายนอกประเทศในทุกมติทิุกรูปแบบและทุกระดบั  ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รบัการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและ



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หน้า 32 

 

นวตักรรมในการสรา้งมลูค่าเพิม่และพฒันากลไกทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิใหม่ทีจ่ะสรา้งและเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขนัของประเทศ เพื่อยกระดบัฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจาย
ผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รบัการพฒันาให้เป็นคนดี เก่ง มวีินัย 
ค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวมและมศีกัยภาพในการคดิวเิคราะห์ สามารถ “รู ้รบั ปรบัใช”้ เทคโนโลยใีหม่
ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเขา้ถึงบรกิารพื้นฐาน ระบบสวสัดกิาร และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่า
เทยีมกนั โดยไม่มใีครถูกทิง้ไวข้า้งหลงั 

          การพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตรช์าตจิะมุ่งเน้นการสรา้งสมดุลระหว่าง 
การพฒันาความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ
“ประชารฐั” โดยประกอบดว้ย ๖ ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ ยุทธศาสตรช์าตดิา้นความมัน่คง ยุทธศาสตรช์าตดิา้น
การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากร
มนุษยย์ุทธศาสตรช์าตดิ้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้ง
การเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดุลและพฒันา
ระบบการบรหิารจดัการภาครฐั โดยแต่ละยุทธศาสตรม์เีป้าหมายและประเดน็การพฒันา ดงันี้ 

  1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมัน่คง        มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  คือ 
ประเทศชาตมิัน่คง ประชาชนมคีวามสุข เน้นการบรหิารจดัการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มคีวาม
มัน่คง ปลอดภยั เอกราช อธปิไตย และมคีวามสงบเรยีบร้อยในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัชาตสิงัคมชุมชน
มุ่งเน้นการพฒันาคน เครื่องมอื เทคโนโลยแีละระบบฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ใหม้คีวามพรอ้มสามารถรบัมอื
กบัภยัคุกคามและภยัพิบตัิได้ทุกรูป แบบและทุกระดบัความรุนแรงควบคู่ไปกบัการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาด้านความมัน่คงที่มอียู่ในปัจจุบนัและ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการทัง้กบัสว่นราชการภาคเอกชนประชาสงัคมและ องคก์รทีไ่ม่ใช่รฐัรวมถงึประเทศเพือ่นบา้นและ
มติรประเทศทัว่โลกบนพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาลเพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตรช์าตดิา้นอื่นๆใหส้ามารถขบัเคลื่อนไปไดต้ามทศิทางและเป้าหมายทีก่ าหนด  กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ การรักษาความสงบภายในประเทศ   การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ี
ผลกระทบต่อความมัน่คง การพฒันาศกัยภาพของประเทศให้พร้อมเผชญิภยัคุกคามทีก่ระทบต่อความ
มัน่คงของชาติ  การบูรณาการความร่วมมอืด้านความมัน่คงกบัอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครฐัและทีไ่ม่ใช่ภาครฐั  และการพฒันากลไกการบรหิารจดัการความมัน่คงแบบองคร์วม 
  2. ยุทธศำสตรช์ำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั        มเีป้าหมายการ
พฒันา ที่มุ่งเน้นการยกระดบัศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด  3 ประการ  
ไดแ้ก่  (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลบัไปทีร่ากเหงา้ทางเศรษฐกจิอตัลกัษณ์วฒันธรรมประเพณีวถิี
ชวีติและจุดเด่นทางทรพัยากรธรรมชาตทิีห่ลากหลายรวมทัง้ความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบของประเทศ
ในดา้นอื่น ๆ น ามาประยุกตผ์สมผสานกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อใหส้อดรบักบับรบิทของเศรษฐกจิ
และสงัคมโลกสมยัใหม่  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศในมติติ่าง ๆ ทัง้โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสรา้งพืน้ฐานวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละ
ดจิทิลั และการปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและบรกิารอนาคต และ   
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(3)  “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ดว้ยการเพิม่ศกัยภาพของผู้ประกอบการพฒันาคนรุ่นใหม่รวมถงึ
ปรบัรูปแบบธุรกจิเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกบัยุทธศาสตรท์ีร่องรบัอนาคตบน
พื้นฐานของการต่อยอดอดตีและปรบัปัจจุบนัพร้อมทัง้การส่งเสรมิและสนับสนุนจากภาครฐั  ให้ประเทศ
ไทยสามารถสรา้งฐานรายไดแ้ละการจา้งงานใหม่ขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุน ในเวทโีลกควบคู่
ไปกบัการยกระดบัรายได้และการกนิดอียู่ดรีวมถงึการเพิม่ขึ้นของคนชัน้กลาง  และลดความ เหลื่อมล ้า
ของคนในประเทศไดใ้นคราวเดยีวกนั  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิการเกษตรสรา้ง
มูลค่า  การอุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเทีย่ว  โครงสร้าง
พื้นฐานเชือ่มไทยเชือ่มโลก  และพฒันาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผูป้ระกอบการยุคใหม่   
  3. ยุทธศำสตรช์ำติกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพทรพัยำกรมนุษย์         มี
เป้าหมาย การพฒันาที่ส าคญัเพื่อพฒันาคนในทุกมติแิละในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมคีุณภาพ 
โดยคนไทย มคีวามพรอ้มทัง้กาย ใจ สตปัิญญา มพีฒันาการที่ดรีอบดา้นและมสีุขภาวะที่ดใีนทุกช่วงวยั  
มจีติสาธารณะ รบัผดิชอบต่อสงัคมและผู้อื่น มธัยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอาร ีมวีนิัย รกัษาศลีธรรม  และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสาร 
ภาษาองักฤษและภาษาทีส่าม และอนุรกัษ์ภาษาทอ้งถิน่ มนีิสยัรกัการเรยีนรูแ้ละการพฒันาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชวีติ สู่การเป็นคนไทยที่มทีกัษะสูง เป็นนวตักร นักคดิ ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ 
และอื่น ๆ โดยมสีมัมาชพีตามความถนดัของตนเอง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ การ
ปรบัเปลีย่นค่านิยมและวฒันธรรม  การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ  ปฏริูปกระบวนการเรยีนรู้ที ่
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 การตระหนักถงึพหุปัญญาของมนุษยท์ีห่ลากหลาย  การ
เสรมิสรา้งให้คนไทยมสีุขภาวะทีด่ี  การสรา้งสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย ์ และการเสรมิสรา้งศกัยภาพการกฬีาในการสร้างคุณค่าทางสงัคมและพฒันาประเทศ   
  4. ยุทธศำสตรช์ำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงัคม         มี
เป้าหมายการพฒันาทีใ่หค้วามส าคญักบัการดงึเอาพลงัของภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ภาคเอกชน ประชาสงัคม 
ชุมชน ท้องถิน่ มาร่วมขบัเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตวัของประชาชนในการร่วมคดิร่วมท า เพื่อ
ส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรบัผดิชอบไปสู่กลไกบรหิารราชการแผ่นดนิในระดบัทอ้งถิน่  การ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในการจดัการตนเอง และการเตรยีมความพรอ้มของประชากรไทย ทัง้
ในมติสิุขภาพ เศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นประชากรทีม่คีุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และ
ท าประโยชน์แก่ครอบครวั ชุมชน และสงัคมให้นานที่สุด โดยรฐัให้หลักประกันการเข้าถึงบรกิารและ 
สวสัดกิารทีม่คีุณภาพอย่างเป็นธรรมและทัว่ถงึ มเีป้าหมาย การพฒันาทีใ่หค้วามส าคญักบัการดงึเอาพลงั
ของภาคสว่นต่าง ๆ ทัง้ภาคเอกชน ประชาสงัคม ชุมชน ทอ้งถิน่ มาร่วมขบัเคลื่อน โดยการสนบัสนุนการ
รวมตวัของประชาชนในการร่วมคดิร่วมท า เพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรบัผดิชอบไปสู่
กลไกบรหิารราชการแผ่นดนิในระดบัทอ้งถิน่  การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในการจดัการตนเอง 
และการเตรยีมความพรอ้มของประชากรไทย ทัง้ในมติสิุขภาพ เศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดล้อมให้
เป็นประชากรที่มคีุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครวั ชุมชน และสงัคมให้นาน
ทีสุ่ด โดยรฐัใหห้ลกัประกนัการเขา้ถงึบรกิารและ สวสัดกิารทีม่คีุณภาพอย่างเป็นธรรมและทัว่ถงึ 
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กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ  การลดความเหลือ่มล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมติิ  
การกระจายศูนยก์ลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลย ี การเสรมิสรา้งพลงัทาง 
สงัคม  การเพิม่ขดีความสามารถของชุมชนทอ้งถิน่ในการพฒันา  การพึง่ตนเองและการจดัการตนเอง   
  5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม        มเีป้าหมายการพฒันาทีส่ าคญัเพือ่น าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในทุก
มติ ิทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม ธรรมมาภบิาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมอืระหว่างกนั 
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตวัตัง้ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน 
และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้โดยเป็น 
การด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม และคุณภาพชวีติ 
โดยให้ความส าคญักบัการสรา้งสมดุลทัง้ ๓ ด้าน อนัจะน าไปสู่ความยัง่ยนืเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จรงิ 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกิจสเีขยีว  
สรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล  สรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมทีเ่ป็นมติร
ต่อสภาพภูมอิากาศ  พฒันาพื้นทีเ่มอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชงินิเวศ มุ่งเน้นความเป็น 
เมอืงทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง  พฒันาความมัน่คงน ้ า พลงังาน และเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  และ
ยกระดบักระบวนทศัน์เพือ่ก าหนดอนาคตประเทศ   
  6. ยุทธศำสตรช์ำติด้ำนกำรปรบัสมดลุและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครฐั         
       มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครฐัที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพือ่
ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครฐัต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาท หน่วยงานของรฐัทีท่ าหน้าที่ในการก ากบัหรอืในการให้บรกิารในระบบเศรษฐกจิที่มกีารแข่งขนั  
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมมาภิบาล ปรบัวฒันธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรบัตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน านวตักรรม เทคโนโลยขี้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดจิทิลัเขา้มา
ประยุกต์ใช้อย่างคุม้ค่า และปฏบิตังิานเทยีบไดก้บัมาตรฐานสากล รวมทัง้มลีกัษณะเปิดกวา้ง เชื่อมโยง
ถงึกนัและเปิดโอกาสให ้ทุกภาคส่วนเขา้มามสี่วนร่วมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่าง
สะดวก รวดเรว็ และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสงัคมต้องร่วมกนัปลูกฝังค่านิยมความซื่อสตัย์สุจรติ 
ความมัธยัสถ์ และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนัน้ กฎหมายต้องมีความ ชดัเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทนัสมยั มีความเป็นสากล มี
ประสทิธภิาพ และน าไปสู่การลด ความเหลื่อมล ้าและเอื้อต่อการพฒันา โดยกระบวนการยุตธิรรมมกีาร
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ  ภาครฐัทีย่ดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และใหบ้รกิารอย่าง สะดวกรวดเรว็ โปร่งใส  ภาครฐับรหิารงานแบบบูรณาการโดยมยีุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายและเชือ่มโยง การพฒันาในทุกระดบั ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที ่  ภาครฐัมี
ขนาดเล็กลง เหมาะสมกบัภารกจิ ส่งเสรมิใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วน มสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศ   
ภาครฐัมีความทนัสมยั  บุคลากรภาครฐัเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  มี
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ความสามารถสูง มุ่งมัน่ และเป็นมอือาชพี  ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
กฎหมายมคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบับรบิทต่าง ๆ และมเีท่าทีจ่ าเป็น  กระบวนการยุตธิรรมเคารพสทิธิ
มนุษยชนและปฏบิตัติ่อประชาชนโดยเสมอภาค   

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

  1) ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

การพฒันาประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ.  
2560 - 2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่ส ัง่สมมานาน
ท่ามกลาง สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขนัด้าน
เศรษฐกิจจะเขม้ขน้มากขึ้น สงัคมโลกจะมคีวามเชื่อมโยงใกล้ชิดกนัมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การ
พฒันาเทคโนโลยจีะมกีารเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเรว็และจะกระทบชีวติความเป็นอยู่ในสงัคมและการ
ด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิอย่างมาก ขณะที่ ประเทศไทยมขีอ้จ ากดัของปัจจยัพื้นฐานเชงิยุทธศาสตร์
เกอืบทุกดา้นและจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา ที่ชดัเจนขึน้ ช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 นับเป็นจงัหวะ
เวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรบัตัว  ขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันา และนวตักรรมให้เป็นปัจจยัหลกั ในการขบัเคลื่อนการพฒันาในทุกด้าน
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยท่ามกลาง การแข่งขนัในโลกทีรุ่นแรงขึน้มากแต่
ประเทศไทยมขีอ้จ ากดัหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยงัต ่า แรงงานส่วนใหญ่มปัีญหาทัง้ในเรื่ององค์
ความรู้ ทกัษะ และทศันคติ สงัคมขาดคุณภาพและมคีวามเหลื่อมล ้าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดบั
ศกัยภาพการพฒันาโครงสรา้งประชากรเขา้สู่สงัคมสูงวยัส่งผลใหข้าดแคลนแรงงาน จ านวนประชากรวยั
แรงงานลดลงตัง้แต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่ส ังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  ภายในสิ้น
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเรว็ซึ่ง
เป็นทัง้ต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวติประชาชน ในขณะที่การบรหิาร
จดัการ ภาครฐัยงัด้อยประสทิธภิาพ ขาดความโปร่งใส และมปัีญหาคอร์รปัชัน่เป็นวงกว้าง จงึส่งผลให้
การผลกัดนัขบัเคลื่อนการพฒันาไม่เกดิผลสมัฤทธิเ์ต็มที่บางภาคส่วนของสงัคมจงึยงัถูกทิ้งอยู่ขา้งหลงั  
ท่ามกลางปัญหาทา้ทายหลากหลายทีเ่ป็นอุปสรรคส าคญัส าหรบัการพฒันาประเทศในระยะยาวดงักล่าว 
ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกนัในทุกภาคส่วนว่าการพฒันาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว มี
ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืในระยะยาวไดน้ัน้ ประเทศตอ้งเร่งพฒันาปัจจยัพืน้ฐานเชงิยุทธศาสตรใ์นทุก
ดา้น ไดแ้ก่ การเพิม่การลงทุนเพื่อการวจิยัและพฒันา การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ซึง่ตอ้ง ด าเนินการควบคู่กบัการเร่งยกระดบัทกัษะฝีมอืแรงงานกลุ่มทีก่ าลงัจะเขา้สูต่ลาดแรงงานและกลุ่ม
ที่อยู่ ใน ตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการ เป้าหมาย และการ
เปลีย่นแปลงดา้น เทคโนโลย ีรวมถงึการพฒันาคนในภาพรวมใหเ้ป็นคนทีส่มบูรณ์ในทุกช่วงวยัทีส่ามารถ
บรหิารจดัการ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชวีิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิง่การ
พฒันาทุนมนุษยจ์าก การยกระดบัคุณภาพการศกึษา การเรยีนรู ้การพฒันาทกัษะ และยกระดบัคุณภาพ
บรกิารสาธารณสุขใหท้ัว่ถงึ ในทุกพืน้ที ่พรอ้มทัง้ต้องสง่เสรมิบทบาทสถาบนัทางสงัคมในการกล่อมเกลา
สร้างคนดี มีวนิัย มคี่านิยมที่ดีและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม นอกจากนัน้ ในช่วงเวลาต่อจากนี้การ
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พฒันาต้องมุ่งเน้นการพฒันาเชงิพื้นที่และ เพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของเมอืงต่างๆ ให้สูงขึ้นภายใต้
การใช้มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม ลกัษณะการใช้ที่ดิน การจดัระเบียบผงัเมอืงและความปลอดภยัตาม
เกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และสงัคมให้ทัว่ถึงและเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกจิและรายได้จากพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหม่มากขึน้ ซึ่งจะช่วยลด ความเหลื่อมล ้าภายในสงัคมไทย
ลง และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัจากการพฒันาเมอืงให้น่าอยู่ เป็น
พื้นที่เศรษฐกจิใหม่ทัง้ตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลกันอกจากนัน้ 5 ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วง
จงัหวะเวลาส าคญัที่ประเทศไทยยงัจะต้องผลกัดนั ให้การคา้การลงทุนระหว่างประเทศขยายตวัต่อเนื่อง
และเป็นแรงขบัเคลื่อนการพฒันาที่ส าคญัควบคู่ไปกบั การส่งเสรมิลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ 
โดยยงัมคีวามจ าเป็นที่จะต้องท าความตกลงด้านการค้าและ การลงทุนและการร่วมมอืกบัมติรประเทศ
เพื่อการพฒันาให้ขยายวงกว้างขึ้นทัง้ในรูปของความตกลงทวภิาคี กรอบพหุภาคตี่างๆ ควบคู่กบัการ
ผลกัดนัใหค้วามเชื่อมโยงในอนุภูมภิาคและภูมภิาคมคีวามสมบูรณ์มากขึน้ รวมทัง้การด าเนินยุทธศาสตร์
เชงิรุกในการส่งเสรมิการลงทุนของไทยในภูมภิาค กรอบแนวทางความร่วมมอื  ระหว่างประเทศในทุก
ระดบัดงักล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตัง้ เชิงภูมศิาสตร์ให้
เกดิผลเตม็ทีแ่ละสามารถจะพฒันาไปสู่การเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการคา้ทีส่ าคญั  แห่งหนึ่งของ
ภูมิภาค ดังนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการผลักดันให้ความเชื่อมโยง  ด้าน
กฎระเบยีบและในเชงิสถาบนัระหว่างประเทศมคีวามคบืหน้าและชดัเจนในระดบัปฏบิตักิารและในแต่ละ 
จุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเชงิกายภาพทีต่้องเชื่อมโยงเครอืข่าย 
ภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้
ประเทศไทย เป็นประตูไปสู่ภาคตะวนัตกและตะวนัออกของภูมภิาคเอเชยี แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ให้
ความส าคญัอย่างยิ่ง กับการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจและ
ชุมชนตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิ ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและการ
กระจายความเจรญิในการพฒันาชุมชนจงัหวดัและเมอืงตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิ รวมถงึพืน้ที่เชื่อมโยง
อื่นภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ ประเทศไทยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสรา้ง
สงัคมผู้ประกอบการและส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการไทย  ไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจรงิจงัเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนจากทุนและศกัยภาพทางธุรกจิ รวมทัง้เป็น การสง่เสรมิการเชื่อมโยงห่วงโซ่มลูค่าในภูมภิาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน ความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางการพฒันาส าคญัส าหรบัประเทศไทยในช่วงต่อจากนี้ไป  เป็น
ความร่วมมอืทางการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกจิ ความร่วมมอืเพื่อการพฒันาทางสงัคม สิง่แวดลอ้ม  
และความร่วมมอืดา้นความมัน่คงในมติติ่างๆ ในทุกกรอบความร่วมมอืทัง้ระดบัอนุภูมภิาค ภูมภิาค และ
ระดบัโลก ทัง้การผลกัดนัใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์อย่างเตม็ทีจ่ากกรอบความร่วมมือทวภิาคแีละพหุภาคทีี่
มอียู่แลว้ ในปัจจุบนัและการท าขอ้ตกลงใหม่ๆ ในระยะต่อไปภายใต้แนวคดิการคา้เสรแีละการยกระดบั
ขดีความสามารถ ในการแข่งขนั โดยเฉพาะอย่างยิง่การส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมอื
ของอาเซยีนกบัหุน้ส่วน การพฒันานอกอาเซยีน ทัง้นี้โดยส่งเสรมิความร่วมมอืเพื่อการพฒันาในทุกดา้น
ให้เป็นบทบาทที่สรา้งสรรค์ของ ประเทศไทย และการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล ้าในอนุภูมภิาคและในภูมภิาค การขบัเคลื่อนการพฒันาภายใตก้รอบเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทัง้การน ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏบิตัแิละมาตรฐานสากล
ทัง้ในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ สิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมัน่คง ความ
โปร่งใส และอื่นๆ มาเป็นแนวปฏิบัติและบังคับใช้ ส าหรบัประเทศไทย ดังนัน้ ภายใต้ข้อจ ากัดของ
ปัจจยัพื้นฐานส าหรบัการพฒันาประเทศไทยในทุกด้านดังกล่าว ท่ามกลาง แนวโน้มโลกที่มกีารพฒันา
เทคโนโลยใีหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ และประเทศต่างๆ ก าลงัเร่งพฒันานวตักรรม  และน ามาใช้ในการ
เพิม่มลูค่าผลผลติและเพิม่ผลติภาพการผลติเพือ่เป็นอาวุธส าคญัในการต่อสูใ้นสนามแขง่ขนั ของโลกและ
การใช้ในการยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน จงึเป็นความท้าทายอย่างยิง่ส าหรบัประเทศไทย ที่
จะต้องเร่งพฒันาปัจจยัพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ การลงทุนเพื่อการวจิยัและพฒันา  การ
พฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ให้เป็น  
ระบบโครงข่ายทีส่มบูรณ์และมปีระสทิธภิาพ การพฒันาทุนมนุษย์ และการปฏริูปให้การบรหิารจดัการมี
ประสทิธภิาพ โปร่งใส และมคีวามรบัผดิชอบโดยเฉพาะอย่างยิง่การปรบัปรุงด้านกฎระเบยีบและระบบ  
การบรหิารราชการแผ่นดิน โดยแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการ
พฒันา นวตักรรมเพื่อท าใหเ้กดิสิง่ใหม่ทีม่มีลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิทัง้ในเรื่องกระบวนการผลติและรูปแบบ
ผลติภณัฑ์ และบรกิารใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ีรูปแบบการด าเนินธุรกจิ และการปรบัเปลี่ยน
วถิชีวีติของผูค้นใน สงัคมทัง้ทีเ่ป็นการเปลีย่นแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพฒันาต่อยอด รวมถงึ
การใชน้วตักรรมส าหรบั การพฒันาสนิคา้และบรกิารทัง้ในระดบัพืน้บา้นจนถงึระดบัสงูซึง่มผีลต่อคุณภาพ
ชวีติและความเป็นอยู่ของ ประชาชนในวงกว้าง ดงันัน้ การพฒันาในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่
มุ่งเน้นการพฒันาบนฐานภูมปัิญญา ที่เกดิจากการใช้ความรูแ้ละทกัษะ การใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
การวจิยัและพฒันาและการพฒันานวตักรรม น ามาใช้ในทุกด้านของการพฒันา การพฒันามคีวามเป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้มและสอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมาย การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ขยายและสรา้งฐานรายไดใ้หม่ที่
ครอบคลุมทัว่ถึงมากขึ้นควบคู่ไปกบัการต่อยอดฐานรายได้ เดิม สงัคมไทยมคีุณภาพและมคีวามเป็น
ธรรมโดยมทีี่ยนืส าหรบัทุกคนในสงัคมและไม่ทิ้งใครไวข้้างหลงั และ เป็นการพฒันาที่เกดิจากการผนึก
ก าลงัในการผลกัดนัขบัเคลื่อนร่วมกนัของทุกภาคสว่น (Thailand 4.0) 

2)หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564)  

การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที ่
จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาระยะยาวตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปีโดย
ม ีหลกัการส าคญัของแผนพฒันาฯ ดงันี้  
    1. ยึด  “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นการพฒันาคนใหม้ ีความ
เป็นคนทีส่มบูรณ์ สงัคมไทยเป็นสงัคมคุณภาพ สรา้งโอกาสและมทีีย่นืใหก้บัทุกคนในสงัคมไดด้ าเนินชวีติ 
ที่ดมีคีวามสุขและอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกจิของประเทศก็เจรญิเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง มคีุณภาพ และมเีสถยีรภาพ การกระจายความมัง่คัง่อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม เป็นการเตบิโตที่
เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม รกัษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและ
วฒันธรรม  
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   2. ยึด  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสรา้งคุณภาพชวีติและสุขภาวะทีด่สี าหรับ
คนไทย พฒันาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทศันคตทิีด่ ีรบัผดิชอบต่อสงัคม มจีรยิธรรมและคุณธรรม พฒันาคนทุกช่วงวยัและเตรยีมความพรอ้มเขา้
สู่สงัคมผู้สูงอายุ อย่างมคีุณภาพ รวมถงึการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิง่แวดล้อมอย่างเกื้อกูล 
อนุรกัษ์ฟ้ืนฟู ใชป้ระโยชน์ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างเหมาะสม  

   3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสยัทศัน์
ประเทศไทย ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 วสิยัทศัน์ “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศ
พฒันาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรอืเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” โดยทีว่สิยัทศัน์ดงักล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาต ิ

   4. ยึด  “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”  ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายทีจ่ะบรรลุใน 5 ปีแรก  และเป้าหมายในระดบัย่อยลงมา 
โดยที่เป้าหมาย และตวัชี้วดัในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกบักรอบเป้าหมายที่ยัง่ยืน (SDGs) และ
กลุ่มเป้าหมายใน สงัคมไทย โดยก าหนดไว้ดงันี้ “เศรษฐกจิและสงัคมไทยมกีารพฒันาอย่างมัน่คงและ
ยัง่ยนืบนฐานการพฒันา ที่ยัง่ยืน สงัคมไทยเป็นสงัคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล ้าน้อย คนไทยเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมอืงที่มวีนิัย ตื่นรู้และเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวติ มคีวามรู้ มทีกัษะและ
ทศันคตทิีเ่ป็นค่านิยมทีด่ ีมสีุขภาพร่างกายและ จติใจทีส่มบูรณ์ มคีวามเจรญิเตบิโตทางจติวญิญาณ มจีติ
สาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มคีวามเป็น พลเมอืงไทย พลเมอืงอาเซียน และพลเมอืงโลก มี
ความเป็น สงัคมประกอบการ มฐีานการผลติและบรกิารทีม่คีุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นทีต่้องการ
ในตลาดโลก เป็นฐานการผลติและบรกิารทีส่ าคญั 

   5. ยึด  “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ ำและ

ขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและ

นวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้น การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความ
ครอบคลุมทัว่ถงึเพื่อเพิม่ขยายฐานกลุ่มประชากรชัน้กลางให้ กวา้งขึน้ โดยก าหนดเป้าหมายในการเพิม่
โอกาสทางเศรษฐกจิ โอกาสทางสงัคม และรายได้ของกลุ่มประชากร รายได้ต ่าสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น 
ส าหรบัทุกภาคส่วนในสงัคมไทย โดยทีเ่สน้ทางการพฒันาทีมุ่่งสู่การเป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้นัน้ก าหนด
เป้าหมายทัง้ในดา้นรายได้ ความเป็น ธรรม การลดความเหลื่อมล ้าและขยายฐานคนชัน้กลาง การสรา้ง
สงัคมทีม่คีุณภาพและมธีรรมาภบิาล และความเป็น มติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

   6. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ

ยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพฒันาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อใน
ล าดบัแรกที่จะก ากับและ ส่งต่อแนวทางการพฒันาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการ
ปฏบิตัใินทุกระดบัและในแต่ละดา้น อย่างสอดคลอ้งกนั แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 จงึใหค้วามส าคญักบัการ
ใช้กลไกประชารฐัที่เป็นการรวมพลงั ขบัเคลื่อนจากทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชน และการก าหนด
ประเด็นบูรณาการของการพฒันาที่มลี าดบั ความส าคญัสูง และได้ก าหนดในระดบัแผนงาน/โครงการ
ส าคญัทีจ่ะตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาไดอ้ย่าง แทจ้รงิ รวมทัง้การก าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัทีม่ี
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ความครอบคลุมหลากหลายมติิมากกว่าในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายได้
ค านึงถึงความสอดคล้องกบัเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตรช์าติ และการเป็นกรอบก ากบัเป้าหมาย
และตัวชี้ว ัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมี
ผลสมัฤทธิภ์ายใต้กรอบการจดัสรรงบประมาณ การติดตามและประเมนิผลการใช้  จ่ายเงนิงบประมาณ
แผ่นดินและการติดตามประเมนิผลการปฏบิตัิราชการรวมทัง้การพฒันาระบบราชการที่สอดคล้องเป็น
สาระเดยีวกนัหรอืเสรมิหนุนซึ่งกนัและกนั แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 จงึก าหนดประเดน็บูรณาการ เพือ่การ
พฒันาเพื่อเป็นแนวทางส าคญัประกอบการจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/  
โครงการส าคญัในระดบัปฏบิตัแิละก าหนดจุดเน้นในการพฒันาเชงิพืน้ทีใ่นระดบัสาขาการผลติและบรกิาร
และ จงัหวดัทีเ่ป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัในดา้นต่างๆ  

 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
     1. วตัถปุระสงค ์ 

1.1 เพือ่ปรบัเปลีย่นใหค้นในสงัคมไทยมคี่านิยมตามบรรทดัฐานทีด่ทีางสงัคม  
1.2 เพือ่เตรยีมคนในสงัคมไทยใหม้ทีกัษะในการด ารงชวีติส าหรบัโลกศตวรรษที ่21  
1.3 เพือ่สง่เสรมิใหค้นไทยมสีุขภาวะทีด่ตีลอดช่วงชวีติ  
1.4 เพือ่เสรมิสรา้งสถาบนัทางสงัคมใหม้คีวามเขม้แขง็เอือ้ต่อการพฒันาคนและประเท 

     2. เป้าหมายและตวัช้ีวดั  
2.1 เป้าหมายการพฒันา 
     2.1.1 คนไทยสว่นใหญ่มทีศันคตแิละพฤตกิรรมตามบรรทดัฐานทีด่ขีองสงัคมเพิม่ขึน้    
     2.1.2 คนในสงัคมไทยทุกช่วงวยัมทีกัษะ ความรู ้และความสามารถเพิม่ขึน้  
     2.1.3 คนไทยไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพสงูตามมาตรฐานสากล และสามารถเรยีนรู้  

   ดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
     2.1.4 คนไทยมสีุขภาวะทีด่ขีึน้  
     2.1.5 สถาบนัทางสงัคมมคีวามเขม้แขง็และมสีว่นร่วมในการพฒันาประเทศเพิม่ขึน้  
             โดยเฉพาะสถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา สถาบนัทางศาสนา ชุมชน   
             สือ่มวลชน และภาคเอกชน 
2.2 ตวัช้ีวดั  
     2.1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึน้ไปมกีจิกรรมการปฏบิตัตินทีส่ะทอ้นการมคีุณธรรม  
      จรยิธรรมเพิม่ขึน้ ตวัชีว้ดั  
     2.2.2 คดอีาญามสีดัสว่นลดลง  
     2.2.3 เดก็มพีฒันาการสมวยัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85  
     2.2.4 คะแนน IQ เฉลีย่ไม่ต ่าว่าเกณฑม์าตรฐาน   
     2.2.5 เดก็รอ้ยละ 70 มคีะแนน EQ ไม่ต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน    
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     2.2.6 ผูเ้รยีนในระบบทวภิาคเีพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 30 ต่อปี   
     2.2.7 ผูท้ีไ่ดร้บัการรบัรองคุณวุฒวิชิาชพีและผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื 

   แรงงานแห่งชาตเิพิม่ขึน้  
     2.2.8 การออมสว่นบุคคลต่อรายไดพ้งึจบัจ่ายใชส้อยเพิม่ขึน้   
     2.2.9 การมงีานท าของผูส้งูอายุ (อายุ 60 – 69 ปี) เพิม่ขึน้    
     2.2.10 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวชิาไม่ต ่ากว่า 500  
     2.2.11 การใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพือ่การอ่านหาความรูเ้พิม่ขึน้  
     2.2.12 การอ่านของคนไทยเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 85  
     2.2.13 แรงงานทีข่อเทยีบโอนประสบการณ์และความรูเ้พือ่ขอรบัวุฒ ิปวช. และ  

    ปวส. เพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 20 ต่อปี  
     2.2.14 ประชากรอายุ 15 – 79 ปีมภีาวะน ้าหนกัเกนิลดลง  
     2.2.15 การตายจากอุบตัเิหตุทางถนนต ่ากว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน  
     2.2.16 ประชาชนเล่นกฬีาและเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการเพิม่ขึน้   
     2.2.17 อตัราการฆ่าตวัตายส าเรจ็ต่อประชากรแสนคนลดลง  
     2.2.18 การคลอดในผูห้ญงิกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ลดลง  
     2.2.19 รายจ่ายสุขภาพทัง้หมดไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ     
     2.2.20 ผูส้งูอายุทีอ่าศยัในบา้นทีม่สีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมเป็นรอ้ยละ 20    
     2.2.21 ดชันีครอบครวัอบอุ่นอยู่ในระดบัดขีึน้  
     2.2.22 ประชากรอายุ 13 ปีขึน้ไปมกีารปฏบิตัติามหลกัค าสอนทางศาสนาเพิม่ขึน้  
     2.2.23 ธุรกจิทีเ่ป็นวสิาหกจิเพือ่สงัคมเพิม่ขึน้ 

     3. แนวทางการพฒันา  
3.1 ปรบัเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ 
     3.1.1  สง่เสรมิการเลีย้งดใูนครอบครวัทีเ่น้นการฝึกเดก็ใหรู้จ้กัการพึง่พาตวัเอง มี 

    ความซื่อสตัย ์มวีนิยั มศีลีธรรม คุณธรรม จรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบใน    
    รปูแบบของกจิกรรมทีเ่ป็นกจิวตัร ประจ าวนั และใหพ้อ่แม่หรอืผูป้กครองเป็น  
    แบบอย่างทีด่ใีหเ้ดก็สามารถเรยีนรูแ้ละยดึถอืเป็นตน้แบบในการ ด าเนินชวีติ   

     3.1.2  สง่เสรมิใหม้กีจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้ในและนอกหอ้งเรยีนทีส่อดแทรก 
              คุณธรรม จรยิธรรม ความมวีนิยั จติสาธารณะรวมทัง้เร่งสรา้งสภาพแวดลอ้ม 

    ภายในและโดยรอบสถานศกึษาใหป้ลอด จากอบายมุขอย่างจรงิจงั  
     3.1.3  ปรบัวธิกีารเผยแผ่หลกัศาสนาใหมุ่้งชีแ้นะแนวทางการด ารงชวีติตาม 

    หลกัธรรมค าสอนทีเ่ขา้ใจงา่ย สามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ น าไปสูก่ารปลูกฝัง 
    ค่านิยมทีด่งีาม   

     3.1.4  เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในการมสีว่นร่วมจดักจิกรรมสาธารณะ 
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    ประโยชน์จดัระเบยีบทางสงัคม และก าหนดบทลงโทษแก่ผูล้ะเวน้การปฏบิตั ิ 
    ตามบรรทดัฐานในสงัคม   

     3.1.5  จดัสรรเวลาและพืน้ทีอ่อกอากาศใหแ้ก่สือ่สรา้งสรรคท์ีส่ง่เสรมิการปลูกฝัง  
              คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมอนัดโีดยเฉพาะในช่วงเวลาทีม่ผีูช้มมากทีสุ่ด  

    และสง่เสรมิการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน 
    บทบาท สทิธแิละหน้าทีก่ารเป็นพลเมอืงทีด่ ี 

     3.16   ผลกัดนัใหม้กีารน าวฒันธรรมการท างานทีพ่งึประสงคไ์ปใชป้ฏบิตัจินใหเ้ป็น  
              คุณลกัษณะทีส่ าคญัของคนในสงัคมไทย อาท ิการตรงต่อเวลา ความรบับผดิ 

    ชอบความมรีะเบยีบวนิยั การท างานเป็นทมี การเคารพในความคดิเหน็ที ่  
    แตกต่าง การท างานอย่างกระตอืรอืรน้ 

3.2 พฒันาศกัยภาพคนให้มีทกัษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่าง
มีคณุค่า   

3.2.1  สง่เสรมิความรูอ้นามยัแม่และเดก็แก่พอ่แม่ ก าหนดมาตรการสรา้งความ  
สมดุลระหว่างชวีติและการท างาน พฒันาหลกัสตูร บุคลากร สถานพฒันา  
เด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพสนับสนุนสื่อให้เสนอความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก  
ผลกัดนักฎหมายการพฒันาเดก็ปฐมวยั 

3.2.2  ปรบักระบวนการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มกีารเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ  
สอดคลอ้ง กบัพฒันาการของสมองแต่ละช่วงวยั สรา้งแรงจงูใจใหเ้ดก็เขา้สู ่  
การศกึษาในระบบทวภิาคแีละสหกจิศกึษา 

     3.2.3  พฒันาศูนยฝึ์กอบรมสมรรถนะแรงงานทีไ่ดม้าตรฐานตามระบบคุณวุฒ ิ
    วชิาชพี และมาตรฐานฝีมอืแรงงาน เร่งพฒันาระบบขอ้มลูความตอ้งการและ  

การผลิตก าลังคน จัดตัง้ศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่และอาชีพอิสระส่งเสรมิให้สถาบันการเงนิร่วมกับ
สถานประกอบการก าหนดมาตรการการออมทีจู่งใจแก่แรงงาน 

3.2.4  จดัท าหลกัสตูรพฒันาทกัษะในการประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมแก่ผูส้งูอายุวยั 
ตน้ใชม้าตรการทางการเงนิและการคลงัใหม้กีารจา้งงานผูส้งูอายุ บรกิาร  
ขอ้มลูเกีย่วกบัโอกาสในการประกอบอาชพีส าหรบัผูส้งูอายุในชุมชน 

3.3. ยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
3.3.1  เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทรพัยากรร่มกนัโดยเฉพาะสถานศกึษา 

ขนาดเลก็ใหเ้หมาะสมตามความจ าเป็นของพืน้ที ่และแนวโน้มการลดลงของ  
ประชากรวยัเดก็   

     3.3.2  ปรบัหลกัสตูรครทูีเ่น้นสมรรถนะ ปรบัระบบค่าตอบแทน และการประเมนิวทิย 
       ฐานะทางวชิาชพี   

3.3.3  พฒันาระบบตรวจสอบและประเมนิคุณภาพมาตรฐานทีส่ะทอ้นคุณภาพ  
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    ผูเ้รยีน  
     3.3.4  สง่เสรมิมาตรการสรา้งแรงจงูใจ/สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหส้ถานประกอบการ 
      กลางทีม่ศีกัยภาพเขา้ร่วมระบบทวภิาคหีรอืสหกจิศกึษา 

3.3.5  ขยายความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอาชวีศกึษา สถาบนัอุดมศกึษาภาคเอกชน  
และ ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในและต่างประเทศ พฒันาสาขาวชิาทีม่คีวามเชีย่วชาญ   
เฉพาะดา้นสูค่วามเป็นเลศิ  

3.3.6  จดัท าสือ่การเรยีนรูท้ีเ่ป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ละสามารถใชง้านผ่านระบบ  
    อุปกรณ์สือ่สารเคลื่อนทีใ่หเ้อือ้ต่อคนทุกกลุ่มเขา้ถงึไดง้า่ย สะดวก ทัว่ถงึ   

     3.3.7  ปรบัปรุงแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิสรา้งสรรคแ์ละมชีวีติ  
3.4 ลดปัจจยัเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ   

3.4.1  พฒันาใหค้นมคีวามรูใ้นการดแูลสุขภาพ มจีติส านึกสุขภาพทีด่ ีสามารถคดั 
กรอง พฤตกิรรมสุขภาพตวัเอง และการก ากบัควบคุมการเผยแพร่ชุดขอ้มลู   
สุขภาพทีถู่กตอ้งตามหลกัวชิาการ  

3.4.2  สง่เสรมิการออกก าลงักาย/โภชนาการทีเ่หมาะสมกบัแต่ละช่วงวยั สนบัสนุน   
ใหชุ้มชนมกีารบรหิารจดัพืน้และอ านวยความสะดวก เพื่อการออกก าลงักาย  
และการเล่นกฬีา  

     3.4.3  ปรบัปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษใีนการควบคุมการสง่เสรมิการตลาดใน 
    ผลติภณัฑท์ีส่ง่ผลเสยีต่อสุขภาพ การมนีวตักรรมการผลติอาหารและ 
    เครื่องดื่มทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

     3.4.4  ผลกัดนัใหม้กีลไกการประเมนิผลกระทบสุขภาพในการจดัท านโยบาย 
    สาธารณะ ตามแนวคดิ “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”   

     3.4.5  สง่เสรมิวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนผ่านการสือ่สารสาธารณะที่ 
    เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายพฒันากลไกบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นความ  
    ปลอดภยัทางถนน   

3.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบสุขภาพภาครฐัและปรบัระบบ
การเงินการคลงั ด้านสุขภาพ    

3.5.1  ปรบัระบบบรหิารจดัการทรพัยากรร่วมกนัระหว่างสถานพยาบาลทุกสงักดัใน  
เขตบรกิารสุขภาพ เชื่อมโยงการใหบ้รกิารปฐมภูม ิทุตยิภูม ิและตตยิภูมเิขา้  
ดว้ยกนั   

3.5.2  พฒันารปูแบบระบบการเงนิการคลงัใหม้กีารรบัภาระค่าใชจ่้ายร่วมกนัทัง้  
    ภาครฐัและผูใ้ชบ้รกิารตามเศรษฐานทีไ่ม่กดีกนัการเขา้ถงึบรกิารสุขภาพที่   
    จ าเป็นของกลุ่มผูม้รีายไดน้้อย    

     3.5.3  พฒันาระบบประกนัสุขภาพของแรงงานต่างชาตแิละนกัท่องเทีย่ว  
     3.5.4  บูรณาการระบบขอ้มลูสารสนเทศของแต่ละระบบหลกัประกนัสุขภาพทัง้เรื่อง 
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    สทิธปิระโยชน์ การใชบ้รกิาร งบประมาณการเบกิจ่าย และการตดิตาม  
    ประเมนิผล  

3.6 พฒันาระบบการดแูลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัสงัคมสูงวยั   
     3.6.1  ผลกัดนัใหม้กีฎหมายการดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายุ   
     3.6.2  พฒันาใหม้รีะบบการดแูลระยะกลางทีจ่ะรองรบัผูท้ีต่อ้งการพกัฟ้ืนก่อนกลบั  

    บา้นและสง่เสรมิธุรกจิบรกิารดแูลระยะยาวส าหรบัผู้สงูอายุทีอ่ยู่ ในภาวะ  
    พึง่พงิ  

     3.6.3  วจิยัและพฒันานวตักรรมในการใชช้วีติประจ าวนัทีเ่หมาะสม กบัผูส้งูอายุ  
    และเทคโนโลยทีางการแพทยใ์นการสง่เสรมิและฟ้ืนฟูสุขภาพา  

     3.6.4  พฒันาเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุ โดยเฉพาะการปรบัสภาพแวดลอ้ม ระบบ 
    ขนสง่สาธารณะ อาคารสถานที ่และทีอ่ยู่อาศยัใหเ้อือ้ต่อการใชช้วีติของ  
    ผูส้งูอายุ  

3.7 ผลกัดนัให้สถาบนัทางสงัคมมีส่วนร่วมพฒันาประเทศอย่างเข้มแขง็  
3.7.1  สรา้งสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีเ่อือ้ต่อการสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั  

อาท ิการใชส้ือ่เพือ่เสรมิสรา้งคุณค่าต่อครอบครวั และพฒันานวตักรรมเพือ่  
ใหส้มาชกิไดต้ดิต่อสือ่สารกนั   

3.7.2  ก าหนดมาตรการดแูลครอบครวัเปราะบางสามารถดแูลสมาชกิได ้อาท ิการ 
    เขา้ถงึบรกิารภาครฐั และการใหผู้ส้งูอายุหรอืผูม้ปีระสบการณ์สาขาวชิาชพี 

ต่าง ๆ ในชุมชนร่วมเป็นผูด้แูลสมาชกิ 
3.7.3 สง่เสรมิสถาบนัการศกึษาใหเ้ป็นแหล่งบรกิารความรูท้างวชิาการทีทุ่กคน  

    เขา้ถงึได ้รวมทัง้ร่วมกบัชุมชนในการวจิยัเพือ่ตอบโจทยก์ารพฒันาพืน้ที ่  
3.7.4  สง่เสรมิผูเ้ผยแผ่ศาสนาใหป้ระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ตีามค าสอน 

    ของศาสนา และเร่งฟ้ืนศรทัธาใหส้ถาบนัศาสนาเป็นศูนยร์วมจติใจและทีย่ดึ  
    เหนี่ยวของคนในสงัคม   

     3.7.5  สง่เสรมิใหผู้ผ้ลติสือ่น าเสนอขอ้มลูบนหลกัจรรยาบรรณสือ่มวลชนและสรา้ง 
   กระแสเชงิบวกแก่สงัคม  

     3.7.6  สรา้งมาตรการจงูใจใหภ้าคเอกชนมสีว่นร่วมในการลงทุนพฒันาดา้นสงัคม 
         รปูแบบใหม่ๆ ทีเ่ป็นนวตักรรมสงัคม อาท ิการพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่ชุมชน  

     การพฒันาสงัคม ตลาดหลกัทรพัย ์วสิาหกจิเพือ่สงัคม สือ่เทคโนโลยกีาร  
     เรยีนรู ้

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม 
   1. วตัถปุระสงค ์
  1.1 เพือ่ขยายโอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคมใหแ้ก่กลุ่มประชากรรอ้ยละ 40 ทีม่รีายได ้
       ต ่าสุด  
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1.2 เพือ่ใหค้นไทยทุกคนเขา้ถงึบรกิารทางสงัคมทีม่คีุณภาพไดอ้ย่างทัว่ถงึ 
1.3 เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหชุ้มชน 

     2. เป้าหมายและตวัช้ีวดั 
2.1 เป้าหมายการพฒันา 
 2.1.1 ลดปัญหาความเหลื่อมล ้าดา้นรายไดข้องกลุ่มคนทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิสงัคม 
     ทีแ่ตกต่างกนั และแกไ้ขปัญหาความยากจน 

 2.1.2 เพิม่โอกาสการเขา้ถงึบรกิารพืน้ฐานทางสงัคมของภาครฐั 
 2.1.3 เพิม่ศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกจิฐานรากใหม้คีวามเขม้แขง็ เพือ่ใหชุ้มชน 

   พึง่พาตนเองและไดร้บัสว่นแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิมากขึน้ 
 2.2 ตวัช้ีวดั  
 2.2.1 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัของกลุ่มประชากรรอ้ยละ 40 ทีม่รีายไดต้ ่าสุด เพิม่ขึน้ไม่ต ่า 

    ต ่ากว่ารอ้ยละ 15 ต่อปี  
 2.2.2 ค่าสมัประสทิธิค์วามไม่เสมอภาค(Gini Coefficient)ดา้นรายไดล้ดลงเหลอื  
     0.41 เมื่อสิน้สุดแผนพฒันาฯ 
 2.2.3 การถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนิของกลุ่มประชากรรอ้ยละ 40 ทีม่รีายได ้
     ต ่าสุดเพิม่ขึน้ 

 2.2.4 สดัสว่นประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความยากจนลดลงเหลอืรอ้ยละ 6.5 ณ สิน้แผนฯ 
 2.2.5 สดัสว่นหน้ีสนิต่อรายไดท้ัง้หมดของครวัเรอืนของกลุ่มครวัเรอืนทีย่ากจนทีสุ่ด 

    ลดลง 
 2.2.6 อตัราการเขา้เรยีนสุทธ ิ(ทีป่รบัปรุง )ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเท่ากบั 

     รอ้ยละ 90 โดยไม่มคีวามแตกต่างระหว่างกลุ่มนกัเรยีน/นกัศกึษาทีค่รอบครวั 
     มฐีานะทางเศรษฐกจิสงัคมและระหว่างพืน้ที ่
 2.2.7 สดัสว่นนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาทุกระดบัชัน้ผ่านเกณฑค์ะแนน 
     รอ้ยละ 50 มจีานวนเพิม่ขึน้ และความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธิร์ะหว่าง 
     พืน้ที ่และภูมภิาคลดลง 
 2.2.8 สดัสว่นแรงงานนอกระบบทีอ่ยู่ภายใตป้ระกนัสงัคม (ผูป้ระกนัตนตาม 
         มาตรา 40) และทีเ่ขา้ร่วมกองทุนการออมแห่งชาตติ่อกาลงัแรงงานเพิม่ขึน้ 
 2.2.9 ความแตกต่างของสดัสว่นบุคลากรทางการแพทยต์่อประชากรระหว่างพืน้ที่ 
     ลดลง 

 2.2.10 การเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมของกลุ่มประชากรทีม่ฐีานะยากจนเพิม่ขึน้ 
 2.2.11 สดัสว่นครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึแหล่งเงนิทุนเพิม่ขึน้ 
 2.2.12 ดชันีชุมชนเขม้แขง็เพิม่ขึน้ในทุกภาค 
 2.2.13 มลูค่าสนิคา้ชุมชนเพิม่ขึน้ 
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 3. แนวทางการพฒันา 
3.1 เพ่ิมโอกาสให้กบักลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต า่สุดให้
สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคณุภาพของรฐั และมีอาชีพ  
 3.1.1 ขยายโอกาสการเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีุณภาพใหแ้ก่เดก็และเยาวชนทีด่อ้ย 
     โอกาสทางการศกึษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจา้กดัศกัยภาพจากสภาพ 
     ครอบครวัพืน้ที ่และสภาพร่างกาย 
 3.1.2 จดับรกิารดา้นสุขภาพใหก้บัประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ทีอ่ยู่ในพืน้ทีห่่างไกล 
     โดยรฐัจดัใหม้กีลไกช่วยเหลอืและสนบัสนุนสวสัดกิารชุมชนทีค่รอบคลุมการ 
     ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นเพือ่ใหป้ระชากรกลุ่มเป้าหมายฯ  
     เขา้ถงึบรกิารจากสถานพยาบาลของรฐัในพืน้ทีไ่ด้ 
 3.1.3 สรา้งโอกาสในการมทีีด่นิของตนเองและยกระดบัรายได ้โดยรฐัเขา้ไป 
     สนบัสนุนการมทีีด่นิท ากนิอย่างยัง่ยนืในรูปแบบทีค่รบวงจรรวมถงึการพฒันา 
     ทกัษะความช านาญ การจดัสรรเงนิทุนเพือ่ประกอบอาชพี การขยายโอกาสใน 
     การเขา้ถงึขา่วสาร  
 3.1.4 ก าหนดนโยบายการคลงัเพือ่ลดความเหลื่อมลา้ในสงัคมและเอือ้ประโยชน์ต่อ 
     กลุ่มคนทีม่รีายไดน้้อยใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 
 3.1.5 เพิม่การจดัสวสัดกิารสงัคมใหก้บักลุ่มเป้าหมายประชากรรอ้ยละ 40 ทีม่ ี
     รายไดต้ ่าสุดอย่างเพยีงพอและเหมาะสมอาทกิารเพิม่เบีย้คนพกิารและเบีย้ยงั 
     ชพีสงูอายุทีย่ากจนใหเ้พยีงพอทีจ่ะด ารงชพีได้ สนบัสนุนการจดัหาทีอ่ยู่อาศยั 
     และการเขา้ถงึระบบสาธารณูปโภคใหก้บัประชากรกลุ่มเป้าหมายเพือ่แก ้
     ปัญหาชุมชนแออดัในเมอืงไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 3.2  กระจายการให้บริการภาครฐัทัง้ด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวสัดิการท่ีมี 
 คณุภาพให้ครอบคลุมและทัว่ถึง  

 3.2.1  เสรมิใหม้กีารกระจายการบรกิารดา้นการศกึษาทีม่คีุณภาพใหม้คีวามเท่า 
     เทยีมกนัมากขึน้ระหว่างพืน้ทีโ่ดย (1) สรา้งแรงจงูใจใหบุ้คลากรครมูกีาร 
     กระจายตวัอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ (2) สรา้งระบบความรบัผดิชอบ  
     (Accountability) ของการจดัการศกึษาโดยน าผลสมัฤทธิท์างการศกึษามา 
     ประกอบการประเมนิผลครแูละโรงเรยีน (3) ขยายการจดัการศกึษาทางไกล  
         โดยใชโ้ครงขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ช่วยเหลอืโรงเรยีน  
       ทีอ่ยู่ห่างไกลและขาดแคลนครผููส้อน 

 3.2.2  บรหิารจดัการการใหบ้รกิารสาธารณสุขทีม่คีุณภาพใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที่ 
      ผ่านการพฒันาระบบสง่ต่อผูป่้วยตัง้แต่ระดบัชุมชนไปสู่ระดบัจงัหวดั ภาค  
      และระดบัประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้พรอ้มทัง้นาเทคโนโลยโีดยเฉพาะ 
      เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชใ้นการแก้ปัญหาการขาดแคลน 
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      แพทยเ์ฉพาะทางในพืน้ทีห่่างไกล 
 3.2.3  เร่งรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธใ์หแ้รงงานนอกระบบตระหนกัถงึประโยชน์ของ 

การสร้างหลักประกันในวยัเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสงัคม 
รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวสัดิการด้านการจดัหาที่อยู่อาศัย
ใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อยเพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึไดใ้นทุกพืน้ที่ 

 3.2.4  สง่เสรมิและจดัหาโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่หมาะสมใหป้ระชากรกลุ่มต่าง ๆ โดย 
      เฉพาะกลุ่มเดก็-เยาวชน สตร ีผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ และผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม  
      เพือ่ใหเ้ขา้ถงึบรกิารของรฐัและโอกาสทางสงัคมไดอ้ย่างเท่าเทยีม  

 3.2.5  ปรบัปรุงปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกจิ รวมทัง้กฎหมาย กฎ ระเบยีบใหเ้กดิการ 
         แขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม  

 3.3  เสริมสร้างศกัยภาพชุมชน การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ 
 เข้มแขง็การเงินฐานรากตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจดัการทุน ท่ีดินและทรพัยากรภายในชุมชม 
 3.3.1  สรา้งและพฒันาผูน้าการเปลีย่นแปลงในชุมชนใหม้ขีดีความสามารถในการ 
      สรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิความเชื่อมัน่ ศรทัธา มจุีดยนืทางความคดิ มธีรร 
      มาภบิาลในการบรหิารและพฒันาชุมชน 
 3.3.2  สง่เสรมิใหเ้กดิชุมชนแห่งการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวจิยั และการถ่ายทอด 
      องคค์วามรูใ้นชุมชนเพือ่นาไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีแ่ละการต่อยอดองค์ 
      ความรูไ้ปสูเ่ชงิพาณิชย ์รวมทัง้สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ 
      สรา้งการจดัการความรูใ้นชุมชน 
 3.3.3  พฒันาเศรษฐกจิชุมชน โดยสง่เสรมิการประกอบอาชพีของผูป้ระกอบการ 
       ระดบัชุมชน การสนบัสนุนศูนยฝึ์กอาชพีชุมชน การสง่เสรมิการเชื่อมต่อ 
       ระหว่างเครอืขา่ยอุตสาหกรรม (Cluster) ในพืน้ทีก่บัเศรษฐกจิชุมชน การ 
       สรา้งความร่วมมอืกบัภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษารวมถงึการสง่เสรมิ 
       การท่องเทีย่วทอ้งถิน่และการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ในชุมชนทีม่แีหล่ง 
       ท่องเทีย่ว 
 3.3.4  สนบัสนุนการใหค้วามรูใ้นการบรหิารจดัการทางการเงนิแก่ชุมชนและ 
      ครวัเรอืนการปรบัองคก์รการเงนิของชุมชนใหท้ าหน้าทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ 
      ในระดบัหมู่บา้นต าบลทีท่ าหน้าทีท่ ัง้การใหกู้้ยมืและการออม และจดัตัง้โครง 

     ขา่ยการเงนิฐานรากโดยมธีนาคารออมสนิและธนาคารเพือ่การเกษตรและ 
     สหกรณ์เป็นแม่ขา่ย 

  3.3.5 สนบัสนุนชุมชนใหม้สีว่นร่วมในการจดัสวสัดกิารบรกิารและการจดัการ  
       ทรพัยากรในชุมชน  
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3  การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยืน 
 1. วตัถปุระสงค ์

1.1 สร้างความเขม็แขง็ให้เศรษฐกิจขยายตวัอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ยืน ดงันี้ 
 1.1.1 เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของแรงขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิใหส้นบัสนุนเป้าหมาย 
     การเพิม่รายไดต้่อหวั 
 1.1.2 เพือ่เพิม่ศกัยภาพของฐานการผลติและฐานรายไดเ้ดมิและสรา้งฐานการผลติ 
     และรายไดใ้หม่ 
 1.1.3 เพือ่สนบัสนุนการกระจายการขยายตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิและการ 
     แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนบัสนุนเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบั 
     สิง่แวดลอ้ม 
 1.1.4 เพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ สรา้งความเขม้แขง็และรกัษาวนิยัทาง 
     การเงนิการคลงัและพฒันาเครื่องมอืทางการเงนิทีส่นับสนุนการระดมทุนทีม่ ี
     ประสทิธภิาพ 
 1.2 สร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดบัขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของภาคเกษตร อตุสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน  ดงันี้ 
 1.2.1 เพือ่สง่เสรมิการพฒันานวตักรรมในการสรา้งมลูค่าและเพิม่ประสทิธภิาพการ 
     ผลติของสนิคา้และบรกิาร 
 1.2.2 เพือ่สง่เสรมิและพฒันาเศรษฐกจิชวีภาพใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่ทีส่ าคญัพฒันา  
     ระบบการบรหิารจดัการความเสีย่งและมกีารปรบัตวัใหพ้รอ้มรบัการเปลีย่น 
     แปลงของสภาพภูมอิากาศเพือ่ใหฐ้านการผลติภาคเกษตรและรายได้เกษตร 
     กรมคีวามมัน่คง 
 1.2.3 เพือ่เร่งผลกัดนัใหส้นิคา้เกษตรและอาหารของไทยมคีวามโดดเด่นในดา้น 
     คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัในตลาดโลก 
 1.2.4 เพือ่เพิม่ศกัยภาพของอุตสาหกรรมส าคญัเดมิใหส้ามารถต่อยอดสู่ 
     อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่อย่างเขม้ขน้ และสรา้ง 
     รากฐานการพฒันาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 1.2.5 เพือ่เพิม่ศกัยภาพของฐานบรกิารเดมิและขยายฐานบรกิารใหม่ในการปรบัตวั 
     สูเ่ศรษฐกจิฐานบรกิารทีเ่ขม้แขง็ขึน้ รวมทัง้พฒันาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วให ้
     เตบิโตอย่างสมดุลและยัง่ยนื 
 1.2.6 เพือ่พฒันาปัจจยัสนบัสนุนและอานวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุน 
     ใหส้นบัสนุนการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการไทย 
     รวมทัง้พฒันาสงัคมผูป้ระกอบการ 
 1.2.7 เพือ่พฒันาระบบการเงนิของประเทศใหส้นบัสนุนการเพิม่ขดีความสามารถใน 
     การแขง่ขนัของภาคการผลติและบรกิาร การคา้ และการลงทุน 
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 1.2.8 เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รการเงนิฐานรากและระบบสหกรณ์ให้ 
     สนบัสนุนบรกิารทางการเงนิในระดบัฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

 2. เป้าหมายและตวัช้ีวดั 
2.1 เป้าหมายการพฒันา 

 2.1.1 เศรษฐกจิขยายตวัอย่างมเีสถยีรภาพและยัง่ยนื 
 2.1.2 การสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกจิรายสาขา 

2.2 ตวัช้ีวดั  
 2.2.1 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิเฉลีย่ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 ไม่ต ่า 
     กว่ารอ้ยละ 5 รายไดต้่อหวัไม่ต ่ากว่า 8,200 ดอลลาร ์สรอ.ณ สิน้แผนพฒันาฯ   

   ฉบบัที ่12 และรายไดสุ้ทธขิองรฐับาลต่อมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
   ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 19.0  

 2.2.2 อตัราการขยายตวัของการลงทุนภาครฐัไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 10 ต่อปีและอตัรา 
     การขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี 
 2.2.3 อตัราการขยายตวัของมลูค่าการสง่ออกเฉลีย่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 4.0 

 2.2.4 ผลติภาพการผลติของปัจจยัการผลติไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 2.5 ต่อปี และผลติภาพ 
    การผลติของปัจจยัแรงงานไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

 2.2.5 อตัราเงนิเฟ้อระยะปานกลางอยู่ทีร่อ้ยละ 2.5 ± 1.5 และหน้ีสาธารณะคงคา้ง  
     ณ สิน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 ไม่เกนิรอ้ยละ 55 ของ GDP  ดุลบญัช ี
     เดนิสะพดัไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อ GDP  
 2.2.6 การลงทุนจากความร่วมมอืภาครฐัและภาคเอกชนในการพฒันาโครงการ  
     โครงสรา้งพืน้ฐานเฉลีย่ปีละ 47,000 ลา้นบาท 
 2.2.7 จ านวนการยื่นแบบเพือ่ชาระภาษปีระชาชนและผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ข่ายตอ้ง 
     เสยีภาษเีพิม่ขึน้ 
 2.2.8 อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของประเทศโดย IMD เลื่อน 
     ขึน้ไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัทัง้หมด 

 2.2.9 อตัราการขยายตวัของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิาร (นอกเหนือจาก 
   บรกิารภาครฐั) ขยายตวัเฉลีย่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามล าดบั 

 2.2.10 รายไดเ้งนิสดสุทธทิางการเกษตรเพิม่ขึน้เป็น 59,460 บาทต่อครวัเรอืนในปี 
       2564 พืน้ทีก่ารทาเกษตรกรรมยัง่ยนืเพิม่ขึน้เป็น 5 ลา้นไร่ ในปี 2564 
 2.2.11 จ านวนพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาสูเ่มอืงอุตสาหกรรมนิเวศจานวน 15 พืน้ที ่
 2.2.12 รายไดจ้ากการท่องเทีย่วไม่ต ่ากว่า 3 ลา้นลา้นบาท อนัดบัความสามารถใน 
       การแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว(The Travel & Tourism Competitiveness  
       Index: TTCI) ไม่ต ่ากว่าอนัดบัที ่30 

 2.2.13 สดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด 
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       ย่อมต่อย่อมต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP SMEs ต่อ GDP) ทัง้ 
       ประเทศเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 45 เมื่อสิน้สุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12  

 2.2.14 อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัในภาคการเงนิปรบัตวัดขีึน้คะแนน 
       ทกัษะทางการเงนิของคนไทยเท่ากบัคะแนนเฉลีย่ของโลก และสดัสว่นการกู้ 
       เงนินอกระบบลดลง เพิม่ปรมิาณการใชบ้รกิารชาระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์
       เป็น 200 ครัง้/ปี/คน 

 3. แนวทางการพฒันา 
3.1 การบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวม  

 3.1.1  การพฒันาดา้นการคลงั  
1) เพิม่ประสทิธภิาพการจดัแผนงานโครงการ การจดัสรรงบประมาณการ 
    บรหิารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ  
2) เพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายไดภ้าครฐัและขยายฐานภาษใีหค้รอบคลุมผู้ 
    มงีานมงีานท าในระบบทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งเสยีภาษมีกีารยื่นแบบเพือ่ช าระภาษทีี่ 
    ถูกตอ้งและครบถว้น  
3) ใชเ้ครื่องมอืทางภาษเีพือ่สรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการผลติและการบรโิภคทีเ่ป็น  
    มติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้เพือ่เป็นช่องทางการเพิม่รายไดภ้าครฐั  
4) เพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายไดใ้หอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่ลด 
    ภาระการพึง่พารายไดจ้ากรฐับาล  
5) ปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการรฐัวสิาหกจิทัง้ระบบและฟ้ืนฟูรฐัวสิาหกจิทีม่ ี

ปัญหาฐานะการเงนิ และพฒันาประสทิธภิาพการดาเนินงานของรฐัวสิาหกจิ
ใหไ้ดม้าตรฐานสากล  

  3.12  การพฒันาภาคการเงนิ  
1) เพิม่ประสทิธภิาพของระบบการเงนิและสถาบนัการเงนิทัง้ในตลาดเงนิและ  
    ตลาดทุน  
2) ขยายการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ โดยการสรา้งเครอืขา่ยความเชื่อมโยง   
    ของระบบสถาบนัการเงนิทัง้ระบบ  
3) พฒันานวตักรรมทางการเงนิรูปแบบใหม่ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
    และบรบิทการเปลีย่นแปลง 
4) เพิม่ประสทิธภิาพและเสถยีรภาพของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิใหเ้ป็นกลไกที่ 
    สนบัสนุนดาเนินนโยบายของรฐับาลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและไม่สรา้ง   
    ความเสีย่งทางการคลงั  

 3.2  การเสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลิต
และบริการ 

 3.21. การพฒันาภาคการเกษตร  
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1) เสรมิสรา้งฐานการผลติภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื โดยพฒันาและบ ารุง 
    รกัษาแหล่งน้าเพือ่การเกษตรรวมทัง้จดัระบบการปลูกพชืใหส้อดคลอ้ง 
    ปรมิาณน ้าท าได ้คุม้ครองพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีม่ศีกัยภาพและขยายโอกาสใน 
    การเขา้ถงึพืน้ทีท่ ากนิของเกษตรกรใหม้ากขึน้ สง่เสรมิใหเ้กษตรกรมคีวามรู ้
    ในการรวบรวมคดัเลอืก และปรบัปรุงพนัธุกรรมพชื สตัว ์สตัวน์ ้า และ 
    จุลนิทรยีข์องทอ้งถิน่ 
2) สรา้งและถ่ายทอดองคค์วามรูท้างวชิาการ วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 
    นวตักรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ดา้นการเกษตรแบบมสีว่นร่วม โดยสง่เสรมิ 
    การวจิยัพฒันาปัจจยัการผลติ วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติและรปูแบบ 
    ผลติภณัฑเ์กษตรแปรรปูใหม่ๆ เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่และความหลากหลายของ 
    สนิคา้ พฒันารปูแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรูเ้พือ่ปรบัระบบการ 
    ผลติทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ 
3) ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรและอาหารเขา้สูร่ะบบมาตรฐานและสอดคลอ้ง 
    กบัความตอ้งการของตลาดและการบรโิภคอาหารเพือ่สุขภาวะโดยพฒันา 
    ระบบมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  
    สง่เสรมิการผลติสนิคา้เกษตรและอาหารใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานและความ 
    ปลอดภยัและการบรโิภคอาหารเพือ่สุข ขบัเคลื่อนการผลติสนิคา้เกษตร 
    อนิทรยีอ์ย่างจรงิจงั  
4) เสรมิสรา้งขดีความสามารถการผลติในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรโดยเสรมิ 
    สรา้งศกัยภาพของสถาบนัเกษตรกรและการรวมกลุ่ม สง่เสรมิใหเ้กษตรกร 
    ผลติพชื ปศุสตัว ์และการท าประมงใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพืน้ทีแ่ละความ 
    ตอ้งการของตลาด วจิยัพฒันาและใชเ้ทคโนโลยแีละเครื่องจกัรสมยัใหม่ใน 
    กระบวนการผลติ สนบัสนุนการสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้เกษตร และการใช ้
    ประโยชน์จากฐานทรพัยากรชวีภาพ บรหิารจดัการผลผลติอย่างเป็นระบบ 
    ครบวงจร พฒันากลไกจดัการความเสีย่งทีก่ระทบต่อสนิคา้เกษตร สรา้ง 
    ความร่วมมอืดา้นการเกษตรกบัประเทศเพือ่นบา้น  
5) สง่เสรมิและเร่งขยายผลแนวคดิการท าการเกษตรตามหลกัปรชัญาของ 
    เศรษฐกจิพอเพยีง โดยสง่เสรมิใหเ้กษตรกรมสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย 
    การเกษตร สง่เสรมิขยายผลและพฒันาการผลติในระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื  
    ควบคุมการใชส้ารเคมกีารเกษตรทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 
    อย่างเคร่งครดั  
6) พฒันาปัจจยัสนบัสนุนในการบรหิารจดัการภาคเกษตรและสนบัสนุนเกษตร 
    กรรุ่นใหม่ โดยพฒันาฐานขอ้มลูดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นการเกษตรสรา้ง 
    บุคลากรดา้นการเกษตร ปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรให ้
    ทนัสมยั  
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 3.2.2  การพฒันาภาคอุตสาหกรรม 
1) พฒันาต่อยอดความเขม้แขง็ของอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพปัจจุบนัเพือ่ยก 
    ระดบัไปสูอุ่ตสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สงู โดยยกระดบัอุตสาหกรรมทีเ่ป็น 
    ฐานรายไดส้ าคญัของประเทศในปัจจุบนัใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยขีัน้ก้าวหน้า 
    เพือ่ผลติสนิคา้ทีร่องรบัความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภค สรา้งระบบ 
    กลไกลและเครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพในการเชื่อมโยงความ 
    ร่วมมอืของภาคธุรกจิในลกัษณะคลสัเตอรส์นบัสนุนการกระจายการลงทุนไป 
    ยงัภูมภิาคต่าง ๆ ของประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน สง่เสรมิการสรา้งและ 
    พฒันาตลาดส าหรบัสนิคา้ทีม่คีุณภาพ  
2) วางรากฐานการพฒันาอุตสาหกรรมสาหรบัอนาคต โดยวางแผนและพฒันา 
    ก าลงัคนรองรบัอุตสาหกรรมอนาคต พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและเทคโนโลย ี
    รองรบัอุตสาหกรรมอนาคต สนบัสนุนใหม้กีารศกึษาเชงิลกึเพือ่ก าหนด 
    นโยบายทีช่ดัเจนและน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นรปูธรรม ปรบัปรุงกฎหมาย 
    และระเบยีบทีเ่อือ้ใหเ้กดิอุตสาหกรรมสาหรบัอนาคต 

 3.2.3  การพฒันาภาคบรกิารและการท่องเทีย่ว  
1) เสรมิสรา้งขดีความสามารถการแขง่ขนัในเชงิธุรกจิของภาคบรกิารทีม่ ี
    ศกัยภาพทัง้ฐานบรกิารเดมิและฐานบรกิารใหม่เพือ่สง่เสรมิใหเ้ศรษฐกจิของ 
    ประเทศเตบิโตไดอ้ย่างเขม้แขง็ โดยพฒันาศกัยภาพของฐานบรกิารเดมิให ้
    เตบิโตอย่างเขม้แขง็ ยกระดบัฐานธุรกจิบรกิารใหม่ทีม่แีนวโน้มขยายตวัและ 
    มศีกัยภาพในการเตบิโต สรา้งกลไกการขบัเคลื่อนภาคบรกิารทีเ่ป็นเอกภาพ  
2) พฒันาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วเชงิบูรณาการ โดยสง่เสรมิการสรา้งรายไดจ้าก 
    การท่องเทีย่ว ปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วใหม้คีวามทนั  
    สมยั จดัท าและบงัคบัใชม้าตรฐานดา้นการท่องเทีย่ว ปรบัโครงสรา้งการ 
    บรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่ว 
3) พฒันาอุตสาหกรรมกฬีาอย่างครบวงจร โดยสง่เสรมิการสรา้งรายไดจ้ากการ 
    กฬีา ปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการดา้นการกฬีา 

 3.2.4  การพฒันาภาคการคา้และการลงทุน  
1) สง่เสรมิการทาตลาดเชงิรุก  เพือ่เพิม่ความตอ้งการบรโิภคสนิคา้ภายใน 
    ประเทศและการสง่ออกสนิคา้ไทย  
2) พฒันาการอานวยความสะดวกทางการคา้ใหไ้ดม้าตรฐานสากล ทัง้ดา้น 
    โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบคมนาคมขนสง่และโลจสิตกิส ์รวมถงึพฒันาระบบ 
    ประกนัความเสีย่งภยั 
3) สนบัสนุนผูป้ระกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
    และน าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์าใชใ้นการเพิม่ผลติภาพในการคา้และการ 
    ประกอบธุรกจิ 
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4) สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสรา้งผูป้ระกอบการ 
    ใหม่ทีม่จีติวญิญาณในการเป็นผูป้ระกอบการทีม่ทีกัษะในการทาธุรกจิ สรา้ง 
    สงัคมผูป้ระกอบการ สง่เสรมิการรวมกลุ่มเป็นคลสัเตอรข์องวสิาหกจิขนาด 
    กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในลกัษณะห่วงโซ่มลูค่าและการเชื่อมโยงกบั 
    ธุรกจิขนาดใหญ่ รวมทัง้การสรา้งโอกาสในการดาเนินธุรกจิในต่างประเทศ 
5) พฒันาปัจจยัสนบัสนุนเพือ่สง่เสรมิการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคน 
    ไทยในต่างประเทศ โดยการสง่เสรมิการลงทุนในประเทศควรใหค้วามส าคญั 
    กบัการพฒันากลไกการคุม้ครองการลงทุนและการระงบัขอ้พพิาทระหว่างรฐั 
    กบัเอกชน การลดอุปสรรค ขัน้ตอนการเคลื่อนยา้ยแรงงานโดยการลดระยะ 
    เวลาการรายงานตวัของแรงงานต่างดา้วในสว่นของการสง่เสรมิการลงทุน 
    ของคนไทยในต่างประเทศ สง่เสรมิใหม้หีน่วยงานหลกัในการสง่เสรมิการ 
    ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะใน (CLMV) ไดแ้ก่ประเทศกมัพชูา สปป.ลาว  
    เมยีนมา และเวยีดนาม จดัท ามาตรการสง่เสรมิและใหส้ทิธปิระโยชน์การ 
    ลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ สนบัสนุนปัจจยัอ านวยความสะดวกการ 
    ลงทุน โดยการสง่เสรมิบรกิารป้องกนัความเสีย่งทางการคา้และสง่เสรมิการ 
    เพิม่สาขาธนาคารพาณิชยไ์ทยในต่างประเทศ 
6) ปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบยีบเพือ่สง่เสรมิการคา้ทีเ่ป็นธรรมและ 
    อ านวยความสะดวกการคา้การลงทุน ตลอดจนการดาเนินธุรกจิของวสิาหกจิ 
    ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
7) พฒันาระบบทรพัยส์นิทางปัญญา โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบ 
    คุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 1. วตัถปุระสงค ์

1.1 รกัษา ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละมกีารใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนืและเป็นธรรม 
1.2 สรา้งความมัน่คงดา้นน้าของประเทศ และบรหิารจดัการทรพัยากรน้าทัง้ระบบใหม้ ี 
     ประสทิธภิาพ 
1.3 บรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม และลดมลพษิใหม้คีุณภาพดขีึน้ 
1.4 พฒันาขดีความสามารถในการลดก๊าซเรอืนกระจกและการปรบัตวัเพือ่ลดผลกระทบ 
     จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และการรบัมอืกบัภยัพบิตั ิ

 2. เป้าหมายและตวัช้ีวดั 
2.1 เป้าหมายการพฒันา 

 2.1.1  รกัษา และฟ้ืนฟูฐานทรพัยากรธรรมชาต ิเพิม่พืน้ทีป่่าไม ้เพือ่การอนุรกัษ์ป่า 
    เศรษฐกจิ และป่าชายเลน ลดการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพแกไ้ข  

ปัญหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัและจดัทีด่นิทากนิใหผู้ย้ากไรโ้ดยให ้สทิธริ่วม 
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 2.1.2 สรา้งความมัน่คงดา้นน ้า และบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าทัง้น ้าผวิดนิและน ้า 
          ใตด้นิใหม้ปีระสทิธภิาพ บรหิารจดัการน้าในระดบัลุ่มน ้าใหม้คีวามสมดุล 
              ระหว่างความตอ้งการใชน้ ้าทุกกจิกรรมกบัปรมิาณน้าตน้ทุน เพือ่แกไ้ข 
           ปัญหาการขาดแคลนน ้าและลดจานวนประชาชนทีป่ระสบปัญหาจากการขาด 
      แคลนน า ควบคู่กบัการเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้้าทัง้ภาคการผลติและการ 
      บรโิภค ป้องกนัและลดความเสยีหายจากอุทกภยัและภยัแลง้ 
 2.1.3 สรา้งคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ลีดมลพษิและลดผลกระทบต่อสุขภาพของ 
     ประชาชนและระบบนิเวศ โดยใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกกบัการจดัการ 
     ขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน ้าส าคญัของประเทศ  
     และแกไ้ขปัญหาวกิฤตหมอกควนั 
 2.1.4 เพิม่ประสทิธภิาพการลดก๊าซเรอืนกระจกและขดีความสามารถในการปรบัตวั 
     ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ มกีลไกจดัการเพือ่ลดผลกระทบจากการ 
     เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในดา้นต่าง ๆ หรอืในพืน้ทีห่รอืสาขาทีม่คีวาม 
     เสีย่งจะไดร้บัผลกระทบสงู 
 2.1.5 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเพือ่ลดความเสีย่งจากภยัพบิตัคิวาม 
     สญูเสยีในชวีติและทรพัยส์นิทีเ่กดิจากสาธารณภยัลดลง 

 2.2 ตวัช้ีวดั 
 2.2.1 สดัสว่นพืน้ทีป่่าไมเ้ป็นรอ้ยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศ แบ่งเป็นพืน้ทีป่่าเพือ่การ 
     อนุรกัษ์รอ้ยละ 25 และพืน้ทีป่่าเศรษฐกจิ รอ้ยละ 15 พืน้ทีป่่าชายเลนเพิม่จาก  
     1.53 ลา้นไร่ เป็น 1.58 ลา้นไร่ พืน้ทีป่ลูกและฟ้ืนฟูป่าตน้น้าเพิม่ขึน้ 
 2.2.2 จ านวนชนิดพนัธุแ์ละประชากรของสิง่มชีวีติทีอ่ยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรอืใกล ้
     สญูพนัธุ ์
 2.2.3 แผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐั (โครงการ One Map) ทีแ่ลว้เสรจ็มกีารประกาศใช ้ 
      และจ านวนพืน้ทีจ่ดัทีด่นิท ากนิใหชุ้มชน 

 2.2.4 มรีะบบประปาหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น 
 2.2.5 ลุ่มน ้าส าคญัของประเทศ ๒๕ ลุ่มน ้า มแีผนบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าอย่าง 
     สมดุลระหว่างความตอ้งการใชน้้ากบัปรมิาณน ้าต้นทุน และมกีารแปลงไปสู ่
     การปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม 
 2.2.6 ประสทิธภิาพการใชน้ ้าในพืน้ทีช่ลประทานเพิม่ขึน้ 
 2.2.7 ประสทิธภิาพการใชน้ ้าทัง้ภาคการผลติและการบรโิภคเพิม่ขึน้ 
 2.2.8 พืน้ทีแ่ละมลูค่าความเสยีหายจากอุทกภยัและภยัแลง้มแีนวโน้มลดลง 
 2.2.9 พืน้ทีช่ลประทานเพิม่ขึน้ปีละ 350,000 ไร ่
 2.2.10 ขยะมลูฝอยชุมชนไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้งและน าไปใชป้ระโยชน์ไม่ 
       น้อยกว่ารอ้ยละ 75 สดัสว่นของเสยีอนัตรายชุมชนทีไ่ดร้บัการกาจดัอย่าง 
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        ถูกตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอนัตรายทัง้หมดเขา้สู่ 
        ระบบการจดัการทีถู่กตอ้ง 

 2.2.11 คุณภาพน้าของแม่น้าสายหลกัทีอ่ยู่ในเกณฑด์เีพิม่ขึน้ 
 2.2.12 คุณภาพอากาศในพืน้ทีว่กิฤตหิมอกควนัไดร้บัการแกไ้ขและมคี่าอยู่ใน 
       เกณฑม์าตรฐาน 
 2.2.13 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคพลงังานและคมนาคมขนสง่ลดลงภายในปี  
       2563 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกต ิ 
 2.2.14 ตน้ทุนการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วย(บาทต่อตนัคารบ์อนไดร ์
       ออกไซดเ์ทยีบเท่า) มแีนวโน้มลดลง 
 2.2.15 แผนปฏบิตักิารการปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศใน 
       รายสาขาทีจ่ าเป็น เช่น การจดัการน ้า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม ้
 2.2.16 การจดัตัง้กลไกภายในประเทศเพือ่สนบัสนุนดา้นการเงนิ เทคโนโลยแีละ 
       การเสรมิสรา้งศกัยภาพ 
 2.2.17 ระบบพยากรณ์และเตอืนภยัล่วงหน้าส าหรบัภาคเกษตรและการจดัการภยั 
       พบิตัทิางธรรมชาตใินพืน้ทีเ่สีย่งภยั 

 2.2.18 สดัสว่นของพืน้ทีเ่สีย่งภยัทีไ่ดร้บัการจดัตัง้เครอืข่ายเฝ้าระวงัภยัธรรมชาติ 
 2.2.19 จ านวนผูเ้สยีชวีติและมลูค่าความเสยีหายจากภยัธรรมชาต ิค่าใชจ่้ายในการ 
       ชดเชยผูไ้ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัใินพืน้ทีเ่สีย่งภยัซ ้าซากลดลง 

 3. แนวทางการพฒันา  
3.1 การรกัษาฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ สร้างสมดลุของการอนุรกัษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยืนและเป็นธรรม  
 3.1.1 อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สรา้งสมดุลธรรมชาต ิ

 3.1.2 อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื  
 3.1.3 พฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่นิและแก้ไขการบุกรุกทีด่นิ 

 3.1.4 ปกป้องทรพัยากรทางทะเลและป้องกนัการกดัเซาะตลิง่และชายฝัง่  
 3.1.5 วางแผนบรหิารจดัการทรพัยากรแร่เพือ่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์สงูสุดและ 

   ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและประชาชน  
 3.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรน้าเพื่อให้เกิดความมัน่คง 
สมดลุและยัง่ยืน 

 3.2.1 เร่งรดัการประกาศใชร้่างพระราชบญัญตัทิรพัยากรน ้า พ.ศ. .............  
 3.2.2 เร่งรดัใหม้แีผนบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในระดบัลุ่มน ้าอย่างบูรณาการทัง้ 

   25 ลุ่มน ้า  
 3.2.3 ผลกัดนักระบวนการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment : SEA) มาใชเ้ป็นเครื่องมอืน้าเสนอทางเลอืก  
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ในการตดัสนิใจระดบันโยบายแผน และแผนงาน ทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของ 
ลุ่มน ้า  

 3.2.4 เพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็กกัน ้าของแหล่งน้าต้นทุนและระบบกระจายน ้าใหด้ ี
     ขึน้ 
 3.2.5 เพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ ้าและการจดัสรรน ้าต่อหน่วยในภาคการผลติให้ 
     สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ไดส้งูขึน้  
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม  
 3.3.1 เร่งรดัแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะตกคา้งสะสมในพืน้ทีว่กิฤต ผลกัดนั 
     กฎหมายและกลไกเพือ่การคดัแยกขยะ สนบัสนุนการแปรรปูเป็นพลงังานใช ้
     มาตรการทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใหเ้กดิการลดปรมิาณขยะ รวมทัง้สรา้งวนิยั 

     คนในชาตเิพือ่การจดัการขยะอย่างยัง่ยนื  
 3.3.2 เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการคุณภาพน้าในพืน้ทีลุ่่มน้าวกิฤตและลุ่มน ้าส าคญั 

   อย่างครบวงจร โดยลดการเกดิน้าเสยีจากแหล่งก าเนิด  
 3.3.3 แกไ้ขปัญหาวกิฤตหมอกควนัไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้  
 3.3.4 ปรบัปรุงกฎหมายและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเมอืงเพือ่รองรบัการเตบิโตที ่
     เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  

 3.4.1 สง่เสรมิการผลติและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 3.4.2 สนบัสนุนการผลติภาคการเกษตรไปสูเ่กษตรกรรมทีย่ ัง่ยนื  

 3.4.3 สง่เสรมิการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื โดยค านึงถงึขดีความสามารถในการรองรบัของ 
   ระบบนิเวศ  

 3.4.4 สรา้งแรงจงูใจเพือ่ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นไปสูก่ารบรโิภคทีย่ ัง่ยนื  
3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
 3.5.1 จดัท าและปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งฯใหส้ามารถรองรบัพนัธกรณีระหว่าง 
     ประเทศดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 3.5.2 พฒันามาตรการและกลไกเพือ่สนบัสนุนการลดก๊าซเรอืนกระจกในทุกภาค 
     สว่น 

 3.5.3 สง่เสรมิภาคเอกชน รฐัวสิาหกจิ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหม้กีาร 
     จดัเกบ็และรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
 3.5.4 เพิม่ขดีความสามารถในการวจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ 

   นวตักรรม เพือ่สนบัสนุนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  
 3.5.5 สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ความตระหนกั และการมสีว่นร่วมของประชาชน  
     และภาคสว่นต่าง ๆ ในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  
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3.6 บริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงด้านภยัพิบติั  
3.6.1 บูรณาการการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัเิขา้สูก่ระบวนการวางแผนบูรณาการ 
     การการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัเิขา้สูก่ระบวนการวางแผน ทัง้ระดบัชาติ  
    และระดบัจงัหวดั  

 3.6.2 เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการเตรยีมความพรอ้มและการรบัมอืภยัพบิตั ิ
 3.6.3 พฒันาระบบการจดัการภยัพบิตัใินภาวะฉุกเฉิน  
 3.6.4 พฒันาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัการเกดิภยั  
 3.6.5 สง่เสรมิองคค์วามรูด้า้นการจดัการภยัพบิตั ิ 

3.7 พฒันาระบบการบริหารจดัการและกลไกแก้ไขปัญหาความขดัแย้งด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 3.7.1 ปรบัปรุงกลไกและกระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธ ิ
     ภาพทุกขัน้ตอน  

 3.7.2 ผลกัดนัการน้าแนวทางการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ามกฎหมายเพือ่น า 
ไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

 3.7.3 สรา้งจติส านึกความตระหนกัและปรบัปรุงกระบวนการมสีว่นร่วมของ 
     ประชาชน 

 3.7.4 ทบทวนแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 3.7.5 สง่เสรมิบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพือ่สรา้งพลงัร่วม  

3.8 การพฒันาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ  
โดยผลกัดนัการจดัท าแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิง่แวดล้อมของอาเซียนแสวงหาแนวทางความร่วมมอืกบัอาเซียนและอนุภูมภิาคลุ่มน้าโขงในประเด็น
การขนส่งขา้มพรมแดน การบรหิารจดัการพลงังานและทรพัยากรธรรมชาตแิละการแก้ไขปัญหาหมอก
ควนัขา้มแดน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจและแนวทางปฏบิตัทิีถู่กตอ้งเกีย่วกบักฎหมายและขอ้ตกลงระหว่าง
ประเทศใหก้บัทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

ยุทธศาสตรท่ี์ 5  การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่
และยัง่ยืน 
 1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพือ่ปกป้องสถาบนัพระมหากษตัรยิแ์ละเสรมิสรา้งความมัน่คงภายในรวมทัง้ป้องกนั 
     ปัญหาภยัคุกคามทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ  
     ชาต ิ
1.2 เพือ่สรา้งความพรอ้มและผนึกกาลงัของทุกภาคสว่น ใหม้ขีดีความสามารถในการ 
     บรหิารจดัการดา้นความมัน่คง และมศีกัยภาพในการปอูงกนัและแกไ้ขสถานการณ์ที่ 
     เกดิจากภยัคุกคามทัง้ภยัทางทหารและภยัคุกคามอื่นๆ 
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1.3 เพือ่เสรมิสรา้งความร่วมมอืดา้นความมัน่คงกบัมติรประเทศในการสนบัสนุนการ 
     รกัษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาต ิ
1.4 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารนโยบายดา้นความมัน่คงและนโยบายทาง 
     เศรษฐกจิสงัคมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามเป็นเอกภาพ 

 2. เป้าหมายและตวัช้ีวดั 
  2.1 เป้าหมายการพฒันา 
 2.1.1 ปกป้องและเชดิชสูถาบนัพระมหากษตัรยิใ์หเ้ป็นสถาบนัหลกัของประเทศ 
 2.1.2 สงัคมมคีวามสมานฉนัท ์ผูเ้หน็ต่างทางความคดิของคนในชาตสิามารถอยู่ 
     ร่วมกนัไดอ้ย่างสนัต ิประชาชนมสีว่นร่วมป้องกนัแกไ้ขปัญหาความมัน่คง 
 2.1.3 ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิม ี

   โอกาสในการศกึษาและการประกอบอาชพีทีส่รา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ 
 2.1.4 ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืดา้นความมัน่คงในกลุ่มประเทศ 

   สมาชกิอาเซยีน มติรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกนัภยัคุกคามใน   
   รปูแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการรกัษาผลประโยชน์ของชาต ิ

 2.1.5 ประเทศไทยมคีวามพรอ้มต่อการรบัมอืภยัคุกคามทัง้ภยัคุกคามทางทหารและ 
   ภยัคุกคามอื่น ๆ 

 2.1.6 แผนงานดา้นความมัน่คงมกีารบูรณาการสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันา 
   เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

2.2 ตวัช้ีวดั  
 2.2.1 จ านวนกจิกรรมเทดิพระเกยีรตแิละเชดิชสูถาบนัพระมหากษตัรยิเ์พิม่ขึน้   
 2.2.2 จ านวนกจิกรรมทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัโครงการพระราชด ารเิพิม่ขึน้ 
 2.2.3 ดชันีความไม่มเีสถยีรภาพทางการเมอืงลดลง (ดชันีสนัตภิาพโลกของ The  
     Institute for Economics and Peace: IEP)  
 2.2.4 จ านวนผูเ้สยีชวีติจากความขดัแยง้ภายในประเทศลดลง (ดชันีสนัตภิาพโลก)  
 2.2.5 จ านวนกจิกรรมทีป่ระชาชนมสีว่นร่วมปอูงกนัแกไ้ขปัญหาความมัน่คงเพิม่ขึน้ 
 2.2.6 มลูค่าความเสยีหายและจ านวนการก่อเหตุรา้ยทีม่มีลูเหตุจากความไม่สงบ 
     ลดลง   
 2.2.7 รายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ต่อคนและจ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ในพืน้ที ่๓ จงัหวดั 
     ชายแดนภาคใตเ้พิม่ขึน้  

 2.2.8 จ านวนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ทีป่ระชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการ 
     เพิม่ขึน้ 
 2.2.9 ดชันีความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้นเพิม่ขึน้ (ดชันีสนัตภิาพโลก)  
 2.2.10 จ านวนคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัภยัคุกคามขา้มชาตลิดลง  
 2.2.11 จ านวนเหตุการณ์การกระท าผดิกฎหมายทางทะเลลดลง  
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 2.2.12 จ านวนคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิลดลง 
 2.2.13 ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลงัเมื่อเกดิภยัคุกคาม  

 2.2.14 อนัดบัความเสีย่งจากการก่อการรา้ยต ่ากว่าอนัดบัที ่20 ของโลก (ดชันีความ 
       เสีย่งของ โลกของ WEF)  
 2.2.15 อนัดบัความเสีย่งจากการโจมตดีา้นไซเบอร/์ต ่ากว่าอนัดบัที ่10 ของโลก  
      (ดชันีความปลอดภยัไซเบอรข์องโลกของ International Telecommunication  
       Union: ITU) 
 2.2.16 จ านวนแผนงานดา้นความมัน่คงทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการพฒันา 
       เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ 

 3. แนวทางการพฒันา 
3.1 การรกัษาความมัน่คงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสงัคมและธ ารงไว้ซ่ึง
สถาบนัหลกัของชาติ 
 3.1.1 สรา้งจติสานึกของคนในชาตใิหม้คีวามหวงแหน และธ ารงรกัษาสถาบนัชาต ิ 
     ศาสนาพระมหากษตัรยิ ์โดยปลูกฝังและสรา้งความตระหนกัถงึความส าคญั ม ี
     การน าแนวทางพระราชดารไิปเผยแพร่และพฒันา พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการ 
     เพือ่ปกปักรกัษาและปอูงกนัการกระทาทีม่แีนวโน้มทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อ 
     สถาบนัหลกัของชาต ิ

 3.12 เสรมิสรา้งความปรองดองของคนในชาตแิละมกีลไกในการตรวจสอบ และ 
     พฒันาภาคการเมอืง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของ 
     การอยู่ ร่วมกนับนพืน้ฐานความแตกต่างทางความคดิและอุดมการณ์ทาง 
     การเมอืง ภายใตส้ทิธแิละหน้าทีต่ามระบอบประชาธปิไตยและค านึงถงึความ 
     มัน่คงและผลประโยชน์ของชาตอิย่างแทจ้รงิ 

 3.13 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยกระบวน 
     การสนัตสิุขแนวทางสนัตวิธิ ีและกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนใน 
     พืน้ทีบ่นพืน้ฐานความแตกต่างทางอตัตลกัษณ์และชาตพินัธุ์ เพือ่ขจดัความ 
     ขดัแยง้ ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพ์ระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถงึพฒันา”  
     พรอ้มทัง้สรา้งโอกาสในการพฒันาเศรษฐกจิและความเป็นธรรม 
3.2 การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการป้องกนัประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมใน 
การรบัมือภยัคกุคามทัง้การทหารและภยัคกุคามอ่ืน ๆ 

 3.2.1 พฒันาศกัยภาพและความพรอ้มของกองทพัในการป้องกนัและรกัษา 
     ผลประโยชน์ของประเทศ โดยพฒันากาลงัพลใหม้คีวามรูค้วามสามารถและม ี

     ความพรอ้มในการปฏบิตัไิดท้นัเหตุการณ์มอีาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภณัฑ ์ 
     และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เหมาะสม เพยีงพอ พรอ้มสนบัสนุนการพฒันา 
     ประเทศ การช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยัและการแกไ้ขปัญหาส าคญั 
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     อื่น ๆ ของชาตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 3.2.2 พฒันาระบบงานดา้นการขา่วทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีลไกเสรมิสรา้งความร่วมมอื 

พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม  รวมทัง้จัดทา
ฐานขอ้มูลด้านการข่าวที่มคีวามเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
และต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ใหม้คีวามพรอ้มในการสนับสนุนขอ้มูลเพื่อ
เตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมัน่คงทัง้ในประเทศและในระดับ
นานาชาต ิ

 3.2.3 มรีะบบเตรยีมพรอ้มและกลไกเผชญิเหตุทีม่ปีระสทิธภิาพใหพ้รอ้มในการ 
     ปฏบิตัทิัง้ในยามปกตแิละในสถานการณ์วกิฤต ิทัง้จากภยัคุกคามดา้นความ 
     มัน่คงและจากสาธารณภยัขนาดใหญ่ทีก่ลไกปกตไิม่สามารถรองรบัได้ โดยม ี
     แผนปฏบิตักิารและมกีารฝึกทดสอบปฏบิตัใินทุกระดบัอย่างเหมาะสม 
 3.2.4 พฒันาระบบบรหิารจดัการเชงิบูรณาการและเตรยีมความพรอ้มในการตอบโต้ 
     ภาวะฉุกเฉินดา้นโรคตดิต่ออุบตัใิหม่ทัง้ในระยะก่อนเกดิภยั ขณะเกดิภยัและ 
     ระยะหลงัเกดิภยั พรอ้มทัง้จดัทาระบบการจดัการความรูท้ีส่ามารถเชื่อมโยง 
     ขอ้มลูตัง้แต่ระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั ถงึระดบัชุมชน 

 3.2.5 พฒันาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงขอ้มลูดา้นการก่อการรา้ยทัง้หน่วยงาน 
     ภายในและหน่วยงานภายนอกประเทศเพือ่เป็นขอ้มลูในการตดิตาม วเิคราะห ์  
     และสงัเคราะหค์วามรูด้า้นการต่อตา้นการก่อการรา้ยและภยัคุกคามความมัน่ 
     คง ควบคู่กบัการพฒันาแนวทางทีเ่หมาะสมใหม้ปีระสทิธภิาพและรองรบัการ 
     ปฏบิตังิานทุกภาคสว่น 

 3.2.6 พฒันาอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ โดยเสรมิสรา้งการวจิยัและพฒันาควบคู่ 
     ไปกบัการสรา้งความร่วมมอืระหว่างภาครฐั เอกชน และมติรประเทศในการ 
     สรา้งองคค์วามรูแ้ละแลกเปลีย่นเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ 
     พฒันาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภณัฑ ์พรอ้มทัง้สง่เสรมินวตักรรมดา้น 
     อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศโดยหน่วยงานภาครฐั 

 3.2.7 ด าเนินบทบาทเชงิรุก และใชก้รอบความร่วมมอืระหว่างประเทศทัง้ระดบั 
     ภูมภิาคและพหุภาค ีเพือ่ปกปอูงและรกัษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจน 
     เสรมิสรา้งขดีความสามารถแลกเปลีย่นและเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิและ 
     ร่วมมอืในการรบัมอืกบัภยัคุกคามดา้นความมัน่คงระหว่างประเทศ อาท ิ 

     ปัญหายาเสพตดิ การก่อการรา้ย การโยกยา้ยถิน่ฐาน การลกัลอบเขา้เมอืง  
     การคา้มนุษย ์ความมัน่คงดา้นไซเบอร ์ภยัพบิตั ิโรคระบาดโรคตดิต่อรา้ยแรง  
     โรคอุบตัใิหม่ โรคอุบตัซิ ้าและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น ๆ 
 3.2.8 สนบัสนุนการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นกายภาพ เพือ่ป้องกนัการสญูเสยี 
     ดนิแดนและภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเช่น เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่น ้าชายแดน 
     ระหว่างประเทศ  
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3.3  การส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศด้านความมัน่คง เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือกบัมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการ
ป้องกนัภยัคกุคามข้ามชาติ 

 3.3.1 ด าเนินความสมัพนัธก์บัต่างประเทศอย่างสมดุล เพือ่เอือ้ต่อการสง่เสรมิและ 
     รกัษาผลประโยชน์และการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศโดยพฒันา 
     ความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นอาเซยีน และนานาประเทศในการแลก 
     เปลีย่นขอ้มลูการขา่ว และการร่วมกนัด าเนินการเชงิรุกเพือ่ป้องกนัแกไ้ข 
     ปัญหาและลดผลกระทบจากภยัคุกคาม ทัง้ปัญหาขา้มชาต ิปัญหาทา้ทาย 
     ดา้นความมัน่คงระหว่างประเทศและสาธารณภยัขนาดใหญ่ 

 3.3.2 เสรมิสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจกบัประเทศเพือ่นบา้น และสง่เสรมิความร่วมมอื 
     ในการบรหิารจดัการความมัน่คงตามแนวชายแดน เพือ่ร่วมแกไ้ขปัญหาทีม่ ี
     อยู่และสง่เสรมิใหช้ายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้นเป็นชายแดนแห่งความ 
     ร่วมมอื โดยพฒันาความเป็นหุน้สว่นยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คงพืน้ที่ชาย 
     แดน ป้องกนัการลกัลอบเขา้เมอืง การตรวจคนเขา้เมอืง การพฒันาเศรษฐกจิ 
     ตามแนวชายแดนและการสรา้งความสมัพนัธร์ะดบัประชาชน 

 3.3.3 พฒันาระบบการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลดา้นไซเบอรใ์หม้คีวามมัน่คง 
     ปลอดภยัและก ากบัดแูลระบบการสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลขา้มแดนไปต่างประเทศ 
     ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 3.3.4 สรา้งความร่วมมอืกบัภาคเีครอืขา่ยภายในประเทศ ภูมภิาค และนานาชาตใิน 
     การวางระบบเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพทีไ่ดม้าตรฐานสากล 

     มคีวามพรอ้มในการตดิตามวเิคราะห ์และประเมนิแนวโน้มสถานการณ์เพือ่ 
     เตรยีมการรบัมอื การจดัระบบบรหิารจดัการปอูงกนัไม่ใหโ้รคและภยัสุขภาพ 
     มกีารแพร่ระบาด ตลอดจนการฟ้ืนฟูเยยีวยาภายหลงัเหตุการณ์กลบัสูภ่าวะ 
     ปกต ิ
3.4  การรกัษาความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซ่ึงอ านาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

 3.4.1 เสรมิสรา้งความร่วมมอืในการรกัษาความมัน่คงทางทะเลทัง้ภายในประเทศ 
     และต่างประเทศ เพือ่แกไ้ขปัญหาพืน้ทีอ่า้งสทิธทิบัซอ้นทางทะเล รวมทัง้ 
     พฒันาความร่วมมอืในการแสวงหาและใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทางทะเล 
     อย่างยัง่ยนืพฒันาระบบและกลไกการใหค้วามช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณ 
     ภยัในทะเลใหม้ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนรกัษาเสน้ทางคมนาคมทางทะเลใหม้ ี
     ความปลอดภยัและเอือ้ต่อการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

 3.4.2 แกไ้ขปัญหาการแย่งชงิทรพัยากรโดยรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากร 
     ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางทะเล คุม้ครอง ปกปอูง และรกัษาผลประโยชน์ 
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     ของชาตทิางทะเลจากการกระทาผดิกฎหมายในทะเลและวกิฤตทางทะเล  
     พฒันากลไกในทางปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลและ 
     ปรบัปรุงกฎหมายและกฎระเบยีบต่าง ๆ ใหม้คีวามทนัสมยัและเป็นสากล ให ้
     เกดิเอกภาพและระบบการบรหิารจดัการทีด่ใีนการด าเนินงานดา้นการรกัษา 
     ความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลในภาพรวมของประเทศ  
     รวมทัง้บูรณาการการใชท้รพัยากรและการขบัเคลื่อนนโยบายไปสูก่ารปฏบิตัิ 
     ใหไ้ดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 

 3.4.3 พฒันาสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัคุณค่าของทะเล การใชป้ระโยชน์ 
   จากทะเลอย่างมจีติส านึกรบัผดิชอบ และมคีวามรูท้ีถู่กตอ้งเกีย่วกบักฎหมาย 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินกจิกรรมทางทะเล รวมทัง้สง่เสรมิการพฒันาองค ์ 
   ความรูท้างทะเลและการสรา้งนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาใน 
   อนาคต 

3.5  การบริหารจดัการความมัน่คงเพื่อการพฒันา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกนั
ระหว่างแผนงานท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คงกบัแผนงานการพฒันาอ่ืน ๆ  ภายใต้
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.5.1 ปรบัปรุงระบบตดิตาม เฝ้าระวงั ศกึษา วเิคราะห ์และประเมนิสถานการณ์ 
     ดา้นความมัน่คง การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดลอ้มดา้นความ 
     มัน่คง พสิจูน์ทราบและคาดการณ์ภยัคุกคาม เพือ่เสนอแนะแผนป้องกนัความ 
     เสยีหายและการเตอืนภยัทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงาน  
     และลดผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีทีจ่ะก่อภยัคุกคาม 
     ต่อความมัน่คงของประเทศ โดยใชก้ลไกระดบัชาตเิพือ่เชื่อมโยงกลไกอื่นๆ  
     ในการร่วมกนัพจิารณาเมื่อมสีถานการณ์ทีค่าดว่า จะสง่ผลกระทบต่อความ 
     มัน่คงใหส้ามารถก าหนดแนวทางแกไ้ขไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 3.5.2 พฒันากลไกดา้นความมัน่คงและระบบการขบัเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ ให ้
     พรอ้มรบัสถานการณ์ทัง้ระดบัชาตแิละระดบัพืน้ที่ โดยสรา้งเครอืขา่ยการ 
     สนบัสนุน ทัง้ดา้นนโยบาย องคค์วามรูแ้ละการสรา้งกลไกขบัเคลื่อนแผนงาน 
     ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และความมัน่คง 
     โดยใหม้คีวามเชื่อมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรฐับาล พรอ้มทัง้สนบัสนุน 
     การขบัเคลื่อนแผนงานและการจดัสรรงบประมาณดา้นความมัน่คงแบบบูรณา 
     การใหม้คีวามชดัเจน ควบคู่ไปกบัการสนบัสนุนการมสีว่นร่วมของภาค 
     ประชาชน (ประชารฐั) ในการก าหนดและขบัเคลื่อนแผนงานดา้นความมัน่คง 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6  การบริหารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และ         
ธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

 1. วตัถปุระสงค ์
  1.1 เพือ่ใหภ้าครฐัมขีนาดเลก็ มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีและไดม้าตรฐานสากล 

1.2 เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มกีารบรหิารจดัการและใหบ้รกิารแก่ประชาชนใน 
     ทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และโปร่งใสตรวจสอบได ้
1.3 เพือ่ลดปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบของประเทศ 
1.4 เพือ่พฒันาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหส้ามารถอานวยความสะดวกดว้ย 
     ความรวดเรว็และเป็นธรรมแก่ประชาชน 

 2. เป้าหมายและตวัช้ีวดั 
2.1 เป้าหมายการพฒันา  
 2.1.1 ลดสดัสว่นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร และเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 
     และการใหบ้รกิารของภาครฐั และประสทิธภิาพการประกอบธุรกจิของ 
     ประเทศ 

 2.1.2 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทีด่ขีององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 2.1.3 เพิม่คะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติใหส้งูขึน้ 

 2.1.4 ลดจานวนการดาเนินคดกีบัผูม้ไิดก้ระทาความผดิ 
 2.2 ตวัช้ีวดั 

  2.2.1 อนัดบัประสทิธภิาพภาครฐั จดัท าโดยสถาบนัการจดัการนานาชาต ิอยู่ใน 
      อนัดบัสองของอาเซยีน เมื่อสิน้สุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

 2.2.2 อนัดบัความยากงา่ยในการด าเนินธุรกจิ จดัท าโดยธนาคารโลก อยู่ในอนัดบั 
     สองของอาเซยีน เมื่อสิน้สุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 
 2.2.3 สดัสว่นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรของรฐัต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง 

 2.2.4 สดัสว่นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในแต่ละประเภททีไ่ดร้บัรางวลัการบรหิาร 
     จดัการทีด่ตี่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัง้หมดเพิม่ขึน้ 

 2.2.5 ขอ้รอ้งเรยีนและคดเีกีย่วกบัการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     ลดลง 

 2.2.6 ระดบัคะแนนของดชันีการรบัรูก้ารทุจรติสงูกว่ารอ้ยละ 50 เมื่อสิน้สุดแผน 
     พฒันา ฉบบัที ่12 

 2.2.7 จ านวนคดทีีร่ฐัด าเนินคดกีบัผูม้ไิดก้ระท าความผดิซึง่ตอ้งชดเชยความเสยี 
     หายลดลง 
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 3. แนวทางการพฒันา 
3.1 ปรบัปรงุโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคณุภาพบุคลากรภาครฐั ให้
มีความโปร่งใส ทนัสมยั คล่องตวั มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

 3.1.1 หนดภารกจิ ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องราชการบรหิารสว่นกลาง สว่นภูมภิาค  
     และทอ้งถิน่ใหช้ดัเจนและไม่ซ ้าซอ้น  
 3.1.2 ปรบัปรุงกลไกการปฏบิตังิานของภาครฐัใหม้ลีกัษณะบูรณาการ สามารถสง่ 
     เสรมิกระบวนการผลติและการใหบ้รกิารของภาคเอกชนไดอ้ย่างมปีระสทิธ ิ
     ภาพ  
 3.1.3 ก าหนดหลกัการและแนวทางในการยุบเลกิภารกจิหรอืปรบัลดหน่วยงาน 
     บรหิารราชการสว่นกลางทีต่ ัง้อยู่ในภูมภิาค 
 3.1.4 พฒันาบุคลากรและปฏริปูระบบบรหิารจดัการก าลงัคนภาครฐัใหม้ปีระสทิธ ิ
     ภาพ  
 3.1.5 จดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันารฐัวสิาหกจิในระยะยาวใหม้คีวามชดัเจนและ 
     สามารถปฏบิตัไิด ้ 

3.2 ปรบัปรุงกระบวนการงบประมาณ  และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลงัภาครฐั  

 3.2.1 แกไ้ขพระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 ใหส้ง่เสรมิการจดัสรรงบ 
   ประมาณแบบบูรณาการ และงบประมาณเชงิพืน้ที ่ 

 3.2.2 ปรบัปรุงกระบวนการจดัท าแผนพฒันาระดบัพืน้ทีใ่หเ้ชื่อมโยงตัง้แต่ระดบั 
      ชุมชนถงึระดบัจงัหวดั 

 3.2.3 ก าหนดโครงสรา้งและลาดบัความส าคญัของแผนงานในงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
     แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564)  
       นโยบายความมัน่คงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2558-2564) และนโยบายรฐับาล  
 3.2.4 ปรบัปรุงระบบตดิตามประเมนิผลใหส้ามารถวดัผลสมัฤทธิก์ารพฒันาทัง้ 
      ประสทิธภิาพประสทิธผิล และผลกระทบของการด าเนินงาน 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดบัการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
 3.3.1 ปรบัรปูแบบและวธิกีารด าเนินการของภาครฐัใหม้คีวามร่วมมอืกนัระหว่างรฐั  
     เอกชนประชาชน และประชาสงัคม ในลกัษณะแบบประชารฐั 

 3.3.2 สง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในผลงานการจดับรกิารสาธารณะของรฐั 
 3.3.3 จดัใหม้กีระบวนการและช่องทางสือ่สารกบัประชาชนในรปูแบบทีห่ลากหลาย  
 3.3.4 ปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการภายในองคก์ร โดยการวางระบบสารสนเทศ 

   การจดัการแบบออนไลน์ในการประเมนิความกา้วหน้า  
 3.3.5 ปรบัรปูแบบการใหบ้รกิารของรฐัจากรปูแบบเดมิไปสูก่ารใหบ้รกิารประชาชน 
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     ผ่านระบบดจิทิลัอย่างเป็นระบบ  
 3.3.6 สรา้งระบบโครงสรา้งพืน้ฐานกลางของศูนยข์อ้มลูภาครฐัผ่านระบบเครอืขา่ย 

   สารสนเทศภาครฐั (Government Information Network: GIN)  
 3.3.7 สง่เสรมิการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ทีภ่าครฐัจดัเกบ็ในรปูแบบดจิทิลัที่ 
     ประชาชนและภาคธุรกจิสามารถเขา้ถงึ น าไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดได ้ 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 3.4.1 ทบทวนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกจิใหแ้ก่ทอ้งถิน่ใหช้ดัเจน 
       ตามศกัยภาพและความพรอ้มของทอ้งถิน่  

 3.4.2 สนบัสนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหพ้ฒันารูปแบบการจดับรกิาร 
     สาธารณะใหห้ลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่  

 3.4.3 ก าหนดกระบวนการสรรหาหรอืแต่งตัง้ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งในราชการสว่น 
     ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นมาตรฐาน  

 3.4.4 เพิม่ความคล่องตวัใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 3.4.5 ปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการรายไดแ้ละเงนิอุดหนุนของทอ้งถิน่  

 3.4.6 สรา้งความโปร่งใสในการจดัทาและบรหิารงบประมาณของทอ้งถิน่ 
3.5 ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 3.5.1 ปลูกฝังใหค้นไทยไม่โกง 
 3.5.2 ป้องกนัการทุจรติ 
 3.5.3 ปราบปรามการทุจรติ 

3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทนัสมยั เป็นธรรม และ
สอดคล้องกบัข้อบงัคบัสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

 3.6.1 ปฏริปูกฎหมายใหท้นัสมยั 
 3.6.2 ปฏริปูกระบวนการยุตธิรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 7  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สิง่อ านวยความสะดวกดา้นการขนสง่และการคา้รวม  
     ทัง้มกีลไกก ากบั ดแูล การประกอบกจิการขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพและโปร่งใสให้ 
     สามารถสนบัสนุนการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ และยกระดบั  
     คุณภาพชวีติใหแ้ก่ประชาชน 
1.2 เพือ่สรา้งความมัน่คงทางพลงังาน เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน และสง่เสรมิการ 
     ใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกจิในภูมภิาค 
     อาเซยีน 
1.3 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและขยายการใหบ้รกิารดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัอย่าง 
     ทัว่ถงึทัง้ประเทศ ในราคาทีเ่หมาะสมเป็นธรรม และสง่เสรมิธุรกจิดจิทิลัใหม่ และ 
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   นวตักรรมรวมทัง้พฒันาระบบความปลอดภยัทางไซเบอรใ์หม้คีวามมัน่คง และ   
   คุม้ครองสทิธสิว่นบุคคลใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

1.4 เพือ่พฒันาประสทิธภิาพและขยายการใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน ้าประปาทัง้ 
     ในเชงิปรมิาณและคุณภาพใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ ลดอตัราน ้าสญูเสยีในระบบ 
     ประปา และสรา้งกลไกการบรหิารจดัการการประกอบกจิการน ้าประปาในภาพรวม 
     ของประเทศ 
1.5 เพือ่พฒันาอุตสาหกรรมต่อเนื่องทีเ่กดิจากลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เพือ่ลดการ 
     น าเขา้จากต่างประเทศ และสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศ 

 2. เป้าหมายและตวัช้ีวดั 
2.1 เป้าหมายการพฒันา 
 2.1.1 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิสใ์นภาพรวม : เพือ่ลดความ 
     เขม้การใชพ้ลงังาน (Energy Intensity: EI) และลดตน้ทุนโลจสิตกิสข์อง 
     ประเทศ 

 2.1.2 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นระบบขนสง่ : เพิม่ปรมิาณการขนสง่สนิคา้ 
   ทางรางและทางน ้า และเพิม่ปรมิาณการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่สาธารณะใน 
   เขต เมอืง รวมทัง้ขยายขดีสามารถในการรองรบัปรมิาณผูโ้ดยสารของท่า 
   อากาศยานในกรุงเทพมหานคร และท่าอากาศยานในภูมภิาคใหเ้พยีงพอกบั 
   ความตอ้งการ 

 2.1.3 การพฒันาระบบโลจสิตกิส ์: เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัโลจสิตกิสแ์ละ 
     การอ านวยความสะดวกทางการคา้ระบบ National Single Window (NSW)  
     ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่างสมบูรณ์ บุคลากรโลจสิตกิส ์
     ไดร้บัการพฒันาใหม้ผีลติภาพสงูขึน้ รวมทัง้การขนสง่สนิคา้ผ่านเขา้-ออก ณ  
        ด่านการคา้ชายแดนส าคญัทีเ่ชื่อมต่อกบัโครงขา่ยทางหลกัมปีระสทิธภิาพมาก 
     ขึน้หลกัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 2.1.4 การพฒันาดา้นพลงังาน : เพิม่สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนต่อปรมิาณการ 
     ใชพ้ลงังานขัน้สุดทา้ย และลดการพึง่พาก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า 
 2.1.5 การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั : ขยายโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูใหค้รอบ 
     คลุมทัว่ทัง้ประเทศและสรา้งผูป้ระกอบการธุรกจิดจิทิลัรายใหม่เพิม่ขึ้น พฒันา 
     ระบบความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรใ์หม้ปีระสทิธภิาพมาตรฐานสากลเพือ่ 
     รบัมอืภยัคุกคามทางออนไลน์ 

 2.1.6 การพฒันาดา้นสาธารณูปการ (น ้าประปา) เพือ่ขยายก าลงัการผลติน ้าประปา 
     และกระจายโครงขา่ย การใหบ้รกิารน ้าประปาใหค้รอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ   
     และบรหิารจดัการลดน ้าสญูเสยีในระบบสง่น ้าและระบบจาหน่ายน ้า 
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2.2 ตวัช้ีวดั  
      2.2.1 สดัสว่นการใชพ้ลงังานขัน้สุดทา้ยต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)  
     ลดลง จาก 8.22 เป็น 7.70 พนัตนั เทยีบเท่าน ้ามนัดบิ/พนัลา้นบาท  
 2.2.2 สดัสว่นตน้ทุนโลจสิตกิสล์ดลงจากรอ้ยละ 14 เป็นรอ้ยละ 12 ของผลติภณัฑ ์
     มวลรวม (GDP) ตน้ทุนค่าขนสง่สนิคา้ต ่ากว่ารอ้ยละ ๗ ของ (GDP) 
 2.2.3 สดัสว่นปรมิาณการขนสง่สนิคา้ทางราง ต่อปรมิาณการขนสง่สนิคา้ทัง้หมด 
     ภายในประเทศเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 1.4 เป็นรอ้ยละ 4 และสดัสว่นปรมิาณการ 
     ขนสง่สนิคา้ทางน ้าต่อปรมิาณการขนสง่สนิคา้ทัง้หมดภายในประเทศเพิม่ขึน้ 
     จากรอ้ยละ 12 เป็นรอ้ยละ 15  

 2.2.4 สดัสว่นของผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
     และปรมิณฑล จากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 15  

 2.2.5 ความสามารถรบัรองผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพและภูมภิาคเพิม่ 
     ขึน้ เป็น 120 และ 55 ลา้นคนต่อปี 
 2.2.6 อนัดบัดชันีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นโลจสิตกิส์ และประสทิธภิาพการ   
     อ านวยความสะดวกทางการคา้ดขีึน้ 
 2.2.7 จ านวนธุรกรรมการใหบ้รกิารน าเขา้และส่งออกดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็น 
     รอ้ยละ 100 
 2.2.8 ปรมิาณสนิคา้ทีผ่่านเขา้-ออก ณ ด่านการคา้ชายแดนทีส่ าคญัเพิม่ขึน้เฉลีย่ไม่ 
     น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ปี 

 2.2.9 สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนต่อปรมิาณการใชพ้ลงังานขัน้สุดทา้ยเพิม่ขึน้ 
     จากรอ้ยละ 12.94 เป็นรอ้ยละ 17.34  

 2.2.10 สดัสว่นการใชก้๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าลดลงจากรอ้ยละ 65 เป็น      
        รอ้ยละ 47 
 2.2.11 อนัดบัความพรอ้มใชข้องเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (NRI) ดขีึน้ 
 2.2.12 จ านวนหมู่บา้นทีม่อีนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูเขา้ถงึ เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 30  
       เป็นมากกว่ารอ้ยละ 85  

 2.2.13 จ านวนผูป้ระกอบการธุรกจิดจิทิลัเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 
 3. แนวทางการพฒันา 

3.1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
 3.1.1 พฒันาและปรบัปรุงโครงข่ายรถไฟขนาดทาง 1 เมตร เป็นโครงขา่ยหลกั 
     ประเทศพฒันาโครงขา่ยรถไฟความเรว็สงูขนาดมาตรฐาน (Standard  
     Gauge) น้อย 1  เสน้ทาง พฒันาพืน้ทีเ่มอืงตามแนวเสน้ทางศกึษาแผนทีน่ า 
     ทาง (Road Map) ปรบัเปลีย่นไปใช ้รถจกัรไฟฟ้าแทนรถจกัรดเีซล จดัท า 
     มาตรฐานระบบรถไฟฟ้าและระบบรถไฟฟ้า พฒันาสิง่อ านวยความสะดวก 
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     และศูนยบ์รกิารโลจสิตกิส ์
 3.1.2 พฒันาระบบขนสง่สาธารณะในเขตเมอืงทีเ่หมาะสมกบัขนาดเศรษฐกจิและ 
     สงัคมเร่งพฒันาปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารและปรบัเสน้ทางการเดนิรถ 
     โดยสารสาธารณะ พฒันาสิง่อานวยความสะดวกภายในสถานีใหเ้ชื่อมโยงกบั 
     การพฒันาพืน้ที ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อานวยความสะดวก เพือ่ 
     สนบัสนุนการเดนิทางทีไ่ม่ใชเ้ครื่องยนตใ์นเขตเมอืง (Non–Motorized  
     Transport: NMT)  

 3.1.3 พฒันาโครงขา่ยทางถนน โดยรกัษา/ยกระดบัคุณภาพโครงข่ายถนนใน 
     ปัจจุบนั และขยายขดีความสามารถในการรองรบัปรมิาณจราจรตามความ 
     เหมาะสมในพืน้ที ่ พฒันาโครงขา่ยทางพเิศษ/ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงใน 
     พืน้ทีช่ายแดนและประตูการคา้หลกัน าเทคโนโลยรีะบบการขนสง่และจราจร 
     อจัฉรยิะมาใชใ้นการควบคุมและสัง่การจราจร 
 3.1.4 พฒันาระบบขนสง่ทางอากาศ โดยเร่งพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิละท่า 
      อากาศยานดอนเมอืงตามแผนแม่บทใหแ้ลว้เสรจ็ภายในช่วงระยะเวลาของ 
      แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 จดัท าแผนการใชป้ระโยชน์และแผนการบ ารุงรกัษา 
      ท่าอากาศยานในภูมภิาคศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชป้ระโยชน์ท่าอากาศ 
      ยานทีม่ศีกัยภาพแห่งอื่น ปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการท่าอากาศยาน  
     พฒันาโครงสรา้งและการจดัการหว้งอากาศ (Airspace Organization and  
      Management) ใหม้คีวามสามารถในการรองรบัปรมิาณการจราจรทาง 
      อากาศทีเ่พยีงพอต่อการเตบิโตทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
 3.1.5 พฒันาระบบขนสง่ทางน ้า โดยปรบัปรุงการใชป้ระโยชน์ท่าเรอืภูมภิาคทีม่อียู่ 
     ในปัจจุบนั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพืน้ฐานให้ 
     สามารถสนบัสนุนการเดนิทางและขนสง่เชื่อมโยงทางน ้าภายในประเทศ  
     ก ากบัดแูลการใหบ้รกิารของภาคเอกชนผูร้บัสมัปทานในท่าเรอืน ้าลกึแหลม 
     ฉบงัใหเ้ป็นไปตามสญัญาสมัปทาน  
3.2 การสนับสนุนการพฒันาระบบขนส่ง 
 3.2.1 สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเนื่องทีเ่กดิจากการลงทุนดา้นโครงสรา้ง 
     พืน้ฐาน สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
     และการพฒันาบุคลากร เพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิารเขา้สู่มาตรฐานสากล  
     สง่เสรมิอุตสาหกรรมทางรางโดยปรบัปรุงกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งระบบ 
     รถไฟฟ้าและเครื่องกล รถไฟฟ้า และรถจกัรสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันา 
     อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลติชิน้สว่นอากาศยาน 
 3.2.2 พฒันาการบรหิารจดัการในสาขาขนสง่ เร่งจดัตัง้กรมการขนสง่ทางราง  
     พฒันาขดีความสามารถขององคก์รก ากบัดแูลการขนสง่ทางอากาศ และการ 
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      ขนสง่ทางน ้า เร่งพจิารณาโครงสรา้งอตัราค่าโดยสารร่วม (Common Fare)  
      ในระบบขนสง่สาธารณะเพือ่จงูใจใหป้ระชาชนหนัมาใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ 
      เพิม่ขึน้พจิารณากลไกการสนบัสนุนทางการเงนิเพือ่ชดเชยผลการด าเนินการ 
      ด าเนินงานขาดทุนของผูใ้หบ้รกิาร (Operator) ขนสง่สาธารณะ 
3.3 การพฒันาระบบโลจิสติกส ์
 3.3.1 พฒันาและยกระดบัมาตรฐานระบบการบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่ 
     อุปทานใหไ้ดม้าตรฐานสากลและสนบัสนุนการสรา้งมลูค่าเพิม่ตลอดห่วงโซ่ 
     อุปทาน 
 3.3.2 พฒันาและยกระดบัมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการคา้ โดยการจดั 
     ตัง้หน่วยงานบรหิารจดัการสว่นกลางของระบบ NSW  
 3.3.3 พฒันาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจดัการก าลงัคนดา้นโลจสิตกิสใ์ห้ 
     สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกจิ  

 3.3.4 บรหิารจดัการระบบตดิตามประเมนิผลการพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ  
3.4 การพฒันาด้านพลงังาน 
 3.4.1 พฒันามาตรการสนบัสนุน ปรบัปรุงโครงสรา้งราคาพลงังาน และบงัคบัใช ้
     กฎหมายเพือ่ใหเ้กดิการอนุรกัษ์และเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในทุก 
     ภาคสว่น รวมทัง้สนบัสนุนการวจิยัพฒันาเทคโนโลยปีระหยดัพลงังานเพือ่ 
     น าไปใชใ้นเชงิพาณิชยอ์ย่างเป็นรปูธรรม 
 3.4.2 สรา้งความมัน่คงในการผลติพลงังาน โดยกระจายประเภทเชือ้เพลงิ (Fuel  
     Diversification) ทีใ่ชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า สง่เสรมิการใหบ้รกิารขนสง่ก๊าซ 
     ธรรมชาตทิางท่อแก่บุคคลทีส่าม (Third Party Access: TPA)  
 3.4.3 เพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการ การผลติ และการใชพ้ลงังานทดแทนและ 
     พลงังานสะอาด  

 3.4.4 ปรบัปรุง/พฒันาการก ากบัดแูลการประกอบกจิการพลงังานใหเ้ป็นไปตาม 
   กฎหมายและระเบยีบอย่างเหมาะสม รวมทัง้ก าหนดโครงสรา้งราคาพลงังาน 
   ทีส่ะทอ้นตน้ทุน และเป็นธรรมระหว่างผูป้ระกอบกจิการกบัทุกภาคสว่น 

 3.4.5 สง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ารซือ้ขายพลงังาน/เพิม่โอกาสของไทยใน 
     การพฒันาพลงังานในภูมภิาคอาเซยีน  
3.5 การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั 

 3.5.1 พฒันา/ปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมของประเทศใหท้ัว่ถงึและม ี
   ประสทิธภิาพ  

 3.5.2 สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการสรา้งมลูค่าเพิม่ทางธุรกจิ  
 3.5.3 สง่เสรมินวตักรรม การวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมดจิทิลัและเทคโนโลย ี
     อวกาศของไทย  
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 3.5.4 สรา้งความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์โดยจดัตัง้ศูนยก์ารเฝ้าระวงัและรบัมอื 
     ภยัคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber security international council) 

 3.5.5 ปรบัปรุงกฎ/ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สนบัสนุนการพฒันา 
     กจิการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศ  
3.6 การพฒันาระบบน ้าประปา 

 3.6.1 พฒันาระบบน ้าประปาใหค้รอบคลุมและทัว่ถงึ  
 3.6.2 การบรหิารจดัการการใชน้้าอย่างมปีระสทิธภิาพและการสรา้งนวตักรรม 
 3.6.3 ลดอตัราน ้าสญูเสยีในเชงิรุกควบคู่กบัการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัของระบบ 
     ประปาทัว่ประเทศ  
 3.6.4 ปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารกจิการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงาน 
     ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ดัเจนระหว่างหน่วยงานระดบันโยบายหน่วยงานก ากบั 
     ดแูลการประกอบกจิการประปาทีเ่ป็นเอกภาพ และหน่วยงานใหบ้รกิารควบคู่ 
     กบัการออกกฎหมายการจดัตัง้องคก์รก ากบัดแูลกจิการประปาในภาพรวม 
     ของประเทศทีม่เีอกภาพใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2562  

ยุทธศาสตรท่ี์ 8  การพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจยั และนวตักรรม 
 1. วตัถปุระสงค ์

 1.1 เพือ่สรา้งความเขม้แขง็และยกระดบัความสามารถดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
     ขัน้กา้วหน้า ใหส้นบัสนุนการสรา้งมลูค่าของสาขาการผลติและบรกิารเป้าหมาย 
1.2 เพือ่สรา้งโอกาสการเขา้ถงึและนาเทคโนโลยไีปใชใ้หก้บัเกษตรกรรายย่อยวสิาหกจิ 
     ชุมชนและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
1.3 เพือ่พฒันานวตักรรมทีมุ่่งเน้นการลดความเหลื่อมลา้และยกระดบัคุณภาพชวีติของ   
     ประชาชนผูส้งูอายุ ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และเพิม่คุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
1.4 เพือ่บูรณาการระบบบรหิารจดัการวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม ให ้
     สามารถด าเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนั 

 2. เป้าหมายและตวัช้ีวดั 
2.1 เป้าหมายการพฒันา  
 2.1.1 เพิม่ความเขม้แขง็ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ 

 2.1.2 เพิม่ความสามารถในการประยุกตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
     เพือ่ยกระดบัความสามารถการแขง่ขนัของภาคการผลติและบรกิาร และ 
     คุณภาพชวีติของประชาชน 

2.2 ตวัช้ีวดั  
 2.2.1 สดัสว่นค่าใชจ่้ายการลงทุนเพือ่การวจิยัและพฒันาเพิม่สูร่อ้ยละ 1.5 ของ  
     GDP (ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ) 
 2.2.2 สดัสว่นการลงทุนวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครฐั เพิม่เป็น 70:30 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หน้า 70 

 

 2.2.3 สดัสว่นการลงทุนวจิยัและพฒันาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย 
     ของประเทศ : งานวจิยัพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรู ้: ระบบโครงสรา้ง 
     พืน้ฐานบุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิม่เป็น 55 : 25 : 20 
 2.2.4 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาเพิม่เป็น 25 คนต่อประชากร 10,000  
     คน 
 2.2.5 อนัดบัความสามารถการแขง่ขนัโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตร์ และดา้น 
     เทคโนโลยจีดัโดย IMD อยู่ในล าดบั 1 ใน 30 
 2.2.6 ผลงานวจิยัและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถู่กน าไปใชใ้นการสรา้งมลูค่าเชงิพาณิชย์ 
     ใหก้บัภาคการผลติและบรกิาร และภาคธุรกจิ มจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30  
     ของผลงานทัง้หมด 

 2.2.7 มลูค่าการลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัค่าใชจ่้ายวจิยัและพฒันา ม ี
     จ านวนเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ต่อปี 

 2.2.8 นวตักรรมทางสงัคมและนวตักรรมส าหรบัผูส้งูอายุและผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้อง 
     ภายในประเทศ มจีานวนเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่า 1 เท่าตวั 

 3. แนวทางการพฒันา 
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจยัและพัฒนาและผลักดนัสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชยแ์ละเชิงสงัคม  

 3.1.1 ลงทุนวจิยัและพฒันากลุ่มเทคโนโลยทีีป่ระเทศไทยมศีกัยภาพพฒันาไดเ้อง  
     อาท ิกลุ่มอาหารและเกษตร การแพทย ์สิง่แวดลอ้ม อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
     และวฒันธรรม เพือ่พฒันาเป็นฐานเศรษฐกจิใหม่ โดยจดัสรรงบประมาณที ่
     เพยีงพอและต่อเนื่องส าหรบัการต่อยอดงานวจิยัเชงิลกึเพือ่สรา้งนวตักรรม 
     ตลอดห่วงโซ่ การวจิยั และใหค้วามส าคญักบัการท าวจิยัในขัน้ประยุกตแ์ละ 
     ทดลองเพิม่ขึน้ ทัง้การจดัท าผลติภณัฑต์น้แบบ การท าวจิยัตลาด การทดสอบ 
     ผลติภณัฑ ์และโรงงานน าร่อง (Pilot Plant) เพือ่ใหส้ามารถแปลงงานวจิยัไปสู่ 
     การใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชยแ์ละเชงิสงัคมไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมมากขึน้ 
 3.1.2 ลงทุนวจิยัและพฒันากลุ่มเทคโนโลยทีีน่าสูก่ารพฒันาแบบก้าวกระโดด ไดแ้ก่ 

   เทคโนโลยทีางการแพทยค์รบวงจร เทคโนโลยชีวีภาพ (ยาชวีวตัถุ เภสชัพนัธุ  
   ศาสตร ์อาหารแปรรปู เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ พลงังานทางเลอืก)  
   หุ่นยนตแ์ละเครื่องมอือุปกรณ์อจัฉรยิะ ยานยนตส์มยัใหม่ (รถยนตไ์ฟฟ้า   
   รถยนตไ์ฮบรดิ(Hybrid)) ระบบเครื่องกลทีใ่ชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสด์จิทิลั  
   เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทีเ่ชื่อมต่อและบงัคบัอุปกรณ์ต่าง ๆ  ปัญญาประดษิฐ ์
   และเทคโนโลยสีมองกลฝังตวั และเทคโนโลยรีะบบรางและการบนิ โดยให ้
   ความส าคญักบัการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน (Public Private  
   Partnership: PPP) หรอืการเขา้ครอบครอง/รบัช่วงต่อในเทคโนโลยใีหม่ทีม่ ี
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   ความน่าจะเป็นไปไดใ้นตลาดโลกผ่านกลไกกองทุนเพิม่ขดีความสามารถใน 
   การแขง่ขนัส าหรบักลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนพฒันาผูป้ระกอบการ 
   เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ และ/หรอืภาครฐัเป็นผูล้งทุนหลกัใน 
   เทคโนโลยใีหม่ๆ ทีจ่ะน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั รวมถงึการ 
   พฒันาในลกัษณะวศิวกรรมยอ้นกลบัตลอดจน การก าหนดใหโ้ครงการลงทุน 
   ขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศตอ้งเชื่อมโยงกบัการสง่เสรมิการใช้ 
   วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมในประเทศ 

 3.1.3 ลงทุนวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางสงัคมเพือ่ลดความเหลื่อม 
     ล ้าและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน อาท ิเทคโนโลยกีารศกึษาเทคโน  
     โลยสีารสนเทศและการสือ่สารเทคโนโลยเีพือ่ผูพ้กิาร เทคโนโลยเีพือ่ผูส้งูอายุ  
     เทคโนโลยทีางการแพทย(์ยาและวคัซนี อุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทย)์ 
     โดยอาศยักลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครอืข่ายระหว่างสถาบนัการศกึษา  
      สถาบนัการวจิยัภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรอืชุมชน 
 3.1.4 เร่งรดัการถ่ายทอดผลงานวจิยัและพฒันา และเทคโนโลยสีูเ่กษตรกรรายย่อย 

   วสิาหกจิชุมชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครอืขา่ย 
   สถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยัและหน่วยงานภาครฐัและเอกชน โดยมนีกั 
   ถ่ายทอดเทคโนโลยมีอือาชพีเขา้มาช่วยดาเนินการ 

 3.1.5 พฒันาตลาดเทคโนโลยแีละนวตักรรมไทย โดยใชก้ลไกระบบบญัชนีวตักรรม 
     และสิง่ประดษิฐไ์ทยทีน่ าไปสูก่ารจดัซือ้จดัจา้งไดอ้ย่างแทจ้รงิเพือ่เสรมิสรา้ง 
     โอกาสการพฒันาเทคโนโลยขีองประเทศและทดแทนการน าเขา้ 

 3.1.6 เสรมิสรา้งระบบการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญาทีม่ปีระสทิธภิาพสอด 
     คลอ้งมาตรฐานสากล สามารถนาไปสูก่ารสรา้งคุณค่าและมลูค่าเพิม่ไดร้วมถงึ 
     มฐีานขอ้มลูทรพัยส์นิทางปัญญาทีส่ะดวกต่อการเขา้ถงึใชง้านง่าย และสบืคน้ 
     ไดท้ัว่โลก เพือ่ประกอบการวเิคราะหแ์ละตดิตามเทคโนโลย ี
3.2 พฒันาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 

 3.2.1 สง่เสรมิผูป้ระกอบการใหม้บีทบาทหลกัดา้นนวตักรรมเทคโนโลยแีละร่วม 
     ก าหนดทศิทางการพฒันานวตักรรมกบัสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั  
     ภาครฐั และภาคสงัคมหรอืชุมชน โดยปรบักฎ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่ป็น 
     อุปสรรค รวมทัง้มมีาตรการจงูใจ อาท ิปรบักฎระเบยีบใหส้ามารถสนับสนุน 
     ทุนวจิยัในภาคเอกชน การสง่เสรมิใหเ้อกชนรบัจา้งทาวจิยัของภาครฐัได้ และ 
     การร่วมทุนในการพฒันาเทคโนโลยแีบบก้าวกระโดดบนพืน้ฐานของการม ี
     สว่นร่วมรบัความเสีย่งและร่วมรบัภาระค่าใชจ่้าย 

 3.2.2 สง่เสรมิการสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นการออกแบบและการจดัการธุรกจิที่ 
     ผสานการใชเ้ทคโนโลยใีหแ้พร่หลายในกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิของไทย โดย 
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     มมีาตรการจงูใจในรปูแบบต่าง ๆ อาท ิกองทุน มาตรการภาษ ีเงนิกูด้อกเบีย้ 
     ต ่า เพือ่ใหภ้าคการผลติและบรกิารมุ่งสรา้งนวตักรรมในธุรกจิและองคก์รเพือ่ 
     เพิม่ศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนั 

 3.2.3 สนบัสนุนการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนส าหรบัธุรกจิเกดิใหม่และวสิาหกจิขนาด 
     กลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีต่อ้งการพฒันาหรอืท าธุรกจิฐานเทคโนโลย ี 
     และเพิม่ช่องทางการเขา้ถงึนกัวจิยัและทรพัยากรวจิยัของสถาบนัการศกึษา 
     หรอืสถาบนัวจิยั รวมทัง้การเขา้ถงึบรกิารทางเทคโนโลยตี่าง ๆ ไดโ้ดยงา่ย 
     และสะดวก 

 3.2.4 สรา้งบรรยากาศและสภาวะทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาความคดิ 
     สรา้งสรรคล์งสูพ่ืน้ทีแ่ละชุมชน ทัง้การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้การจดัใหม้เีวทหีรอื 
     ช่องทางการพฒันาและแสดงออกของนกัคดิและนกัสรา้งสรรค์ และเสรมิสรา้ง 
     ตน้แบบทีเ่หมาะสม รวมทัง้เผยแพร่ประชาสมัพนัธผ์ลงานนวตักรรม และ 
     ตวัอย่างความส าเรจ็ในวงกวา้งอย่างต่อเนื่อง โดยจงูใจใหม้กีารนาไปใช ้
     ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม 

 3.2.5 รณรงคป์ลูกฝังวฒันธรรมการวจิยัและค่านิยมการเคารพสทิธใินทรพัยส์นิทาง 
   ปัญญา รวมทัง้วธิคีดิของคนในสงัคมใหใ้ชห้ลกัตรรกะในการตดัสนิใจ ผ่าน 
   ทางสือ่และกจิกรรมต่าง ๆ รวมทัง้มกีลไกสง่เสรมิการดาเนินงานใหค้วามรู้ 
   และบรกิารทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่างทัว่ถงึในทุกพืน้ที่ 

3.3 พฒันาสภาวะแวดล้อมของการพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยั และ
นวตักรรม 
 3.3.1 ดา้นบุคลากรวจิยั 

1) เร่งการผลติบุคลากรสายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพและสอด 
    คลอ้งกบัความตอ้งการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วทิยาศาสตร ์(Science:  
    S) เทคโนโลย(ีTechnology: T) วศิวกรรมศาสตร ์(Engineering: E) และ 
    คณิตศาสตร ์(Mathematics: M)) ดว้ยการสรา้งสิง่จงูใจ สรา้งแรงบนัดาลใจ  
    สนบัสนุนทุนการศกึษา ฯลฯ เพือ่เพิม่จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาในสาย 
    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและพฒันาระบบการเรยีนการสอนทีเ่ชื่อมโยง 
    ระหว่างวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยวีศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตรใ์น 
    สถานศกึษา รวมทัง้เร่งผลติก าลงัคนและครวูทิยาศาสตรท์ีม่คีุณภาพ 
2) เร่งสรา้งนกัวจิยัมอือาชพี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขาวศิวกรรมการผลติขัน้สงู   

แพทยศาสตร์ นักวทิยาศาสตรข์อ้มูล นักออกแบบ และในสาขาทีข่าดแคลน
และสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทางการ
พฒันาประเทศ รวมทัง้บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิยัและพฒันานวตักรรม 
ไม่ว่าจะเป็นนักบรหิารจดัการงานวจิยัและนวตักรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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นักประเมนิผล และบุคลากรด้านทรพัย์สนิทางปัญญา โดยพฒันาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชดัเจน และพัฒนาตลาดรองรบังานส าหรบั
บุคลากรวจิยั ดว้ยการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่จะตอ้งมกีารท าวจิยัรองรบัการด าเนินโครงการ 

3) พฒันาศกัยภาพนกัวจิยัใหม้ทีัง้ความรูแ้ละความเขา้ใจในเทคโนโลย ีเขา้ใจ 
    ตลาด และรปูแบบการทาธุรกจิ และการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา  
    รวมทัง้เขา้ถงึและเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์ โดยใชห้ลกัการ 
    ตลาดน างานวจิยั เพือ่ใหส้ามารถประเมนิความคุม้ค่าในการลงทุนวจิยั และ 
    ไดง้านวจิยัทีม่คีุณค่าในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม 
4) ดงึดดูบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญ นกัวจิยั และนกัวทิยาศาสตรใ์นต่างประเทศทีม่ ี
    ผลงานเป็นทีย่อมรบัในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยใหม้าทางานใน 
    สถาบนัวจิยัของภาครฐัและภาคเอกชนในประเทศไทย เพือ่เสรมิสรา้งศกัย 
    ภาพการวจิยัและพฒันาของประเทศและใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษเีพือ่สนบั 
    สนุนภาคการผลติและภาคบรกิารในการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ 

 3.3.2 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
1) ปรบัปรุงและพฒันาระบบการวจิยัเพือ่รองรบัเทคโนโลยสี าคญัๆ ใหเ้กดิประ 
    สทิธภิาพ อาท ิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เทคโนโลยกีราฟิน  
    (Graphene) เทคโนโลยทีางการศกึษา เทคโนโลยทีีร่องรบัการเปลีย่นแปลง 
    เชงิโครงสรา้งประชากรและเพิม่คุณภาพชวีติ (เทคโนโลยเีพือ่ผูส้งูอายุและผู ้
    พกิาร) เทคโนโลยทีีช่่วยเพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตร เทคโนโลยกีารขนสง่และโลจ ิ
    สตกิส ์เทคโนโลยดีา้นพลงังานสเีขยีว เทคโนโลยแีห่งอนาคต รวมทัง้สนบั  
    สนุนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่เตรยีมความพรอ้มสูก่ารพฒันา 
    อุตสาหกรรมอวกาศตลอดจนมกีารพฒันาขอ้มลูดชันีวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี 
    และนวตักรรม และฐานขอ้มลูงานวจิยัทีท่นัสมยั สะดวกต่อการเขา้ถงึ และใช ้
    งานไดง้า่ย 
2) ยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหท้นัต่อการ 

เปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีบบกา้วกระโดด โดยสนบัสนุนใหเ้กดิการลงทุน 
จดัตัง้ศูนยว์จิยัพฒันาในประเทศดว้ยการก าหนดเขตพืน้ทีก่ารสง่เสรมิ และม ี
มาตรการจงูใจทีเ่หมาะสม รวมทัง้สง่เสรมิใหม้คีวามร่วมมอืในการด าเนินการ 
วจิยัและพฒันาร่วมกบัหน่วยงานวจิยั/นกัวจิยัทัง้ในและต่างประเทศโดย  
เฉพาะอย่างยิง่ศูนยว์จิยัพฒันาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเป้าหมายของ 
ประเทศ รวมทัง้สนบัสนุนการแปลงนิคมอุตสาหกรรมใหเ้ป็นอุทยานธุรกจิ 
วทิยาศาสตร ์หรอืสง่เสรมิใหเ้อกชนเป็นผูล้งทุนนิคมอุตสาหกรรมธุรกจิ 
วทิยาศาสตร ์ตลอดจนเร่งพฒันาและประชาสมัพนัธอ์ุทยานวทิยาศาสตรท์ัง้ 
สว่นกลางและภูมภิาค และสถาบนัวจิยัต่าง ๆ ใหม้กีารวจิยัทีเ่ขม้แขง็พรอ้ม 
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เป็นกลไกช่วยแกไ้ขปัญหาใหภ้าคการผลติและบรกิาร และเชื่อมโยงการทา 
งานร่วมกนัระหว่างภาควชิาการกบัภาคเอกชน และภาคสงัคม 

3) สง่เสรมิการพฒันาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวทิยา 
แห่งชาตทิัง้ดา้นการวดั การสอบเทยีบ การก าหนดและรบัรองมาตรฐานที ่
สอดคลอ้งกบัสากล รวมทัง้เร่งยกระดบัและสง่เสรมิการจดัตัง้ศูนยว์เิคราะห์ 
ทดสอบ/สอบเทยีบ/หอ้งปฏบิตักิารของภาคเอกชนใหไ้ดม้าตรฐานสากล ผ่าน 
การสนบัสนุนทางการเงนิและการจงูใจในรูปแบบทีเ่หมาะสม 

4) เร่งสรา้งความพรอ้มในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเตม็ศกัยภาพของ 
    ภาครฐั ทัง้การเขา้ถงึและเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของ 
    ภาครฐั และการเขา้ถงึขอ้มลูของภาครฐัโดยสาธารณะ ตลอดจนการพฒันา 
    แพลตฟอรม์บรกิารพืน้ฐาน (Government Service Platform) และการ 
    พฒันาแอปพลเิคชัน่ภาครฐัทีส่ามารถใชง้านร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
5) สนบัสนุนเครื่องมอืทางการเงนิใหม่ๆ และหลากหลายเพือ่เป็นกลไกระดมทุน 
    ทีช่่วยกระตุน้การสรา้งสรรคน์วตักรรม และผลกัดนัผลงานวจิยัสูเ่ชงิพาณิชย ์ 
    อาท ิระบบเงนิร่วมลงทุน กองทุนการระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรพัย ์
6) สนบัสนุนใหเ้กดิการร่วมทางานและแบ่งปันทรพัยากรดา้นอุปกรณ์ เครื่องมอื 
    และหอ้งปฏบิตักิารทดลองระหว่างสถาบนัวจิยั สถาบนัการศกึษา ภาครฐัและ  
    ภาคเอกชน 
7) ผลกัดนัและเร่งรดัใหม้กีฎหมายเพือ่สง่เสรมิการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัใน 
    เชงิพาณิชย ์เพือ่ใหผู้ร้บัทุนสนบัสนุนของรฐัสามารถไดร้บัสทิธคิวามเป็น 
    เจา้ของผลงานวจิยัและน าผลงานวจิยัและน าไปถ่ายทอดสูภ่าคการผลติและ 
    บรกิารไดอ้ย่างคล่องตวั  

 3.3.3 ดา้นการบรหิารจดัการ 
1) สง่เสรมิการปรบัโครงสรา้งและบทบาทของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
   พฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมเพือ่ใหเ้กดิความเป็น 
   เอกภาพในการด าเนินงานทัง้หน่วยงานทีก่ าหนดนโยบาย หน่วยงาน 
   สนบัสนุนทุนวจิยั หน่วยงานวจิยัหลกั และหน่วยงานปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ 
   เพิม่ประสทิธภิาพการขบัเคลื่อนงานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และ 
   นวตักรรมของประเทศ 
2) ปรบัระบบการบรหิารจดัการงบประมาณจากการจดัสรรตามภารกจิ ไปสูก่าร 
   จดัสรรตามแผนงาน/โครงการ (Program Based Budgeting) เพือ่ใหเ้กดิ 
   การบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
   และพฒันาไปสูก่ารจดัสรรตามผลงาน (Performance Based Budgeting)   
   โดยมกีลยุทธต์่อยอดไปสูเ่ป้าหมายทีต่ ัง้ไวห้รอืกลยุทธก์ารยุตทิีเ่หมาะสม 
3) จดัใหม้รีะบบประเมนิความสามารถดา้นนวตักรรมของสถาบนัวจิยั ทัง้ดา้น 
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   การสรา้งความสามารถทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม ดา้น 
   การบรหิารจดัการ และดา้นอื่น ๆ  รวมถงึการตดิตามและประเมนิผลโครงการ    
   วจิยัส าคญัของประเทศ โดยมกีารรายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
4) สนบัสนุนการจดัท าแผนทีน่ าทางดา้นเทคโนโลย ี(Technology Roadmap) 

และแผนปฏิบตัิการวจิยัและนวตักรรมรายสาขา เพื่อจดัล าดบักจิกรรมวจิยั
และพฒันาส าหรบัอุตสาหกรรมและเทคโนโลยเีป้าหมายที่ต้องพฒันาราย
สาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยวสาขา
กฬีา 

5) สนบัสนุนใหม้กีารท าวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการของพืน้ที่ 
    เพือ่สนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ซึง่จะช่วยเสรมิ 
    สรา้งศกัยภาพการวจิยัและพฒันาของทอ้งถิน่ และน างานวจิยัไปช่วยสรา้ง 
    มลูค่าเพิม่และแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยใชป้ระโยชน์จากสถาบนัการศกึษาใน 
    พืน้ทีภ่าคชุมชน และสงัคม 
6) สง่เสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีย่นและพฒันาความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
   วจิยัและนวตักรรมเชงิลกึ ผ่านทางกลไกทีม่อียู่ อาท ิเสรมิสรา้งศกัยภาพของ 
   สมชัชาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพือ่ใหเ้ป็นทีร่วมของผูเ้ชีย่ว 
   ชาญดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์และศาสตรอ์ื่นๆ ในการใหค้ าปรกึษา 
   และขอ้แนะน าการพฒันาดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 
   ของประเทศแก่รฐับาล และสง่เสรมิการทตูวทิยาศาสตรเ์พือ่ใหเ้กดิการแลก  
   เปลีย่นองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยวีจิยั และนวตักรรมทัง้ในเชงิ 
   นโยบายและการน าไปประยุกตใ์ชร้่วมกบัประเทศต่าง ๆ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 9  การพฒันาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพือ่กระจายความเจรญิและโอกาสทางเศรษฐกจิไปสูภู่มภิาคอย่างทัว่ถงึมากขึน้ 
1.2 เพือ่พฒันาเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่สาหรบัคนทุกกลุ่ม 
1.3 เพือ่พฒันาและฟ้ืนฟูพืน้ทีฐ่านเศรษฐกจิหลกัใหข้ยายตวัอย่างเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม   
     และเพิม่คุณภาพชวีติของคนในชุมชน 
1.4 เพือ่พฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ใหส้นบัสนุนการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
     และการพฒันาในพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนื 

 2. เป้าหมายและตวัช้ีวดั 
2.1 เป้าหมายการพฒันา 
 2.1.1 ลดช่องว่างรายไดร้ะหว่างภาคและมกีารกระจายรายไดท้ีเ่ป็นธรรมมากขึน้ 
 2.1.2 เพิม่จ านวนเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ส าหรบัคนทุกกลุ่มใน 
     สงัคม 
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 2.1.3 พืน้ทีฐ่านเศรษฐกจิหลกัมรีะบบการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและเป็นมติรต่อ 
     สิง่แวดลอ้ม 
 2.1.4 เพิม่มลูค่าการลงทุนในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่บรเิวณชายแดน 
2.2 ตวัช้ีวดั  

 2.2.1 ผลติภณัฑภ์าคต่อหวัระหว่างภาคลดลง 
 2.2.2 สมัประสทิธิก์ารกระจายรายไดร้ะดบัภาคลดลง 

 2.2.3 เมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึน้ 
 2.2.4 ค่าเฉลีย่สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมหลกับรเิวณมาบตาพุดไม่ 
     เกนิเกณฑม์าตรฐาน 

 2.2.5 ขอ้รอ้งเรยีนของประชาชนเกีย่วกบัผลกระทบจากการประกอบการในพืน้ที่ 
     ลดลง 

 2.2.6 มลูค่าการลงทุนในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชายแดนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 
 2.2.7 สถานประกอบการทีจ่ดทะเบยีนในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่เพิม่ขึน้ 
 3. แนวทางการพฒันา 

3.1 การพฒันาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตวัอย่างทัว่ถึง 
 3.1.1 ภาคเหนือ : พฒันาใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิสรา้งสรรคม์ลูค่าสงู 

1) พฒันาการท่องเทีย่วใหม้คีุณภาพและความยัง่ยนื มธีุรกจิบรกิารต่อเนื่องกบั 
การท่องเทีย่วบรกิารสุขภาพและการศกึษาทีไ่ดม้าตรฐาน รวมทัง้ผลติภณัฑ ์
สรา้งสรรคท์ีส่รา้งมลูค่าเพิม่สงู 

2) พฒันาประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร และสรา้งมลูค่าเพิม่ภายใต ้
แนวคดิเกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรยี ์ควบคู่กบัการพฒันาอุตสาหกรรม 
เกษตรแปรรปูใหม้คีวามหลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

3) ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหค้นืความอุดมสมบูรณ์สรา้งความ 
    สมดุลแก่ระบบนิเวศ เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
4) พฒันาระบบการดแูลผูส้งูอายุรองรบัการเปลีย่นแปลงเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุของ 
    ภาคเหนือทีเ่รว็กว่าระดบัประเทศ 10 ปี 

 3.1.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : พฒันาใหห้ลุดพน้จากความยากจนสูเ่ป้าหมาย 
     การพึง่ตนเอง 

1) เพิม่ศกัยภาพการผลติสนิคา้เกษตรไปสูม่าตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์ละอาหาร 
    ปลอดภยั 
2) พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูไปสูผ่ลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าเพิม่สงู 
3) ยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อน 
    ประวตัศิาสตร ์ธรรมชาต ิและกฬีาสูน่านาชาต ิ
4) เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการน ้าเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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5) ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมใ้หค้งความอุดมสมบูรณ์และรกัษาความหลากหลายทาง 
    ชวีภาพในพืน้ทีต่น้น ้าของจงัหวดัเลย อุดรธานี สกลนคร ชยัภูม ินครราชสมีา  

 3.1.3 ภาคกลาง : พฒันาเป็นฐานเศรษฐกจิชัน้น า 
1) เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของฐานอุตสาหกรรมเดมิและสง่เสรมิการ 
    พฒันาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่  
2) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการผลติอาหารและสนิคา้เกษตรใหม้คีวาม 
    ทนัสมยัและเป็นสากล  
3) ปรบัปรุงมาตรฐานสนิคา้และธุรกจิบรกิารดา้นการท่องเทีย่วใหม้คีุณภาพและ  
    ภาพลกัษณ์ทีไ่ดม้าตรฐานสากล  
4) เพิม่ประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการน ้า แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในการใช ้
    น ้าในภาคตะวนัออก สง่เสรมิการท าแหล่งเกบ็กกัน ้าขนาดเลก็กระจายใน 
    พืน้ทีก่ารเกษตรของภาคกลางตอนบนเพือ่แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 

 3.1.4 ภาคใต ้: พฒันาเป็นฐานการสรา้งรายไดท้ีห่ลากหลาย 
1) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ภาคการเกษตรใหเ้ตบิโตอย่างเตม็ศกัยภาพของห่วง 
    โซ ่คุณค่าเพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัพืน้ทีอ่ย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 
2) ยกระดบัรายไดจ้ากการท่องเทีย่วใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได ้
    จากการท่องเทีย่วสูพ่ืน้ทีเ่ชื่อมโยงรวมทัง้ชุมชนและทอ้งถิน่อย่างทัว่ถงึ 
3) พฒันาเศรษฐกจิจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเฉพาะ  
4) วางระบบป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิ
    และสิง่แวดลอ้มเพือ่รกัษาสมดุลของระบบนิเวศใหเ้กดิความยัง่ยนืในพืน้ทีท่ี่ 
    เป็นแหล่งตน้น ้าของภาค และพืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝัง่ 
    จงัหวดันครศรธีรรมราชและสงขลา  

  3.2 การพฒันาเมือง 
 3.2.1 แนวทางการพฒันาหลกั 

1) พฒันาสภาพแวดลอ้มเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดัใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ เพือ่การ 
    ใชง้านของคนทุกกลุ่มในสงัคมอย่างเท่าเทยีม เอือ้ต่อการขยายตวัทาง 
    เศรษฐกจิและสงัคมอย่างมสีมดุล 
2) สง่เสรมิการจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงอย่างมบีูรณาการภายใตก้ารมสีว่นร่วม 
    ของสว่นกลาง สว่นทอ้งถิน่ ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน  
3) พฒันาระบบขนสง่สาธารณะในเขตเมอืง  
4) รกัษาอตัลกัษณ์ของเมอืงและสรา้งคุณค่าของทรพัยากรเพือ่กระจายรายไดใ้ห้ 
    คนในทอ้งถิน่  
5) เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเมอืง  

 3.2.2 แนวทางการพฒันาเมอืงส าคญั 
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1) สง่เสรมิกรุงเทพฯ ใหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางการตดิต่อธุรกจิระหว่างประเทศ 
    รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการศกึษา การบรกิารดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพระดบั 
    นานาชาต ิทีพ่รอ้มดว้ยสิง่อานวยความสะดวกเทคโนโลยใีนการสือ่สารและ 
    ระบบคมนาคมมาตรฐานสงู  
2) พฒันาเมอืงปรมิณฑล  (สมุทรปราการ  นนทบุร ี ปทุมธานี  นครปฐม  และ 
    สมุทรสาคร) ใหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางการบรกิารธุรกจิและการพาณิชย์ ศูนย ์
    กลางการขนสง่และโลจสิตกิส ์ศูนยบ์รกิารดา้นสุขภาพและการศกึษาและ 
    เมอืงทีอ่ยู่อาศยั  
3) พฒันาเมอืงเชยีงใหม่และเมอืงพษิณุโลกใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้ การบรกิาร 
    ธุรกจิสุขภาพ การศกึษา และธุรกจิดา้นดจิทิลั  
4) พฒันาเมอืงขอนแก่นและเมอืงนครราชสมีาใหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลาง การคา้  
    การลงทุนการบรกิารสุขภาพและศูนยก์ลางการศกึษา  
5) พฒันาเมอืงภูเกต็และเมอืงหาดใหญ่ใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่และเอือ้ต่อการขยาย 
    ตวัทางเศรษฐกจิ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงของสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
6) พฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่ ระบบรางในเมอืงทีม่ศีกัยภาพทีส่ าคญั  และ 
    บรเิวณเมอืงชายแดนทีม่ศีกัยภาพ รวมทัง้บรเิวณใกลพ้ืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ 
    พเิศษชายแดน  

3.3 การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
      3.3.1 พืน้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลตะวนัออก 

1) เร่งรดัการแกปั้ญหามลพษิและสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกัใหเ้กดิผล 
    ในทางปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม  
2) สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูเป็นมติรต่อสิง่แวด  
    ลอ้มและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพืน้ที ่ 
3) เพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่วทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝัง่ตะวนัออกและ 
    ตะวนัตก  
4) พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีไ่ดม้าตรฐาน 
    เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติประชาชน และรองรบัการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ 
    ภาคตะวนัออก  
5) กระจายผลประโยชน์จากการพฒันาใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ที่  

 3.3.2 พืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชายแดน 
1) สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 
    ชายแดน 
2)  สนบัสนุนและยกระดบัการพฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบั 
    สิง่แวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพืน้ที่  
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3) สง่เสรมิใหภ้าคประชาชนและภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นร่วมและ 
    ไดร้บัประโยชน์จากการพฒันา  
4) บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ  
    ชายแดน ภายใตก้ระบวนการมสีว่นร่วม  
5) บรหิารจดัการดา้นสาธารณสุข แรงงาน และความมัน่คง โดยพฒันาระบบ 

สาธารณสุขชายแดนเพือ่ใหป้ระชากรมสีุขภาพดถีว้นหน้า เชื่อมโยงและ   
ตรวจสอบขอ้มูลบุคคลกบัระบบในส่วนกลาง จดัมาตรการและระบบสื่อสาร
เพือ่ดแูลความมัน่คงและรกัษาความปลอดภยัของพืน้ที่ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา 
 1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพือ่ใชป้ระโยชน์จากจุดเด่นของท าเลทีต่ ัง้ของประเทศไทยทีเ่ป็นจุดเชื่อมโยงส าคญั 
     ของแนวระเบยีงเศรษฐกจิต่าง ๆ ใหเ้กดิประโยชน์อย่างเตม็ศกัยภาพในการพฒันา 
     เศรษฐกจิ และสงัคมของไทย 
1.2 เพือ่ขยายโอกาสดา้นการคา้การลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดบัใหป้ระเทศเป็น 
     ฐานการผลติและการลงทุนทีม่ศีกัยภาพและโดดเด่น 
1.3 เพือ่เพิม่บทบาทของไทยในเวทโีลกดว้ยการสง่เสรมิบทบาททีส่รา้งสรรคข์องไทยใน 
     กรอบความร่วมมอืต่าง ๆ รวมทัง้การสนบัสนุนการขบัเคลื่อนการพฒันาภายใต้ 
     กรอบเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 2. เป้าหมายและตวัช้ีวดั 
2.1 เป้าหมายการพฒันา 
 2.1.1 เครอืขา่ยการเชื่อมโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิทีค่รอบคลุมและมกีารใช้ 
     ประโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

 2.1.2 ระบบห่วงโซ่มลูค่าในอนุภูมภิาคและภูมภิาคอาเซยีนเพิม่ขึน้ 
 2.1.3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกจิ การคา้และการลงทุนทีส่ าคญัในภูมภิาคอนุ 
     ภูมภิาคอาเซยีน และเอเชยี รวมทัง้มกีารพฒันาสว่นขยายจากแนวระเบยีง 
     เศรษฐกจิในอนุภูมภิาคใหค้รอบคลุมภูมภิาคอาเซยีน เอเชยีตะวนัออก และ 
     เอเชยีใต ้
 2.1.4 ประเทศไทยเป็นหุน้สว่นการพฒันาทีส่ าคญัทัง้ในทุกระดบั 
2.2 ตวัช้ีวดั  
 2.2.1 ความส าเรจ็ของไทยในการผลกัดนัใหเ้กดิโครงขา่ยความเชื่อมโยงทางดา้น 
     โลจสิตกิสท์ีค่รอบคลุมทางบก ทางราง ทางน ้า ทางอากาศ ภายในภูมภิาค  
       เพือ่อ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและตน้ทุนในการขนสง่ 
 2.2.2 ความส าเรจ็ของการด าเนินงานภายใตค้วามตกลงว่าดว้ยการขนสง่ขา้ม 
     พรมแดนในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Cross Border Transport Agreement:  
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       CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น 
 2.2.3 ดชันีย่อยความสามารถในการบรหิารจดัการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ใน 
     ดชันีการอ านวยความสะดวกทางการคา้ (Enabling Trade Index) 
 2.2.4 มลูค่าสนิคา้ขัน้กลางทีผ่่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 

 2.2.5 มลูค่าการคา้การลงทุนระหว่างไทยกบัประเทศในภูมภิาค 
 2.2.6 มลูค่าการบรกิารของผูป้ระกอบการไทยในประเทศในภูมภิาค 

 2.2.7 ปรมิาณการขนสง่สนิคา้และบรกิารเพิม่ขึน้ 
 2.2.8 มลูค่าการคา้ชายแดนระหว่างไทยกบัประเทศในภูมภิาค 

 2.2.9 มลูค่าการลงทุนของผูป้ระกอบการไทยในประเทศในภูมภิาค 
 2.2.10 กฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ ไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้อือ้ต่อการเป็นศูนยก์ลาง 
       การผลติการลงทุน และบรกิาร 
 2.2.11 มลูค่าการใหค้วามช่วยเหลอืของไทยในอนุภูมภิาคและภูมภิาค 
 2.2.12 ความส าเรจ็ของโครงการพฒันาร่วมกนัระหว่างไทยกบัประเทศในภูมภิาค 

 2.2.13 ความกา้วหน้าในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 3. แนวทางการพฒันา 

3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกบัมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม่ส าหรบัสินค้าและบริการของไทย  
3.2 พฒันาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส ์และโทรคมนาคมใน
กรอบความร่วมมืออนุภมิูภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภมิูภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์  
 3.2.1 พฒันาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าดว้ยความเชื่อมโยงระหว่างกนัใน 
     อาเซยีนใหม้คีวามต่อเนื่องและเป็นโครงขา่ยทีส่มบูรณ์  
 3.2.2 พฒันารปูแบบและบรกิารการขนสง่และโลจสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธภิาพ และได้ 
     มาตรฐานสากล  

 3.2.3 ปรบัปรุงกฎระเบยีบการขนสง่คนและสนิคา้ทีเ่กี่ยวขอ้ง  
 3.2.4 พฒันาบุคลากรในธุรกจิการขนสง่และบรกิารโลจสิตกิส์  

 3.2.5 เชื่อมโยงการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวพืน้ทีช่ายแดน เขตเศรษฐกจิชายแดน 
     ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลติกบัพืน้ทีต่อนในของประเทศ  
3.3 พฒันาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และ 
การลงทุนท่ีโดดเด่นในภมิูภาค  

 3.3.1 สนบัสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกจิชายแดนร่วมระหว่างไทยกบัประเทศเพือ่น 
     บา้นและสง่เสรมิการคา้และการบรกิารชายแดน  

 3.3.2 ผลกัดนัใหเ้กดิการบูรณาการแผนการพฒันาพืน้ทีเ่ชื่อมโยงกบัประเทศเพือ่น 
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     บา้น เพือ่ผลประโยชน์ดา้นความมัน่คงและการสรา้งเสถยีรภาพของพืน้ที่  
3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบ 
การไทย 

 3.4.1 พฒันาผูป้ระกอบการโดยเฉพาะวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้ 
     สามารถพฒันาธุรกจิร่วมกบัประเทศเพือ่นบา้น  
 3.4.2 พฒันาทรพัยากรมนุษย ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม  

 3.4.3 พฒันาสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิและการสนับสนุนการดาเนินงานโดยกลไก 
   สภาธุรกจิภายใตก้รอบความร่วมมอืต่าง ๆ  

 3.4.4 สนบัสนุนแหล่งเงนิทุนและแหล่งขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัฐานการผลติใน 
     ต่างประเทศ  

3.5 เปิดประตูการค้าและพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้านในลกัษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตรท์ัง้ในระดบัอนุภมิูภาค และภมิูภาคท่ีมีความเสมอภาคกนั  
3.6 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพฒันากบัประเทศในอนุภมิูภาค ภมิูภาค และ
นานาประเทศ 

 3.6.1 เพิม่บทบาทและการมสีว่นร่วมของไทยในองคก์ารระหว่างประเทศ 
 3.6.2 เพิม่บทบาทนาของไทยในการใหค้วามช่วยเหลอืทางการพฒันา 

3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
 3.7.1 รกัษาบทบาทของไทยในการมสีว่นร่วมก าหนดยุทธศาสตรข์องกรอบความ 

   ร่วมมอืทีด่ าเนินอยู่  
 3.7.2 รกัษาดุลยภาพของปฏสิมัพนัธก์บัมหาอ านาจทางเศรษฐกจิเดมิและ 
        มหาอ านาจใหม ่ 
 3.7.3 ยกระดบัมาตรฐานของไทยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและบรรทดัฐานสากล 
     ตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ  

3.8  ส่งเสริมความร่วมมือกบัภมิูภาคและนานาชาติในการสร้างความมัน่คง 
3.9  บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
3.10  ส่งเสริมให้เกิดการปรบัตวัภายในประเทศท่ีส าคญั  

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 1) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ทิศทำงกำรพฒันำกลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั  
  (1) กลุ่มภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  1 ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย  
หนองบวัล าภู และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพื่อรกัษาสมดุลธรรมชาต ิการปรบัโครงสรา้งการผลติ
ดา้นการเกษตร การสง่เสรมิการคา้ การลงทุนและการท่องเทีย่วเชื่อมโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น 
  (2) กลุ่มภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดว้ย สกลนคร นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นใหค้วามส าคญักบัความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น เพิม่ประสทิธภิาพการ 
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ผลติสนิคา้การเกษตร สง่เสรมิพืน้ทีช่ลประทาน การท าปศุสตัวโ์ดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลำง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ ์ 
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรบัการเป็นศูนย์กลางการค้า
บริการ และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท า
การเกษตรก้าวหน้า  การเตรยีมการรองรบัอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กบัการเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติ 
  (4) กลุ่มภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชยัภูม ิ 
บุรรีมัย์ สุรนิทร ์มุ่งเน้นการพฒันาระบบชลประทานให้เตม็ศกัยภาพ การเตรยีมการรองรบัอุตสาหกรรม
พลงังานทดแทน (Ethanol) พฒันาการท่องเทีย่วทัง้การท่องเทีย่วเชงินิเวศน์และอารยธรรมขอมดว้ยการ
สรา้งคุณค่าเพิม่ และพฒันาเสน้ทาง 
  (5)  กลุ่มภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 ประกอบดว้ย อุบลราชธานี ศรสีะเกษ  
ยโสธร และอ านาจเจรญิ  มุ่งเน้นการพฒันาแหล่งน ้า และระบบบรหิารจดัการเพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและ
ขาดแคลนน ้า การสรา้งงานและรายไดจ้ากการท่องเทีย่วใหม้ากขึน้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี, 

หนองคาย, เลย,หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) 

วิสยัทศัน์  (Vision) 
“เป็นศนูยก์ลำงกำรพฒันำเศรษฐกิจ กำรท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์ และกำรเกษตร
ปลอดภยัทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมของอนุภมิูภำคกลุ่มแม่น ้ ำโขง” 

  พนัธกิจ  (Mission) 
(1) สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิการคา้การลงทุนของภาคเอกชน  และ SMEs เพือ่ให ้

ภาคเอกชนและผู้ประกอบกจิการ SMEs มคีวามเข้มแขง็ มคีวามสามารถในการแข่งขนั มกีารพฒันาที่

เชื่อมโยงจากภาครฐัสู่ภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชา

สงัคม เป็นหลกั 

  (2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล ้าทางสังคมลดลง มุ่ง
กระจายรายได้ พฒันาแรงงานให้มีทักษะ มีความรู้ มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวและฟ้ืนฟูอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีที่ดีงาม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความ
มัน่คงของอาชพีเกษตรกรเพือ่ใหป้ระชาชนหลุดพน้จากความยากจน และสามารถพึง่พาตนเองได้ 
  (3) พฒันาระบบโลจสิตกิส์เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งสนิค้า
ภาคการเกษตรให้มคีวามสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั และส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณ์ในเรื่อง
ของอารยธรรมและประวตัศิาสตร ์เชื่อมโยงกบัวฒันธรรม ประเพณี วถิชีวีติของชุมชน และใหชุ้มชนไดม้ี
บทบาทในการบรหิารจดัการได้ร่วมเป็นเจ้าของการท่องเที่ยว การตลาด การผลติและการลดต้นทุนการ
ผลติในภาคการเกษตร 
  (4) พฒันาทุนมนุษย์ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และประชาชน เพื่อรองรบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มทีกัษะและความ
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เชีย่วชาญเสรมิสรา้งองคค์วามรูข้องชุมชนการบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว การตลาด การผลติและการลด
ตน้ทุนการผลติในภาคเกษตร 
  (5) กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสรมิการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชนให้มีความ
เขม้แขง็ ลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิระหว่างสงัคมเมอืงกบัชุมชน สรา้งกาพึ่งพาตนเองใหก้บัชุมชน
ทอ้งถิน่เพือ่หลุดพน้จากความยากจน 
  (6) เพิม่ประสทิธภิาพการผลติในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิาร ซึ่งเป็นฐาน
การผลติของกลุ่มจงัหวดัให้สูงขึ้น เพิม่มูลค่าการผลติตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตวัอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน สรา้งโอกาสในการอาชพี สรา้งงานและความมัน่คงดา้นรายไดใ้หก้บั
ประชาชนในพืน้ทีแ่ละลดการเคลื่อนยา้ยแรงงานเขา้สูเ่มอืงหลวงและภูมภิาคอื่น 
  (7) สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยแีละการน านวตักรรมมาใชใ้นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิต่อ
ยอดการผลติและลดต้นทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนน ามาใชเ้พื่อการจดัการ
สิง่แวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ พฒันาสู่เกษตรอินทรยี์ตลอดจน
สามารถใชเ้ทคโนโลยแีละความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรเ์พือ่อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
  (8) ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมคนืความสมบูรณ์ของป่าไม้ แหล่งน ้า ดิน 
อากาศ ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ รกัษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสตัว์ ปลอดจาก
สารพษิ รวมทัง้การใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพื้นฐาน
การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพภายใตก้รอบแนวทางการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  
  ยุทธศำสตรที์ ่1 บริหำรจดักำรน ้ ำให้เพียงพอต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและคณุภำพ
ชีวิตอย่ำงยัง่ยืน 

แนวทำงกำรพฒันำ   
1) พฒันาแหล่งน ้าเดมิและแหล่งน ้าธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น ้าโดย 

ปรบัปรุงอ่างเก็บน ้า หนอง ฝายและพื้นที่ชุ่มน ้าที่มอียู่เดมิ และพฒันาแหล่งน ้าธรรมชาตใิห้สามารถเพิม่
ปรมิาณการกกัเก็บ รวมทัง้พฒันาแหล่งน ้าใต้ดนิตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบ
จาก ดนิเคม็ สรา้งแหล่งกกัเก็บ (แก้มลงิ) อ่างเก็บน ้า ฝาย และแหล่งน ้าขนาดเล็กในพื้นทีท่ี่เหมาะสมใน
พืน้ที ่การเกษตร  

2) พฒันาแหล่งน ้าใหม่ในพืน้ทีลุ่่มน ้าโขง ช ีมลู โดยศกึษา ส ารวจ และจดัหาพืน้ที ่เพือ่ 
พฒันาแหล่งน ้าตลอดจนการผนัน ้าระหว่างลุ่มน ้า แม่น ้าในภาคและระหว่างภาค  

3) พฒันาระบบสง่และกระจายน ้า เช่น ระบบสบูน ้า อาคารบงัคบัน ้า คลองสง่น ้า เป็นตน้ 
4) บรหิารจดัการน ้าแบบบูรณาการเชงิลุ่มน ้าทัง้ระบบ โดยด าเนินการในระดบัลุ่มน ้า ใหม้ ี

ความสมดุลระหว่างการใชน้ ้าทุกกจิกรรมกบัปรมิาณน ้าตน้ทุน สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งทุก  
ภาคส่วน และมกีารจดัท าแผนบรหิารจดัการน ้าทัง้ในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปอูงกนัความเสยีหาย
จาก อุทกภยัและภยัแลง้   
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ยุทธศำสตรที์ ่2  แก้ปัญหำควำมยำกจนและพฒันำคณุภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อย 
เพือ่ ลดควำมเหลือ่มล ้ำทำงสงัคม 

แนวทำงกำรพฒันำ   
1) พฒันาอาชพีและรายไดข้องผูม้รีายไดน้้อย โดยสรา้งโอกาสใหก้ลุ่มผูม้รีายไดน้้อย  ม ี

ที่ดินท ากินของตนเอง ส่งเสรมิการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจยัการผลิตและแหล่งเงนิทุนในการประกอบ

อาชีพ ยกระดับฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสรมิและเกิดความมัน่คงทางรายได้ ตาม

แนวทางกาฬสนิธุ ์โมเดล และหนองบวัล าภูโมเดล  

2) พฒันาคุณภาพชวีติและจดัสวสัดกิารใหแ้ก่ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาส โดย 
เพิม่สวสัดกิารทางด้านสงัคมให้กบักลุ่มผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ 
ชุมชนในการดูแลผูพ้กิารและผูสู้งอายุ และสนับสนุนการออมเพื่อสรา้งความมัน่คงทางรายได ้และพึง่พา
ตนเอง ได้ในบัน้ปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้
ประโยชน์จาก ระบบสื่อสารทางอนิเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและ
ผูส้งูอายุ  

3) พฒันาความรู ้ทกัษะอาชพี และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยกระจายการบรกิารดา้น  
การศกึษาทีม่คีุณภาพใหม้คีวามเท่าเทยีมระหว่างพืน้ที ่เพื่อพฒันาทกัษะใหส้ามารถประกอบอาชพีและมี
รายได้ ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ปรบัปรุงแหล่งเรยีนรู้ในชุมชนและส่งเสรมิให้มรีะบบการจดัการ
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสรมิให้สถาบันทางสงัคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครวั ชุมชน 
ศาสนา การศกึษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วฒันธรรมให้คนไทยด าเนิน
ชวีติทีย่ดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรม มวีนิยั มจีติสาธารณะ จติอาสา และมคีวามรบัผดิชอบต่อสว่นรวม  

4) พฒันาระบบการปอูงกนัและควบคุมโรคเฉพาะถิน่ แกปั้ญหาโรคพยาธใิบไมต้บั ใน 
พืน้ที่เสีย่ง อาท ิจงัหวดัขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบวัล าภู กาฬสนิธุ์ อ านาจเจรญิ มหาสารคาม 
อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่งเสรมิการเรยีนรู้ในการปูองกนัโรคพยาธใิบไม้ตบัให้แก่ประชาชน 
ทัง้ในชุมชนและเยาวชนในสถานศกึษา ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบรโิภคอาหารปรุงสุก
จาก ปลาน ้าจืดมีเกล็ด การจดัสิง่ปฏิกูลจากชุมชนบรเิวณรอบแหล่งน ้าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้าง
เครอืข่าย โรงพยาบาลในการคดักรอง เฝ้าระวงัวนิิจฉัยและรกัษาโรคพยาธใิบไม้ตบัและผูป่้วยมะเรง็ท่อ
น ้าด ีพรอ้มทัง้ พฒันาระบบคดักรองกลุ่มเสีย่งและระบบฐานขอ้มลูเพือ่ตดิตามการท างาน  

5) พฒันาโภชนาการแม่และเดก็ โดยสง่เสรมิการบรโิภคไอโอดนีและใหค้วามรูแ้ก่ พอ่แม่ 
หรอืผู้ดูแลเดก็ในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตัง้แต่เริม่ตัง้ครรภ์ และวธิกีารเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพื่อ
กระตุน้การพฒันาเดก็ในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในชุมชนและพืน้ทีห่่างไกลใหไ้ด ้
มาตรฐาน เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพเดก็ก่อนวยัเรยีน ใหม้พีฒันาการความพรอ้มทัง้ทกัษะสมอง ร่างกาย 
และสงัคม  

6) อ านวยความยุตธิรรม ลดความเหลื่อมล ้าโดยยกระดบัการใหค้วามช่วยเหลอืผูม้ ี
รายไดน้้อยและผูด้้อยโอกาสดา้นกฎหมายและคดคีวาม บูรณาการการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน 
ภาครฐัและเครอืขา่ยภาคประชาชนในการแกไ้ขขอ้พพิาทในชุมชนโดยสนัตวิธิ ีและสรา้งการรบัรูก้ฎหมาย 
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เพือ่ สรา้งภูมคิุม้กนัในการปกปอูงตนเองไม่ใหต้กเป็นเหยื่อ 
ยุทธศำสตรที์ ่3  สร้ำงควำมเข้มแขง็ของฐำนเศรษฐกิจภำยในควบคู่กบั กำร 

แก้ปัญหำทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
แนวทำงกำรพฒันำ  

   1) พฒันาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมัน่คงของเกษตรกรรายย่อย 

โดยยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยัง่ยืน 

เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตร

อจัฉรยิะ และระบบนิเวศ การพฒันาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พฒันาความเขม้แขง็

ขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนา

เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัด

กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรมัย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี 

อุดรธานี ศรสีะเกษ และหนองบวัล าภู 

2) พฒันาพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหใ้หเ้ป็นแหล่งผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพสงู ในพืน้ทีจ่งัหวดั  
ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทัง้พื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับ
กระบวนการผลติ ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภยั พฒันาห่วงโซ่เกษตรอนิทรยี์ให้ครอบคลุมทุก
ขัน้ตอนการผลติ พรอ้มทัง้ ขยายพื้นที่เกษตรอนิทรยี ์โดยส่งเสรมิการผลติและแปรรูปโดยใช้นวตักรรม 
การยกระดบัราคาสนิคา้เกษตรอนิทรยีใ์หแ้ตกต่างจากสนิคา้เกษตรทีใ่ชส้ารเคม ีและการพฒันาระบบการ
รบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์  การส่งเสรมิกระบวนการตรวจรบัรองแบบมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ
กนัเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลติและชุมชน รวมทัง้การจดัท าโซนนิ่งระบบเกษตรอนิทรยี์อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยน าร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรอืการ
ท่องเทีย่ววถิไีทยเพื่อขยายฐานรายได ้พรอ้มทัง้จดัท าฐานขอ้มูลเกษตรอนิทรยี ์เพื่อเป็นขอ้มูลในการวาง
แผนการผลติที่เหมาะสม สนับสนุนการวจิยัและพฒันา นวตักรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสนิค้าเพื่อ
สุขภาพและการส่งออก จดัตัง้กองทุนเกษตรอนิทรยี์ ตลอดจน มาตรการส่งเสรมิตลาดสเีขยีวในชุมชน
และทอ้งถิน่ ส่งเสรมิเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสนิค้าผ่าน ช่องทางพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์(E-
Commerce) ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  

3) สง่เสรมิการปรบัเปลีย่นไปสูส่นิคา้เกษตรชนิดใหม่ตามศกัยภาพของพืน้ที ่(Zoning)  
และความต้องการตลาด โดยส่งเสรมิการปลูกพชืผกั ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จงัหวดัเลย หนองคาย  
บงึกาฬ นครพนม ศรสีะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรบัปรุงพฒันาพนัธุ์ การตรวจรบัรอง
มาตรฐานสนิคา้ เกษตร การประชาสมัพนัธแ์ละการจดัตัง้ตลาดกลาง รวมทัง้สง่เสรมิการปลูกพชืสมุนไพร
ส าคญัทีเ่ป็นสารตัง้ต้น ในการแปรรูปผลติสนิคา้ ในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจรญิ 
และอุบลราชธานี ให้มปีรมิาณ มากพอและมคีุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการ
ของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ และ จดัท าฐานขอ้มูลพื้นที่ปลูกพชืสมุนไพรเพื่อการบรหิารจดัการ และ
ส่งเสรมิการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่ จงัหวดัสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสมีา สุรนิทร ์
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ชยัภูม ิบุรรีมัย์ และอุบลราชธานี และโคนม ใน พื้นที่จงัหวดันครราชสมีา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการ
ปรบัปรุงพนัธุ์ ส่งเสรมิการปลูกแปลงหญ้าและปรบัปรุง คุณภาพอาหารสตัว์ พฒันาเทคโนโลยกีารเลี้ยง
และทกัษะเกษตรกร รวมทัง้การจดัระบบมาตรฐานโรงฆ่าสตัวใ์หไ้ด ้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และ
เพิม่ช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสูอ่าเซยีน  

4) สง่เสรมิ และพฒันาเศรษฐกจิฐานชวีภาพ  (Bio Economy)  ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่ที ่ 
ส าคญัของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวจิยัและนวตักรรมระดบัสูง ในลกัษณะสห
วทิยาการ ที่ใช้ทรพัยากรฐานชวีภาพ (พชื สตัว ์จุลนิทรีย)์ รวมถงึวสัดุเหลอืทิ้งทางการเกษตร ของเสยี
และน ้าเสยีจาก โรงงานอุตสาหกรรม ฟารม์ปศุสตัว์ และชุมชน พฒันาต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์ชวีภาพที่มี
มูลค่าสูง ก่อให้เกดิ ความก้าวหน้าและนวตักรรมในมติใิหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏริูปภาคเกษตร อาหาร 
สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา 
ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
ส่งเสรมิการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่ จงัหวดัสกลนคร มหาสารคาม สุรนิทร์ อ านาจเจรญิ และอุดรธานี 
โดยพฒันาเทคโนโลยกีารผลติใหไ้ด ้มาตรฐาน GMP พฒันาระบบรบัรองผลติภณัฑส์มุนไพรและสรา้งแบ
รนด์เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ แข่งขนัและส่งออก ส่งเสรมิอุตสาหกรรมใหม่และธุรกจิแนวใหม่ใน
พืน้ทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง  กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
และตอนล่าง 2 ด้วยการพฒันาต่อยอดจาก วตัถุดบิและของเหลอืทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และ
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภณัฑ์ มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสชัภณัฑ์ อาหาร อาหารสตัว์ใน
อนาคต โปรตีนทางเลือก ผลติภณัฑ์อนิทรยี์ พลาสติก ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกดัจากพืชมูลค่าสูง 
เอนไซมห์รอือาหารเสรมิสุขภาพจากจุลนิทรยี ์เป็นตน้ รวมทัง้ สรา้งความมัน่คงทางพลงังานระดบัชุมชน 
จากการน าวตัถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครวัเรอืน  มาผลิตเป็นพลงังานเพื่อใช้
ภายในครวัเรอืนหรอืชุมชน และสง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในระดบัชุมชน  

5) สง่เสรมิและสนบัสนุนธุรกจิ SMEs  ธุรกจิ Startup และวสิาหกจิชุมชน ผลติสนิคา้ 
อุปโภค บริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูม ิ
ขอนแก่น กาฬสนิธุ์ รอ้ยเอด็ มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบา้น โดยเน้นอุตสาหกรรมสเีขยีว
และการใช้ วตัถุดบิในพื้นที่ พฒันาผู้ประกอบการ รวมทัง้สนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง 
สง่เสรมิการเขา้ถงึ แหล่งเงนิทุนทีเ่ป็นธรรม การพฒันาช่องทางการตลาดในต้นทุนทีต่ ่าโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น  E-Commerce, E-Marketing เป็นตน้  

6) ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้  กลุ่มผา้ไหม  ผา้ฝ้าย  ผา้ยอ้มคราม  และสง่เสรมิพืน้ทีท่ีม่ ี 
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชัน่ในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูม ิ
นครราชสมีา สุรนิทร ์และสกลนคร เป็นต้น  โดยสง่เสรมิการพฒันาคุณภาพสนิคา้ การออกแบบ และตรา
สญัลกัษณ์ พฒันา เทคโนโลยแีละงานศกึษาวจิยัสรา้งนวตักรรมเพิม่มูลค่า พรอ้มทัง้พฒันาและยกระดบั
ผลติภณัฑช์ุมชนอื่นๆ ยกระดบัผูป้ระกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ใหม้ทีกัษะ มคีวามรูค้วามสามารถ
ทัง้การออกแบบและ การจดัการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมยั สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างวสิาหกจิชุมชนและ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมกบัภาคอุตสาหกรรม และส่งเสรมิการจบัคู่
ธุรกจิเพือ่สรา้งโอกาสทางธุรกจิ  
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7) พฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ โดยจดัระบบ สาธารณูปโภค  สาธารณู   
ปการทีม่คีุณภาพและใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของประชาชนและกจิกรรมเศรษฐกจิในเมอืง จดัระบบ
บรกิารสงัคมทีไ่ดม้าตรฐาน ทีอ่ยู่อาศยัของผูม้รีายไดน้้อย ใหค้วามส าคญัต่อการผงัเมอืง การเพิม่พืน้ที ่สี
เขยีว ความสะอาด และดูแลความปลอดภยัของประชาชน และรกัษาความสมดุลของระบบนิ เวศ มุ่งเน้น 
การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน และสนบัสนุนพลงังานสะอาด  

8) อนุรกัษ์และสง่เสรมิการฟ้ืนฟูทรพัยากร ป่าไม ้ ใหค้งความอุดมสมบูรณ  และ รกัษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ต้นน ้าและป่าธรรมชาติที่ส าคญั ในพื้นที่จงัหวดัเลย อุดรธานี 
สกลนคร ชยัภูม ินครราชสมีา บุรรีมัย์ สุรนิทร์ และศรสีะเกษ  โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขต
พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ และพืน้ทีป่่านอกเขตอนุรกัษ์ใหช้ดัเจน สง่เสรมิประชาชนมสี่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า 
และปูองกนัการบุกรุก เพื่อรกัษาพืน้ทีป่่าต้นน ้าและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิรวมถงึการอนุรกัษ์
พืน้ทีชุ่่มน ้า  

9) สง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาความรู ้เทคโนโลย ี นวตักรรม และ  
ความคดิสร้างสรรค์ ในการพฒันาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบนัการศกึษา หน่วยงานด้านการวจิยั
พัฒนา ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา แล ะภาคเอกชนเพื่อพัฒนา
เครอืข่ายของ อุตสาหกรรมในลกัษณะคลสัเตอร ์สนับสนุนสถาบนัการศกึษาหรอืสถาบนัวจิยั ให้มคีวาม
พร้อมด้านโครงสร้าง พื้นฐานและบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการวจิยัในขัน้ประยุกต์ และทดลองเพิม่ขึน้ ทัง้การจดัท าผลิตภณัฑ์ต้นแบบ การท าวจิยัตลาด 
การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวจิยัไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชยไ์ดอ้ย่างเป็นรปูธรรมมากขึน้ 

ยุทธศำสตรที์ ่4 พฒันำกำรท่องเทีย่วเชิงบูรณำกำร 
แนวทำงกำรพฒันำ  

   1) พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม ในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริม 
ชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่าง  ๆ โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์แก่ นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรบัรู้สนิค้า บรกิาร และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สะท้อนอตัลกัษณ์ของ ชุมชน พฒันาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ใน
รูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสรมิการขายแพก็เกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเทีย่วนอก
ฤดูกาล ส่งเสรมิการตลาดแบบมเีป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มนักเรยีนนักศกึษา กลุ่มผู้
ปฏบิตัธิรรม กลุ่มสุภาพสตร ีเป็นตน้  

   2) พฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ในพื้นที่จงัหวดันครราชสีมา 
บุรรีมัย์ สุรนิทร์ ศรสีะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจดัการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจงัหวดัที่ดึง
จุดเด่น หรอือตัลกัษณ์ของแต่ละพื้นที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารย
ธรรมอสีานใต ้และ เชื่อมโยงสูป่ระเทศลาว กมัพูชา และเวยีดนาม เพื่อเพิม่ระยะเวลาพ านกัและค่าใชจ่้าย
เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบรกิารที่มี
จุดเด่นหรอือตัลกัษณ์ทีส่รา้งจาก ทุนทางวฒันธรรม เพื่อให้เกดิความจดจ าและสรา้งความโดดเด่น ลอก
เลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รกัษามาตรฐานการ
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ให้บรกิาร จดัท าแผนทีท่่องเที่ยวให้ท่องเที่ยว ได้ตลอดทัง้ปี พฒันาระบบโลจสิตกิสข์นถ่ายนักท่องเทีย่ว
อย่างเป็นระบบไปสูแ่หล่งท่องเทีย่ว  ดแูลความปลอดภยัและสุขลกัษณะใหน้กัท่องเทีย่ว   

3) พฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่ววถิชีวีติลุ่มน ้าโขง  ในพืน้ทีจ่งัหวดั  เลย  หนองคาย  
บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจรญิ อุบลราชธานี และ สกลนคร เพื่อพฒันาเส้นทางเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวกบัประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวฒันธรรมล้านช้าง เลย -อุดรธานี-หนองบวัล าภู-
หนองคาย-สปป. ลาว โดยพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว สนิคา้และบรกิาร ใหส้อดคลอ้งกบักระแสความนิยมการ
ท่องเที่ยวเชิง วฒันธรรมของสองฝัง่โขง พฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวให้มคีวามหลากหลาย อาท ิการ
ท่องเที่ยว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น ้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วย
จักรยานและการเดินทางแบบ คาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม 
(Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนน เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการ
ท่องเทีย่วทางน ้าใหไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยั  ส่งเสรมิการบรหิารจดัการทีเ่กดิจากชุมชนเพื่อสรา้งงาน
และรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจดัการ และทักษะทางภาษาเพื่อรองรบันักท่องเที่ยว
ต่างชาตทิีเ่พิม่ขึน้   

4) พฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่วยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ในจงัหวดัขอนแก่น กาฬสนิธุ ์ 
อุดรธานี หนองบัวล าภู และชยัภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้เชิง 
สรา้งสรรคแ์ละมชีวีติ ออกแบบการจดัแสดง จดันิทรรศการ มลัตมิเีดยี หรอืกจิกรรมต่างๆ ให้ผูช้มมสี่วน
ร่วม  มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทัง้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐาน
นักท่องเทีย่วทีส่นใจ ศกึษาววิฒันาการของภาคตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิาสตรจ์นถงึปัจจุบนั ปลูกฝังใหเ้ดก็
เขา้พพิธิภณัฑผ์่านกจิกรรม ทศันศกึษาของโรงเรยีนและนนัทนาการของครอบครวั พฒันาสนิคา้/บรกิาร/
ของที่ระลกึ ปรบัปรุง สิง่อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสมัพนัธ์
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้
บ่อยครัง้ 

5) พฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิกฬีา ในพืน้ทีจ่งัหวดั บุรรีมัย ์ศรสีะเกษ  
นครราชสมีา โดยส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรมกฬีาใหค้รอบคลุมทุกมติ ิเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ทัง้จาก 
การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก 
สนามแข่งขนั อาหารเสรมิและเครื่องดื่ม โรงแรม รา้นอาหาร การเดนิทางและขนส่ง ประกนัภยั  สถาบนั
พฒันากฬีาอาชพี ทุกระดบั เป็นต้น ส่งเสรมิการศกึษาในดา้นเวชศาสตรก์ารกฬีา วทิยาศาสตรก์ารกฬีา 
และการบรหิารจดัการ ธุรกจิกฬีา เพื่อผลติบุคลากรรองรบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมกฬีา สนับสนุน
การจดัมหกรรมกฬีานานาชาต ิรวมทัง้สง่เสรมิกจิกรรมทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์เพือ่สรา้งการ
รบัรูใ้หก้บันกัท่องเทีย่ว  

6) พฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่วธรรมชาต ิ ในจงัหวดั ชยัภูม ิ เลย  นครราชสมีา  
อุบลราชธานี โดยส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ค านึงถงึขดีความสามารถในการรองรบัของระบบนิเวศ เพื่อให้
เกิด ความสมดุลและยัง่ยนื มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกบักิจกรรมการท่องเที่ยวที่
มุ่งเน้นใหเ้กดิ ความคุม้ค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเทีย่วทีคุ่ม้ค่าเงนิ สนบัสนุนใหค้นไทยเดนิทาง
มาท่องเทีย่วในพืน้ที ่มากขึน้ รวมทัง้ใหค้วามรูน้กัท่องเที่ยวในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ  
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7) พฒันาแหล่งท่องเทีย่วและสิง่อ านวยความสะดวกใหไ้ดม้าตรฐาน ดแูลความปลอดภยั 
ให้นักท่องเที่ยว ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว และพฒันาเสน้ทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลกัษณะ
เครอืข่ายเพื่อกระจายนักท่องเทีย่วจากเมอืงหลกัไปสูชุ่มชนและทอ้งถิน่ เชื่อมโยงกจิกรรม การท่องเทีย่ว
ระหว่างภาคเอกชน กบัชุมชนและทอ้งถิน่ ทัง้ในประเทศและกบัประเทศเพือ่นบา้น ทีส่อดคลอ้ง กบัความ
ตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว รวมทัง้พฒันาทกัษะฝีมอืบุคลากรในภาคบรกิารและการท่องเทีย่ว จดัฝึกอบรม
มคัคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนัน้พฒันาสนิค้า OTOP สนิค้าวสิาหกิจชุมชน ของที่ระลึก 
ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว 
รวมถงึระบบ การจดัการสิง่แวดลอ้มในแหล่งท่องเทีย่ว 

ยุทธศำสตรที์ ่5 ใช้โอกำสจำกกำรพฒันำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งทีเ่ชือ่มโยงพื้นที ่
เศรษฐกิจหลกัภำคกลำงและพื้นทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (EEC) เพือ่พฒันำเมือง และ
พื้นทีเ่ศรษฐกิจ ใหม่ ๆ ของภำค 

แนวทำงกำรพฒันำ  
   1) เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกบัพื้นที่เศรษฐกิจหลกั ภาค

กลาง และพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) ให้แล้วเสรจ็ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิอาท ิแผนการพฒันารถไฟความเรว็สูง ช่วงนครราชสมีา-หนองคาย การพฒันาโครงขา่ยรถไฟทางคู่ 
ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจริะ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงและทางพเิศษ  
ช่วงระเบยีงเศรษฐกจิ EWEC ดา้นตะวนัออก   

2) เร่งพฒันาโครงขา่ยระบบการคมนาคมขนสง่ภายในภาคใหเ้ป็นระบบทีส่มบูรณ์ อาท ิ 
การพฒันารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพฒันาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรบัปรมิาณ 
ความต้องการเดินทางและขนส่งสนิค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรรีมัย์ ร้อยเอ็ด 
นครราชสมีา ขอนแก่น เลย และสกลนคร)  และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง  

3) พฒันาเมอืงขอนแก่นใหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางเศรษฐกจิ การคา้ การลงทุน  การบรกิาร 
สุขภาพและศูนยก์ลางการศกึษา โดยจดัท าแผนแม่บทพืน้ทีศู่นยก์ลางความเจรญิ เช่น  เขตอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เขตนวตักรรม พื้นที่อนุรกัษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนา และ
ปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานเชื่อมโยงกบัระบบโครงสรา้งพืน้ฐานหลกัทีเ่ชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรดัพฒันา 
ระบบขนส่งรางเบาเมอืงขอนแก่น พร้อมทัง้ส่งเสรมิระบบขนส่งสาธารณะในเมอืงให้เชื่อมโยงระหว่าง
เมอืงและ ระบบขนสง่อื่น   

4) พฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนสง่ระบบรางในเมอืงทีม่ศีกัยภาพทีส่ าคญัอาทเิมอืงขอนแก่น  
เมอืงนครราชสมีา และเมอืงอุบลราชธานี โดยพฒันาพื้นที่ในรูปแบบเมอืงกระชบั ให้มกีารใช้ประโยชน์
ที่ดนิแบบผสมผสานทัง้การท างาน การอยู่อาศยั และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และ พฒันา
พื้นที่บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทัง้บรเิวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาท ิ
นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อมส าหรบัรองรบักิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เชื่อมโยงกบั ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจรญิในการกระจายความเจรญิไปยงัพื้นที่
โดยรอบ  
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5) พฒันาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพฒันาระบบคมนาคม โดยพฒันา และยกระดบั  
ความเชีย่วชาญของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นสว่นอากาศยานและระบบราง ทีไ่ด ้
มาตรฐานและเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล พฒันาก าลงัแรงงานและนวตักรรมเพือ่เตรยีมพรอ้มรองรบั การ
พฒันาอุตสาหกรรมการบินในจงัหวดันครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจงัหวดัขอนแก่น และพฒันา 
สถานีขนสง่สนิคา้ในจงัหวดัขอนแก่น นครราชสมีา และอุดรธาน ี

ยุทธศำสตรที์ ่6  พฒันำควำมร่วมมือและใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงกบัประเทศ  
เพือ่นบ้ำนในกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ทำงเศรษฐกิจตำมแนวชำยแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวทำงกำรพฒันำ  
   1) พฒันาด่านชายแดน โดยพฒันาโครงสร้างพื้นฐานบรเิวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ

สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้
มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บรกิาร ณ จุด
เดียว (National Single Window) เพิ่มอตัราก าลงัเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พฒันาสิง่อ านวยความสะดวก
บรเิวณจุดผ่อนปรน การคา้ชายแดนทีม่ศีกัยภาพ 

  2) พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสรา้งสะพานมติรภาพไทย-ลาว 
แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซนั) พฒันาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเรว็สูง เพื่อ
เชื่อมโยง โครงขา่ยเสน้ทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวยีดนาม และจนี ใหม้คีวามสะดวก ประหยดัเวลา
และค่าใชจ่้าย ในการเดนิทาง  

3) พฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และ หนองคาย  
เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพในการลงทุนและสรา้งความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นในการพฒันา เศรษฐกจิ
ชายแดน พรอ้มทัง้เร่งรดัการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคญัในเขตเศรษฐกจิพเิศษ ใหม้ ีความ
พรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และบรกิาร CIQ ทีไ่ดม้าตรฐานสากล 

 3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอุดรธานี 

 ยุทธศำสตรก์ลยุทธก์ำรพฒันำกลุ่มจงัหวดัอดุรธำนี 
  ยุทธศำสตรที์ ่1  กำรเพิม่ศกัยภำพกำรค้ำชำยแดน 

กลยุทธ ์1.1  พฒันำศนูยข์้อมูล และระบบฐำนข้อมูล ด้ำนกำรค้ำ กำร   
        ลงทุน 

1) โครงการศูนยบ์รกิารขอ้มลูแบบเบด็เสรจ็ดา้นการคา้การลงทุน ณ  
    จุดผ่านแดน 33 กลยุทธ ์1.2 : เพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการและ 
    แรงงาน 
2) โครงการเพิม่ศกัยภาพและยกระดบัแรงงาน กลยุทธ์1.3 : สง่เสรมิ  
    และพฒันาการคา้การลงทุนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
3) โครงการสง่เสรมิการคา้การลงทุนและเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการ 
    และอุตสาหกรรม 
4) โครงการสง่เสรมิการคา้การลงทุนใหผู้ป้ระกอบการแขง่ขนัได ้
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5) โครงการปรบัปรุงเสน้ทางเชื่อมโยงกลุ่มจงัหวดัเพือ่สนบัสนุน 
    การคา้และการลงทุน 
6) โครงการเพิม่ศกัยภาพการคา้ชายแดน 
7) โครงการพฒันาเศรษฐกจิการคา้ชายแดนสูอ่าเซยีน 

ยุทธศำสตรที์ ่2  กำรยกระดบักำรค้ำ กำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร 
   กลยุทธ ์2.1  พฒันำและปรบัปรงุแหล่งน ้ ำเพือ่กำรเกษตร 

1) โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เพิม่ผลผลติทาง 
    การเกษตร โดยการพฒันาและฟ้ืนฟูลุ่มน ้าอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ ์2.2  พฒันำทกัษะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร (ยำงพำรำ) 
1) โครงการพฒันาศกัยภาพและยกระดบัมาตรฐานแรงงานดา้น 
    การเกษตร 

กลยุทธ ์2.3  เพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิต ผลผลิตทำงกำรเกษตร 
1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติยางพารา 
2) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้ว 
3) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติมนัส าปะหลงั 
4) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติออ้ยโรง 
5) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้วโพดเลีย้งสตัว์ 
6) โครงการตดิตามและประเมนิผลและประชาสมัพนัธต์่อเนื่อง 
7) โครงการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นการเกษตร 

กลยุทธ ์2.4  เพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิต ผลผลิตทำงกำรเกษตร 
1) โครงการพฒันาอาชพีการเลีย้งโคเนื้อคุณภาพ 
2) โครงการกระบอือย่างยัง่ยนื เพือ่ลดตน้ทุนการผลติ 
3) โครงการพฒันาศกัยภาพเกษตรกรอาชพีดา้นการประมง 

กลยุทธ ์2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิต และกำรแปรรปูสินค้ำ 
      เกษตรให้ได้มำตรฐำน 
1) โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการแปรรปูยางพาราใหไ้ด้ 
    มาตรฐาน 
2) โครงการศกึษา การบรหิารจดัการวงโซ่อุปทานยางพารา 
3) โครงการผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั 

กลยุทธ ์2.6  สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจดักำรกำรเกษตรแบบครบ 
      วงจรและพฒันำช่องทำงตลอด 
1) โครงการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการสถาบนัเกษตรกรและ  
    พฒันาสหกรณ์การตลาด 

ยุทธศำสตรที์ ่3  กำรพฒันำศกัยภำพกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
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   กลยุทธ ์3.1  พฒันำศนูยข์้อมูล และระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรท่องเทีย่ว 
1) โครงการพฒันาศูนยข์อ้มลู และระบบฐานขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่ว 
2) โครงการจดัท าป้ายประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว 

กลยุทธ ์3.2  พฒันำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่ว 
1) โครงการเพิม่ศกัยภาพบุคลากรดา้นท่องเทีย่ว 

กลยุทธ ์3.3  พฒันำแหล่งท่องเทีย่วเพือ่รองรบันักท่องเทีย่วทัง้ในและ 
ต่ำงประเทศ 
1) โครงการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเพือ่รองรบันกัท่องเทีย่ว ทัง้ในและ 
    ต่างประเทศ 
2) โครงการขดุลอกหนองรอบเกาะเพือ่ใหเ้ป็นพืน้ทีร่บัน ้าและเป็น 
    หนองน ้าสาธารณะ และการท่องเทีย่ว 

กลยุทธ ์3.4  พฒันำเครือข่ำยอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วและบริกำร 
1) โครงการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมดา้นการ  
    ท่องเทีย่ว ทัง้ระบบเพือ่สง่เสรมิการประชาสมัพนัธ ์และการตลาด 
    ของกลุ่มจงัหวดั 
2) โครงการพฒันาดา้นบรหิารการจดัการท่องเทีย่ว จงัหวดัอุดรธานี 
3) โครงการยกระดบัคุณภาพผูป้ระกอบการสถานบรกิาร เช่น รา้น 
    อาหาร ทีพ่กั โรงแรม ฯลฯ 
4) โครงการถนนแห่งภูมปัิญญา และวฒันธรรมทอ้งถิน่ของกลุ่ม 
    จงัหวดั (สนิคา้และผลติภณัฑ ์OTOP) 
5) โครงการพฒันาดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธ(์ในต่างประเทศ)  

กลยุทธ ์3.5  ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรท่องเทีย่ว 
1) โครงการสง่เสรมิกจิกรรมดา้นการท่องเทีย่ว 

กลยุทธ ์3.6  พฒันำโลจิสติก เพือ่เชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วของกลุ่ม 
      จงัหวดั 
1) โครงการปรบัปรุงทางหลวงเพือ่สนบัสนุนแหล่งท่องเทีย่วของกลุ่ม 
    จงัหวดั 
 

 4) แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัอดุรธานี (ปี พ.ศ.2561 - 2564)  ทบทวน  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 วิสยัทศัน์ จงัหวดัอดุรธานี (Vision) 
“เมืองน่ำอยู่ ศนูยก์ลำงกำรค้ำกำรลงทุนอนุภมิูภำคลุ่มน ้ ำโขง” 
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พนัธกิจ : (Mission)      
(1) พฒันาสิง่อ านวยความสะดวกปัจจยัพืน้ฐาน การคมนาคมขนสง่ และการยกระดบั 
     มาตรฐานสถานประกอบการและแรงงานเพือ่เพิม่ ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
     การคา้ การลงทุนในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง 
(2) พฒันาการผลติสนิคา้เกษตรทีส่ าคญั และยกระดบัมาตรฐานการท าการเกษตร 
     ปลอดภยั และเกษตรอนิทรยี ์
(3) ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนทัง้ทางดา้นร่างกายจติใจและเสรมิสรา้งขดีความ  
     ความสามารถในการพฒันามนุษยแ์ละลดความเลื่อมล ้าโดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 
     พอเพยีง 
(4) ยกระดบัอุตสาหกรรมไมซแ์ละการท่องเทีย่วโดยใชอ้ตัลกัษณ์และศกัยภาพดา้นทีต่ ัง้ 
     เพือ่สรา้งความเป็นเมอืงศูนยก์ลางไมซแ์ละการท่องเทีย่วของอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง 
(5) อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การบรหิารจดัการน ้าการจดั 
     การขยะ/น ้าเสยีเพือ่การใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื    
(6) เสรมิสรา้งสงัคมทีม่ ัน่คง ความปลอดภยั ในชวีติทรพัยส์นิของประชาชน   
(7) เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการจงัหวดัใหม้เีอกภาพดว้ยการบูรณาการการ 
     ท างานกนัทุกภาคสว่นตามค่านิยม UDON TEAM 

  ค่ำนิยม : UDON TEAM  
U : Unity : มเีอกภาพ  
D : Development : พฒันาอย่างต่อเนื่อง  
O : Openmind : เปิดใจใหบ้รกิาร  
N : Network : สานเครอืข่ายการมสีว่นรวมของประชาชน  
T : Tranparency : มคีวามโปร่งใส  
E : Excellence : เน้นผลสมัฤทธิข์องงาน  
A : Accountability : มคีวามรบัผดิชอบ     
M : Morality : มศีลีธรรม  

 

เป้าหมายรวม :  เพือ่สรา้งความเขม็แขง็ และยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตอย่าง 
      สมดุลควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นสงัคม  ความมัน่คงปลอดภยั    
     และการบ ารุง รกัษาทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มใหน่้าอยู่   

  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ตามเป้าหมายการพฒันาจงัหวดั 
  ตวัช้ีวดั  :  รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ GPP จงัหวดั เฉลีย่ 5 ปี ยอ้นหลงัต่อปี 
  ค่ำเป้ำหมำย  :  รอ้ยละ 5 

กลยุทธที์ ่1  :  กำรพฒันำศกัยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถใน 
          อนุภมิูลุ่มน ้ ำโขง 

   วตัถปุระสงค ์ :  เพือ่เพิม่มูลค่าการคา้การลงทุน 
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เป้ำหมำยและตวัช้ีวดั  :  1. จ านวนทีเ่พิม่ขึน้สถานประกอบการภาค 
       อุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน GMP  
    2. จ านวนธุรกจิทีไ่ดร้บัการยกระดบัตามยุทธศาสตร ์  
        ประเทศไทย 4.0         
    3. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของผลติภณัฑม์วลรวมดา้นคา้   
        ปลกี คา้สง่และการลงทุนในพืน้ที ่        
    4. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของการจ าหน่ายผลติภณัฑ์สนิ  
        คา้และบรกิาร 

แนวทำงกำรพฒันำ :   
1. สง่เสรมิอุตสาหกรรมและพฒันาแรงงานเพือ่มุ่งสูค่วามเป็น    
    เลศิ 
2. การสง่เสรมิการตลาดและแผนธุรกจิใหแ้ก่กลุ่มธุรกจิ 
    เป้าหมายอุดรธานี 4.0  
3. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่เป็น  
    ศูนยก์ลางการคา้การลงทุนและการบรกิารและ  
4. การสรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่ใหแ้ขง่ขนัได้ 

กลยุทธ์ที ่ 2   :  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับ
มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปลอดภยั และเกษตรอินทรีย ์

วตัถปุระสงค ์ :   เพือ่ใหเ้กษตรกรพึง่พาตนเองไดอ้ย่างเขม็แขง็และยัง่ยนื  
เป้ำหมำยและตวัช้ีวดั  :  1. รอ้ยละของจ านวนเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการได้ 

       มกีารน้อมน าเอาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ     
       พอเพยีงไปใชใ้นการวางแผนการผลติและการ   
       พฒันาภาคเกษตร(รอ้ยละ 80)         
   2. จ านวนพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัประโยชน์จากการพฒันา  
       โครงสรา้งพืน้ฐานดนิและน ้า (15,750 ไร่)         
   3. จ านวนแปลงฟารม์ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
       เกษตรปลอดภยั/เกษตรอนิทรยี ์(รอ้ยละ 10)         
   4. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของประสทิธภิาพการผลติเกษตร 
       อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 5)         
   5. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมูลค่าและรายไดข้อง 
       เกษตรกร           
       (1) มลูค่าเกษตรเพิม่ขึน้ 5 %             
       (2) รายไดข้องเกษตรกรเพิม่ขึน้ 10 % 
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แนวทำงกำรพฒันำ :   
1. ขยายผลองคค์วามรูก้ารท าเกษตรตามหลกัปรชัญาของ    
    เศรษฐกจิพอเพยีง  
2. พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการเกษตร  
3. เพิม่ประสทิธภิาพการผลติการแปรรูปสนิคา้เกษตรปลอดภยั 
    และเกษตรอนิทรยี ์ 
4. สง่เสรมิการตลาดสนิคา้เกษตร 

กลยุทธที์ ่3  :  กำรยกระดบัคณุภำพชีวิต เพือ่สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้ สงัคม มี
ควำมพร้อมรบักำรเปลีย่นแปลทำง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

วตัถปุระสงค ์ :  เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามเขม้แขง็ดา้นร่างกายและจติใจ มขีดี
ความสามรถดา้นการแขง่ขนัและม ีคุณภาพชวีติทีด่ทีนัต่อการเปลีย่น แปลงของ
สงัคม  
เป้ำหมำยและตวัช้ีวดั  :  1. รอ้ยละทีล่ดลงของจ านวนผูป่้วยโรคเบาหวาน 

   2. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของดชันีมวลกายตามเกณฑ์ 
       มาตรฐาน         
   3. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของพฒันาการสมวยัของเดก็ 
       ปฐมวยั         
   4. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการแนะแนว  
       อาชพี          
   5. รอ้ยละของจ านวนแรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรอง   
       มาตรฐานแรงงาน          
   6. รอ้ยละของจ านวนผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส   
       ฯลฯ ทีไ่ดร้บัการยกระดบัคุณภาพชวีติ         
   7. รอ้ยละทีล่ดลงของครวัเรอืนยากจน         
   8. ค่า Gini Index ลดลง         
   9. จ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของผูท้ีอ่ยู่ในระบบประกนัสงัคม            
   10. ค่าคะแนนทีเ่พิม่ขึน้ดา้นคุณภาพการบรหิาร  
        จดัการดา้นสงัคมคุณภาพชวีติของจงัหวดั  

แนวทำงกำรพฒันำ :   
1. การสง่เสรมิการเตรยีมความพรอ้มสงัคมผูส้งูอายุสุขภาพด ี 
2. การพฒันาคุณภาพการศกึษาและคุณภาพชวีติคนอุดรธานี 
   ทุกกลุ่มวยั  
3. ลดความเลื่อมล ้าดา้นสงัคมคนอุดรธานีดว้ยหลกัปรชัญาของ 
   เศรษฐกจิพอเพยีง และ  
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4. การพฒันาระบบบรหิารจดัการดา้นสงัคมคุณภาพชวีติ    
กลยุทธที์ ่4  : กำรยกระดบัมำตรฐำนอตุสำหกรรมไมซ์ และกำรท่องเทีย่วโดย
ใช้อตัลกัษณ์และศกัยภำพด้ำนทีต่ัง้เพือ่สร้ำงควำมเป็นเมืองศนูยก์ลำงไมซ์ของ
อนุภมิูภำคลุ่มน ้ ำโขง (GMS MICE & Tourism City)          

วตัถปุระสงค ์ :  เพือ่เพิม่ปรมิาณและมลูค่าดา้นการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรม
ไมซบ์นพืน้ฐานของการบรหิารจดัการอย่างเป็นเลศิร่วมกนั  
เป้ำหมำยและตวัช้ีวดั  :  1. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูค่าการท่องเทีย่ว และ 
           นกัท่องเทีย่วกลุ่มไมซ์          

   2. จ านวนคลสัเตอรธ์ุรกจิ ผูผ้ลติสนิคา้และบรกิารที่    
       เกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซก์ารท่องเทีย่วที่   
       ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน          
   3. จ านวนบุคลากรทีผ่่านการอบรมความรูด้า้น  
       อุตสาหกรรมไมซ ์และการท่องเทีย่ว       
   4. รอ้ยละของความพงึพอใจของการเขา้ถงึแหล่ง  
       ท่องเทีย่ว/ทีพ่กั และสถานทีจ่ดังาน 

แนวทำงกำรพฒันำ  :    
1. สง่เสรมิการประชาสมัพนัธจุ์ดขายโดยเน้นศกัยภาพทีม่ ี  
    เอกลกัษณ์  
2. สนบัสนุนการสรา้งคลสัเตอรเ์ชื่อมโยงกลุ่มผูผ้ลติสนิคา้ และ  
    บรกิาร  
3. พฒันาบุคลากรดา้นอุตสาหกรรมไมซแ์ละการท่องเทีย่ว 
4. พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกดา้นการ 
    บรหิารจดัการอุตสาหกรรมไมซ ์และการท่องเทีย่ว 

กลยุทธที์ ่5  :  กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ และสิง่แวดล้อมเพือ่กำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยงัยืน         

วตัถปุระสงค ์ :  เพือ่รกัษาความสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิและสรา้ง 
สิง่แวดลอ้มทีด่ใีหก้บัประชาชน  

เป้ำหมำยและตวัช้ีวดั  :  1. จ านวนพืน้ทีป่่าไมท้ีย่งัคงสภาพเดมิไม่น้อยกว่า  
       719,357 ไร่      
   2. จ านวนของแหล่งน ้าทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟู     
    3. ปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ของขยะทีถู่กน ากลบัไปใช้    
        ประโยชน์       
    4. ปรมิาณขยะ/น ้าเสยีทีไ่ดร้บัการจดัการอย่าง 
        ถูกตอ้งเพิม่ขึน้  
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    5. จ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของเครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการขึน้  
        ทะเบยีนของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและมกีาร  
        ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

แนวทำงกำรพฒันำ  :     
1. ปกป้อง อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
    (ป่า)  
2. พฒันาแหล่งน ้า และน าไปใชป้ระโยชน์อย่างสงูสุด  
3. สง่เสรมิการจดัการสิง่แวดลอ้มและการน ากลบัมาใช ้ 
    ประโยชน์  
4. พฒันาระบบเครอืขา่ยดา้นการบรหิารจดัการ  
    ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

กลยุทธที์ ่6  :  กำรสร้ำงควำมมัน่คงควำมปลอดภยัในชีวิตทรพัยสิ์นของ
ประชำชน          

วตัถปุระสงค ์ :  เพือ่ใหม้คีวามสงบเรยีบรอ้ย และประชาชนมคีวามปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิ 
เป้ำหมำยและตวัช้ีวดั  :  1. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของแกนน าการเสรมิสรา้งการ 

       เรยีนรูก้ารปกครองในระบอบ ประชาธปิไตยอนัม ี 
       พระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระประมุข        
    2. จ านวนผูค้า้ทีถู่กจบักุมด าเนินคด ี       
    3. จ านวนทีล่ดลงของผูเ้สพ/ผูต้ดิ        
    4. จ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของสถานบนัเทงิ/หอพกั/  
        สถานทีบ่รกิารทีป่ฏบิตัติามระเบยีบกฎหมาย        
    5. รอ้ยละทีล่ดลงของคดอีาญา 4 กลุ่ม 
    6. รอ้ยละทีล่ดลงของจ านวนครัง้ของสาธารณภยั 
        และจ านวนผูเ้สยีชวีติจากสาธารณภยัและ   
        อุบตัเิหต ุ

แนวทำงกำรพฒันำ  :   
1. สง่เสรมิการเรยีนรูว้ถิกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
    อนัมพีระมหากษตัรยิท์รง เป็นพระประมุข  
2. ป้องกนัปัญหาและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิและจดัระเบยีบ  
    สงัคม  
3. รกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  
4. ยกระดบัมาตรฐานการบรหิารจดัการดา้นการป้องกนัและ  
    บรรเทาสาธารณะภยั 
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 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  

   1) วิสยัทศัน์  :  “เมืองน่ำอยู่ ประตูสู่อินโดจีน ถิน่มรดกโลก”  
   2) ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  อบจ. อดุรธานี  :   
        (1) ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนส่งเสริมกำรลงทุนและพำนิชยกรรม  

1. ท าใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้การลงทุนดา้นอุตสาหกรรมการเกษตร/  
    เกษตรอนิทรยีใ์นกลุ่มอนิโดจนี 
2. ท าใหม้กีารผลติและการเพิม่มลูค่าสนิคา้การเกษตร/เกษตรอนิทรยีใ์ห้ 
    ไดม้าตรฐานเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค 
3. ท าใหเ้กษตรกร องคก์รเกษตรกร และวสิาหกจิชุมชนมคีวามเขม้แขง็ 
    และสามารถเป็นแกนกลางในการสง่เสรมิพฒันาดา้นการเกษตรของ 
    ทอ้งถิน่ 

(2) ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว กำรบริหำร
จดักำรและอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

1. ท าใหเ้กดิการท่องเทีย่วทีห่ลากหลายและครอบคลุมสอดคลอ้งกบัวถิ ี
   ชวีติวฒันธรรม ประเพณี โดยเชื่อมโยงกนัระหว่างชนบท/เมอืง/ 
   ภูมภิาค/ประเทศ 
2. ท าใหเ้กดิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ภูม ิ 
    ปัญญาทอ้งถิน่ วฒันธรรมทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

        (3) ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำ 
1. ท าใหน้กัเรยีนในสงักดั อบจ.เกดิการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัความ 
    ตอ้งการด ารงชวีติและยกระดบัการเรยีนรูสู้่ระดบัสากล 
2. ท าใหน้กัเรยีนในสงักดั สพฐ.จงัหวดัอุดรธานี ไดร้บัโอกาสทาง 
    การศกึษาเพิม่มากขึน้ 
3. ท าใหภ้าคประชาชนเกดิกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องน าไปสูก่าร 
    พฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ 
4. ท าใหป้ระชาชนมสีุขภาพกายสุขภาพจติทีด่แีละมใีจรกัในการออก 
    ก าลงัรวมถงึการเสรมิสรา้งโอกาสแก่ผูท้ีส่นใจและมทีกัษะการกฬีา    
    สูส่ากล 
5. ท าใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพของประชาชนผูส้นใจและม ี
    ความสามารถสูก่ารกฬีาระดบัสากล 

             (4) ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1. ท าใหเ้กดิโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ทีเ่ชื่อมกบัเสน้ทางหลกั เพือ่ 
    พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานบา้นเมอืงใหน่้าอยู่ 
2. ท าใหเ้กดิแหล่งน ้าดา้นการเกษตร/อุปโภคบรโิภค ทีม่รีะบบการ 
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    บรหิารจดัการน ้าอย่างมปีระสทิธภิาพร่วมกบัหน่วยงานภาค ีภาครฐั  
    ภาคทอ้งถิน่ และภาคประชาชนในชุมชน 

     (5) ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนสงัคมและคณุภำพชีวิต 
1. ท าใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ีมคีุณธรรม มจีติสาธารณะ ชุมชน 
    เขม้แขง็ 
2. ท าใหม้กีารพฒันาและเพิม่ทกัษะในการด ารงชวีติแก่ ผูด้อ้ยโอกาส  
    ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ และผูต้ดิเชือ้เอดส์ 

     (6) ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรจดักำรแบบบูรณำกำร 
1. ท าใหบุ้คลากรในองคก์รมศีกัยภาพทีส่อดคลอ้งต่อภารกจิและเกดิ 
    การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
2. ท าใหเ้กดิการบรหิารจดัการแบบบูรณาการร่วมกนัทุกภาคสว่นทัง้  
    ภาครฐั/ทอ้งถิน่/ภาคเอกชน/ประชาชน 
3. เพือ่สรา้งเครอืข่ายการมสีว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน่ 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

 ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัอดุรธานี (พ.ศ.2561-2565) 
1. วิสยัทศัน์  ( Vision ) 

“บูรณำกำรกำรพฒันำท้องถิน่อย่ำงมีคณุภำพ เพือ่ส่งเสริมให้จงัหวดัอดุรธำนี 
เป็นเมืองน่ำอยู่เป็นศนูยก์ลำงกำรค้ำกำรลงทุนอนุภมิูภำคลุ่มน ้ ำโขงอย่ำงยัง่ยืน” 

  2. พนัธกิจ  ( Mission ) 
1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั 
2. การพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การพาณิชย ์และสง่เสรมิการลงทุน 
4. การสง่เสรมิการท่องเทีย่ว และกฬีา 
5. การจดัการศกึษา 
6. การสงัคมสงเคราะหแ์ละพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และ 
    ผูด้อ้ยโอกาส 
7. การสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่ 
8. การคุม้ครองดแูล และบ ารุงรกัษาป่าไม ้ทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
    สิง่แวดลอ้ม 
9. การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาคและสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
10. การสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม จารตี ประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
11. การจ ากดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิูล และมลพษิต่างๆ 
12. การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย สง่เสรมิสนบัสนุนการป้องกนัและรกัษาความ  
     ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
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  3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ( Strategy ) 
     3.1 ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำที ่1  :  กำรพฒันำศกัยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพือ่
เพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในอนุภำคลุ่มน ้ ำโขง 

        แนวทำงกำรพฒันำ  :   
   1)  สง่เสรมิอุตสาหกรรมและพฒันาแรงงานมุ่งสูค่วามเป็นเลศิ 
   2)  สง่เสรมิการตลาดและแผนธุรกจิใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายอุดรธานี 4.0 
   3)  พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สิง่อ านวยความสะดวกเพือ่เป็นศูนยก์ลางการคา้ 

     บรกิาร 
   4)  สรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่ใหแ้ขง่ขนัได้ 

3.2 ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำที ่2  :  กำรส่งเสริมกำรพฒันำเกษตรอุตสำหกรรม 
ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำปลอดภยัและเกษตรอินทรีย ์

        แนวทำงกำรพฒันำ  :  
   1)  ขยายผลองคค์วามรูก้ารท าเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
   2)  พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการเกษตร 
   3)  เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การแปรรปูสนิคา้เกษตรปลอดภยัและเกษตร 

     อนิทรยี ์
   4)  สง่เสรมิการตลาดสนิคา้เกษตร 

3.3 ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำที ่3  :  กำรยกระดบัคุณภำพชีวิตเพือ่สร้ำงควำม
เข้มแข็งให้สังคมมีควำมพร้อมกับกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม และเทคโนโลยี 

        แนวทำงกำรพฒันำ  :   
   1)  สง่เสรมิการเตรยีมความพรอ้มสงัคมผูส้งูอายุสุขภาพดี 
   2)  พฒันาคุณภาพการศกึษาและคุณภาพชวีติคนอุดรธานีทุกกลุ่มวยั 
   3)  ลดความเลื่อมล ้าดา้นสงัคมคนอุดรธานีดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 

     พอเพยีง 
   4)  พฒันาระบบบรหิารจดัการดา้นสงัคมคุณภาพชวีติ 

3.4 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำที ่4  :  กำรยกระดบัมำตรฐำนอุตสำหกรรมไมซ์ 
กำรท่องเทีย่ว และอุตสำหกรรมกีฬำ โดยใช้อตัลกัษณ์และศกัยภำพด้ำนทีต่ัง้
เพือ่สร้ำงควำมเป็นศนูยก์ลำงของอนุภมิูลุ่มน ้ ำโขง 

        แนวทำงกำรพฒันำ  :   
   1)  สง่เสรมิการตลาดและการประชาสมัพนัธจุ์ดขายโดยเน้นศกัยภาพทีม่ี 

     เอกลกัษณ์ 
   2)  สนบัสนุนการสรา้งคลสัเตอรเ์ชื่อมโยงกลุ่มผูผ้ลติสนิคา้ 
   3)  พฒันาบุคลากรดา้นอุตสาหกรรมไมซ ์การท่องเทีย่ว และอุตสาหกรรมกฬีา 
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4)  พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกดา้นการบรหิารจดัการ  
     อุตสาหกรรมไมซ ์การท่องเทีย่ว และอุตสาหกรรมกฬีา 

3.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่ 5  :  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดล้อมเพือ่ใช้ประโยชน์อย่ำงยัง่ยืน 

        แนวทำงกำรพฒันำ  :   
   1)  ปกป้อง อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
   2)  พฒันาแหล่งน ้าและน าไปใชป้ระโยชน์อย่างสงูสุด 
   3)  สง่เสรมิการจดัการสิง่แวดลอ้มและการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 

4)  พฒันาระบบเครอืข่ายดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

3.6 ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำที ่6  :  กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและทรพัยสิ์นของประชำชน 

        แนวทำงกำรพฒันำ  :   
1)  สง่เสรมิการเรยีนรูว้ถิกีารปกครองในระบบประชาธปิไตยอนัม ี 
     พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

   2)  ป้องกนัปัญหาและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิและจดัระเบยีบสงัคม 
   3)  รกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

4)  ยกระดบัมาตรฐานการบรหิารจดัการดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณะ 
3.7 ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำที ่7  :  ด้ำนบริหำรจดักำรแบบบูรณำกำร 

        แนวทำงกำรพฒันำ  :   
   1)  สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของทอ้งถิน่ทุก ๆ ดา้นตามหลกับรหิาร 

     บา้นเมอืงทีด่ ี
   2)  สง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

3)  ประสานบูรณาการแผนพฒันาทอ้งถิน่มใิหเ้กดิความทบัซอ้นของพืน้ทีใ่นการ  
     ด าเนินงานเพือ่ประโยชน์สงูสุดของประชาชน 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1 วิสัยทัศน์ ( Vision ) : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 

 วิสยัทศัน์ ( Vision ) : การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ( Vision ) เพื่อแสดง

สถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายความคาดหวงัที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะ
สามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ จงึไดก้ าหนดวสิยัทศัน์  คาดหวงัทีจ่ะใหเ้กดิขึน้ในอนาคต  ดงันี้ 
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“เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดี  

สนับสนุนการศึกษา สร้างเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข” 
 

 พนัธกิจ  (Mission) : การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   
1. การพฒันาดา้นระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน และสิง่แวดลอ้มทีด่ี 
2. การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม พฒันาระบบการศกึษา สง่เสรมิและปลูกฝัง 
    จติส านึกดา้นคุณธรรมจรยิธรรม และส านึกรกัษ์ทอ้งถิน่ สง่เสรมิการใหบ้รกิารดา้น 
    สาธารณสุข การรกัษาพยาบาลแก่ผูส้งูอายุ คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาสและประชาชน 
    ทัว่ไป การป้องกนัโรคตดิต่อและโรคระบาดในพืน้ที ่รวมทัง้การพฒันาคุณภาพชวีติ 
    ตามความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานของชุมชน 
3. การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการโดยยดึหลกัการบรหิารแบบธรรมาภบิาล และการม ี
    สว่นร่วมจากทุกภาคสว่น สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นร่วม พฒันา 
    ศกัยภาพใหชุ้มชนมกีารเจรญิเตบิโตแบบยัง่ยนืสามารถพึง่พาตนเองได ้

 จดุมุ่งหมาย  ในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
  1. การไดร้บับรกิารดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหม้คีวามสะดวก ปลอดภยัและทัว่ถงึทุกพืน้   
         ทีใ่นชุมชนทัง้ทางดา้นสาธารณูปโภคพฒันาระบบระบายน ้าทีม่อียู่ใหม้ปีระสทิธภิาพ     
      สงูสุด รวมถงึเพิม่พืน้ทีแ่หล่งกกัเกบ็น ้าส าหรบัการเกษตรและเลีย้งสตัวไ์ดต้ลอดปี 

  2. สง่เสรมิระบบการก าจดัขยะทีท่นัสมยั ถูกสุขอนามยั 
  3. จดัท าผงัเมอืงใหเ้ป็นระบบ วางระบบรองรบัการขยายตวัของต าบลโคกสะอาด และ 
      พฒันาการใชป้ระโยชน์จากทีด่นิสาธารณะประโยชน์ตามผงัเมอืงรวม 
  4. ประชาชนมจีติส านึกดา้นคุณธรรมจรยิธรรม สง่เสรมิและอนุรกัษ์ประเพณีศลิป  
     วฒันธรรม และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
  5. เพิม่โอกาสทางการศกึษาใหเ้ขา้ถงึประชาชนทุกระดบั มมีาตรฐานเพือ่เขา้สู ่AEC  
  6. สง่เสรมิการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุข การสรา้งเสรมิสุขภาพและนันทนาการ แกไ้ข  
               ปัญหาและรณรงคป้์องกนัปัญหายาเสพตดิ 
  7. สงเคราะหแ์ละสนบัสนุน ผูด้อ้ยโอกาส ผูป่้วยเอดส ์ผูย้ากไร ้ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ 
  8. การรกัษาความปลอดภยั เตรยีมความพรอ้มกรณีเกดิเหตุต่างๆ 
  9. ประชาชนมศีกัยภาพ มรีายไดเ้พยีงพอสามารถพึง่พาตนเองได ้
  10. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการด าเนินงาน 
  11. บรหิารโดยยดึหลกัการบรหิารแบบธรรมาภบิาล เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ     
.        ประชาชน โดยเขา้ถงึประโยชน์สงูสุด 
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2.2 ยุทธศาสตร์ ( Strategy ) : การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 
   

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค- 

      สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรกัษา ระบบการระบายน ้า  และ

ขยายเขตระบบน ้าประปาใหไ้ดม้าตรฐาน 
1.2 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสรา้ง ขยายเขต ปรบัปรุง บ ารุงรกัษา และซ่อมแซม อาคาร 
 สถานที ่ถนน สะพาน ทางเทา้ และเกาะกลางถนน รวมทัง้ท่อระบายน ้า ท่อลอด 
  เหลีย่ม   

 1.3 พฒันาปรบัปรุง บ ารุงรกัษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการ 
  จราจร 

1.4 พฒันาและการบรหิารจดัการแหล่งน ้าธรรมชาต ิแหล่งกกัเกบ็น ้า ทีเ่อือ้ต่อการ 
     เกษตร-อุตสาหกรรม และการอุปโภค-บรโิภค 
1.5 การวางแผนและสนบัสนุนการจดัท าผงัเมอืงและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การส่งเสริม การกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบ 

        ธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  

2.1 การสง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาการจดัการศกึษาทุกเพศวยั และบุคลากรทางการ  
     ศกึษาเพือ่สรา้งโอกาสทีม่คีุณภาพ และเสรมิสรา้งความมัน่คงของประชาชคอาเซยีน 
2.2 การสง่เสรมิ สนบัสนุน การอนุรกัษ์ ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ 
 ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
2.3 การสง่เสรมิทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาใหเ้ป็นองคก์รทางศาสนาทีม่บีทบาทส าคญัใน 
 การปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมและปรองดองสมานฉันท์ 
2.4 การสง่เสรมิ สนบัสนุนการกฬีาอย่างครบวงจร 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเกษตรปลอดภัย  

       พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3.1  การสง่เสรมิและสนบัสนุนใหรู้จ้กัด ารงตนเองตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 พฒันาอาชพี รายได ้และศกัยภาพของทอ้งถิน่ทุกๆดา้น 
3.2  การสง่เสรมิและสนบัสนุนปัจจยัการผลติ และพฒันาการจดัตัง้กลุ่มเครอืขา่ยเพื่อ 
 บรหิารจดัการ การผลติเกษตรปลอดภยั 
3.3  การสง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัตัง้กลุ่มเครอืข่ายเพือ่บรหิารจดัการการผลติเกษตร 
 ปลอดภยั 
3.4  การพฒันา ปรบัปรุง แหล่งท่องเทีย่วและสง่เสรมิการท่องเทีย่วแบบบูรณาการ เป็น 
 เอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต   

           สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ 

                      นันทนาการ 

4.1  การสง่เสรมิ สนับสนุนการพฒันาระบบการใหบ้รกิารสาธารณสุข และกจิกรรมการ 
 สรา้งเสรมิสุขภาพกฬีาและนันทนาการ 
4.2  การสง่เสรมิการสรา้งงาน สรา้งรายไดแ้ละพฒันาการรวมกลุ่ม/องคก์ร เพือ่การ 
 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 
4.3  สง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละการมสีว่นร่วมของประชาชน 
 เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาต ิ

 4.4  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
 4.5  การสง่เสรมิและสนบัสนุนการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ ช่วยเหลอืและการ 
  รกัษาความปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิของประชาชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะ 

       แก่ประชาชน และธรรมาภิบาล       

5.1  การสง่เสรมิและสนบัสนุนสมรรถนะหลกัของบุคลากรทอ้งถิน่เพิม่ประสทิธภิาพใน 
 การปฏบิตังิาน และการบรกิารสาธารณะ  
5.2  การสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลอย่างมปีระ 
 สทิธคิุณภาพ และภาพลกัษณ์ทีด่ขีององค ์
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 

       สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6.1  การปกป้อง อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ป่าไม ้ทีด่นิ แหล่งน ้า ทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
 สิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 

 6.2  การสง่เสรมิการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พฒันาระบบเครอืข่าย  
  และการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 

6.3  การปรบัปรุง ภูมทิศัน์ ทศันียภาพ และพฒันาพืน้ทีส่าธารณะน าไปใชป้ระโยชน์ 
 โดยรวมของทอ้งถิน่ 

 2.3 เป้าประสงค์  

1. ประชาชนไดร้บับรกิารดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทีม่ ี 
    มาตรฐาน และใหค้วามสะดวกรวดเรว็ 
2. เดก็ เยาวชน และประชาชน ไดร้บัการสง่เสรมิดา้นการศกึษาทุกระบบ มคีวามรูแ้ละ 
    บ ารุงศาสนา รกัษาศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และสบืสานภูมปัิญญา 
    ทอ้งถิน่ อนัดงีาม 
3. ประชาชนมศีกัยภาพ มรีายไดเ้พยีงพอสามารถพึง่ตนเองได ้ด ารงตนเองตามหลกั 
    ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง รวมทัง้สง่เสรมิการพฒันาปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่วของ 
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    ทอ้งถิน่ 
4. การสง่เสรมิระบบการใหบ้รกิารสาธารณสุขและกจิกรรมการสร้างเสรมิสุขภาพกฬีา 
    และนนัทนาการ การสง่เสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน โดยยดึหลกัการมสีว่นร่วมของ 
    ประชาชน การสงัคมสงเคราะหแ์ก่ประชาชน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  
    รวมทัง้การสรา้งสงัคมน่าอยู่ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึน้  
5. การปรบัปรุงและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล และม ี
    สว่นร่วมของทุกภาคสว่น 
6. การช่วยเหลอืและป้องกนับรรเทาสาธารณภยัต่างๆรวมทัง้ความปลอดภยัในชวีติและ   
    ทรพัยส์นิของประชาชน การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื  
    การบรหิารจดัการขยะ มลภาวะและสิง่แวดลอ้มทีไ่ม่เป็นพษิ รวมถงึการพฒันาและ   
    ปรบัปรุงภูมทิศัน์พืน้ทีส่าธารณะประโยชน์เพือ่ประชาชนใชร้่วมกนัในทอ้งถิน่ 

 2.4 ตัวชี้วัด 

1. ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาดมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีม่มีาตรฐาน ให้ 
    ประชาชนไดใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามปลอดภยั สญัจรไป-มาไดส้ะดวก รอ้ยละ 85 
2. ถนนมกีารตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ลดอุบตัเิหตุบนถนนตามจุดเสีย่งต่างๆ  
    รอ้ยละ 50  

  3. การขยายเขตไฟฟ้าในพืน้ที ่รอ้ยละ 95 
4. การขยายเขตประปา ใหป้ระชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาดมแีหล่ง  
    น ้าในการอุปโภค บรโิภคเพิม่มากขึน้รอ้ยละ 70 
5. เดก็อายุ 3-5 ปี ในพืน้ทีไ่ดร้บัการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้เรยีนภาคบงัคบัและ 
    ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพครบทัง้ 4 ดา้นรอ้ยละ 80 
6. สถานศกึษาในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลฯผ่านเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานของ 
    หน่วยงานทีต่รวจประเมนิจ านวน 2 หน่วยงาน 
7. จ านวนกจิกรรมการพฒันาดา้นการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม ประเพณี ภูมปัิญญา 
    ทอ้งถิน่ และศาสนา จ านวน  5 กจิกรรมหรอืโครงการ/ปี 
8. งบประมาณเพือ่สง่เสรมิพฒันาดา้นเกษตร รอ้ยละ 2 
9. งบประมาณเพือ่การพฒันาศกัยภาพเกษตรกร และการพฒันาดา้นการเกษตร  
    สง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิรอ้ยละ 1.5 
10. งบประมาณเพือ่การพฒันาเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 1.5 
11. จ านวนการจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิกฬีา จ านวน 2 กจิกรรมหรอืโครงการ/ปี 
12. งบประมาณในการด าเนินการหรอืสนับสนุนการดแูลสุขภาพประชาชน รอ้ยละ 3 
13. งบประมาณเพือ่การสง่เสรมิอาชพี รอ้ยละ 2 
14. งบประมาณเพือ่การบ ารุง รกัษาสภาพแวดลอ้ม รอ้ยละ 2 
15. งบประมาณเพือ่จดัใหม้รีะบบการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
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     ของบา้นเมอืง รอ้ยละ 2 
16. งบประมาณเพือ่ก่อสรา้งพฒันาและปรบัปรุงสวนสาธารณะ รกัษาสภาพแวดลอ้ม  
      แม่น ้า ล าคลอง รอ้ยละ 2 
17. งบประมาณสง่เสรมิการท่องเทีย่ว รอ้ยละ 1.5  
18. งบประมาณเพือ่สนบัสนุนแหล่งเรยีนรูข้องทอ้งถิน่เพื่อรองรบัอาเซยีน รอ้ยละ 1 
19. ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร รอ้ยละ 80 
20. โครงการในแผนชุมชนทีน่ ามาด าเนินการ รอ้ยละ 70 
21. โครงการในแผนพฒันาทีน่ ามาด าเนินการ รอ้ยละ 70 
22. ความส าเรจ็ของอตัราการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รอ้ยละ 70 
25. ความส าเรจ็การจดัท าระบบแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ รอ้ยละ 40 
26. ระดบัความส าเรจ็ของอตัราการเกบ็รายได ้รอ้ยละ 70 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ ตวัช้ีวดั/ค่ำเป้ำหมำย 

การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. รอ้ยละระยะทางของถนนทีไ่ดม้าตรฐาน 
2. รอ้ยละของประชาชนเดนิทางสะดวก 
3.รอ้ยละของอุบตัเิหตุลดลง 
4. รอ้ยละของครวัเรอืนมนี ้าส าหรบัอุปโภค-บรโิภค 
5.รอ้ยละของปรมิาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะใหค้รบทุก
ครวัเรอืน 
6.รอ้ยละของปรมิาณการขยายเขตประปาและการพฒันาปรบัปรงุแหล่ง
น ้า 
7. รอ้ยละของจ านวนสิง่ปลูกสรา้ง 

การส่งเสรมิการกฬีา  การศกึษา  ศาสนา 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิน่ 
และภูมปัิญญาของทอ้งถิน่ 
 

1. จ านวนโครงการ/กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิพฒันาดา้นการศกึษา 
2. จ านวนโครงการ/กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิดา้นศาสนา วฒันธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
3. จ านวนโครงการ/กจิกรรมเพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิ
4. รอ้ยละของชุมชนทีม่คีวามสงบสุขพงึปรารถนารว่มกนั 

การส่งเสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง พฒันา
เกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วและ
การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

1. จ านวนโครงการ/กจิกรรมในการส่งเสรมิอาชพี 
2. จ านวนโครงการ/กจิกรรมในการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
3. จ านวนโครงการ/กจิกรรมในการสนับสนุนการกฬีา 
4. รอ้ยละของประชาชนทีม่คีวามพงึพอใจและมรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

การส่งเสรมิสุขภาพอนามยั พฒันาคุณภาพ
ชวีติ สงัคม เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั
ชุมชน และนันทนาการ 

1. รอ้ยละของคุณภาพชวีติของประชาชนดขีึ้น 
2. จ านวนโครงการ/กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
3. รอ้ยละของประชาชนทีม่สุีขภาพร่างกายและสุขภาพจติดขีึ้น 
4. รอ้ยละของประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
5. รอ้ยละของความพงึพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร 
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6. รอ้ยละของประชาชนไดร้บับรกิารดา้นสาธารณสุขสวสัดกิารทาง
สงัคมอย่างถว้นหน้า 

การพฒันาการบรหิารจดัการทีด่ ีและการ
ใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน และ 
ธรรมาภบิาล       
 

1. จ านวนบคุลากรทีเ่ขา้ร่วมโครงการพฒันาตนเอง 
2. รอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการพฒันา
ทอ้งถิน่ 
3. รอ้ยละของความพงึพอใจในการท างานของบุคลากรและการ
ใหบ้รกิาร 

การพฒันาการบรหิาร การจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
 

1. จ านวนครัง้ในการรณรงคส์รา้งจติส านึกความตระหนักในการอนุรกัษ์
ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ
2. จ านวนกจิกรรมในการจดัการขยะ 
3.จ านวนโครงการ/กจิกรรมการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 

2.5  ค่าเป้าหมาย 

1. ดา้นการไดร้บับรกิารดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ 
    พฒันาดา้นเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศใหม้มีาตรฐานมวีามสะดวกและรวดเรว็ 
2. ดา้นการศกึษาไดร้บัการสง่เสรมิดา้นการศกึษาทุกระบบ มคีวามรูแ้ละบ ารุงศาสนา   
    รกัษาศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม  
3. ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง ประชาชนมศีกัยภาพ มรีายไดเ้พยีงพอสามารถ  
    พึง่ตนเองได ้ด ารงตนเองตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการพฒันาการกฬีา   
    ปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่วและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 
4. ดา้นการสนบัสนุนคุณภาพชวีติทีด่ ีประชาชนไดร้บัการสง่เสรมิระบบการใหบ้รกิาร 
    สาธารณสุข และกจิกรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพกฬีาและนันทนาการ การสง่เสรมิ 
    ความเขม้แขง็ของชุมชน โดยยดึหลกัการมสีว่นร่วมของประชาชน การสงัคม 
    สงเคราะหแ์ก่ประชาชน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ รวมทัง้การสรา้ง 
    สงัคมความน่าอยู่ 
5. การบรหิารจดัการภาครฐัทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล และมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่น 
6. การบรหิารจดัการขยะ มลภาวะและสิง่แวดลอ้มทีไ่ม่เป็นพษิ ท าใหชุ้มชนน่าอยู่ 

 2.6  กลยุทธ์ 

   เพื่อให้บรรลุวสิยัทศัน์ของต าบลโคกสะอาด จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องให้ความส าคญักบั
การวางบทบาทการพฒันาต าบลโคกสะอาดในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญหาความต้องการ
ของประชาชน รวมทงัสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและบทบาทหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเพื่อทีจ่ะให้
ประชาชนไดร้บัประโยชน์สงูสุด  ดงันัน้ จงึไดก้ าหนดกลยุทธ์  ดงันี้ 
   1. โครงการก่อสรา้ง พฒันาปรบัปรุงพฒันาระบบคมนาคม ถนน  ถนน (คสล.) สะพาน  
        ทางเทา้ ทางระบายน ้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณปกูาร การขยายเขตไฟฟ้า 
       แสงสว่างและตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ การขยายเขตประปาและระบบประปา การปรบั 
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       ปรุงอาคาร สถานทีเ่พือ่รองรบัการบรกิารประชาชน ฯลฯ การพฒันา ปรบัปรุง การ 
       จดัท าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัวาระบบผงัเมอืง 

2. โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพทางดา้นการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ    
    การใหค้วามรูเ้รื่องเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนให้กบั นกัเรยีน  เยาวชน  
    ประชาชน บุคลากรภาครฐั โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการเรยีนรู ้และอนุรกัษ์แหล่ง 
    เรยีนรู ้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่และปราชญ์ชาวบา้น ศลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่  
    วฒันธรรมประเพณีไทย การรณรงคส์รา้งจติส านึกทางดา้นจรยิธรรมและคุณธรรม   
    ปลูกจติส านึกธรรมาภบิาล การสง่เสรมิและอนุรกัษ์ดา้นศาสนา 
3. โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การสง่เสรมิสนบั 
    สนุน กลุ่มเกษตรกร การท าเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลอืกเกษตรอนิทรยี ์และ 
    เกษตรทฤษฎใีหม่ การใหค้วามรูเ้รื่องเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีนใหก้บั 
    ภาคการเกษตร  
4. โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการกฬีา และการแขง่ขนักฬีาเพือ่ห่างไกลยาเสพตดิใน 
    ชุมชน 
5. โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนศูนยส์าธารณสุขมลูฐาน โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุน 
    เครื่องมอือุปกรณ์การแพทยบ์รกิารแก่ประชาชน โครงการตลาดสดน่าซือ้ อาหาร  
    ปลอดภยั การสง่เสรมิและรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลอืดออก พษิสุนขับา้และโรคระบาด 
    อื่น ๆ การสง่เสรมิสนบัสนุนการสรา้งเสรมิคุณภาพการออกก าลงักาย โครงการ 
    เยาวชนสรา้งสรรค ์โครงการสง่เสรมิชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ใหป้ระชาชนและองคก์รเขา้มา  
    มสีว่นร่วมในการพฒันา และบรหิารทอ้งถิน่ การจดัท าแผนชุมชนเพือ่จดัท าแผน 
    พฒันาทอ้งถิน่ 
6. โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนกลุ่มอาชพีและฝึกทกัษะอาชพี เช่น กลุ่มทอเสือ่ กลุ่มแปร 
    รปูอาหาร กลุ่มเกษตรกร ท านา ท าไร่ ฯลฯ การสนบัสนุนกองทุนสวสัดกิารชุมชนใน  
    เขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
7. โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุน ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพืน้ที ่ประกอบดว้ยการ 
    ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิรวมถงึการฟ้ืนฟูหลงัภยัพบิตั ิการฝึกทบทวน อปพร.การ 
    ลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล โครงการตามนโยบายรฐับาล 
8. โครงการสงเคราะหแ์ละพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุ คนพกิารและผูป่้วยเอดส ์และ 
    ผูด้อ้ยโอกาส การสง่เคราะหช์่วยเหลอืผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม (เดก็ คนพกิาร   
    ผูส้งูอายุ และกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน) 
9. โครงการรณรงค ์สง่เสรมิ สนบัสนุน การเฝ้าระวงัป้องกนั ยาเสพตดิในพืน้ที ่ 
10.โครงการสง่เสรมิสนบัสนุน ปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
    และสิง่แวดลอ้ม สวนสาธารณะ และพืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีโ่ครงการสง่เสรมิใหม้กีาร 
    อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มแบบมสีว่นร่วม โครงการชุมชน 
    ปลอดขยะสง่เสรมิสนบัสนุน การคดัแยกขยะ และ วสัดุ รไีซเคลิ ปรบัปรุงและพฒันา 
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    ระบบจดัการมลูฝอย แหล่งน ้าเน่าเสยี และมลพษิทางอากาศ 
11.โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุนปรบัปรุง และพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว สิง่อ านวยความ 
     สะดวกดา้นการท่องเทีย่ว และการบ ารุงรกัษาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่ว 
12.การสง่เสรมิ และพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลอย่างม ี
    ประสทิธภิาพ การสง่เสรมิและปรบัปรุงการบรหิารงานเพือ่บรกิารประชาชนสู่ 
    มาตรฐานสากล การร่วมดา้นการทุจรติ การสนบัสนุนขอ้มลูขา่วสารแก่ชุมชน การ 
    ประเมนิความพงึพอใจประชาชนในการรบับรกิาร 

      2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  

   การก าหนดต าแหน่งจุดยนืทางยุทธศาสตร ์(Positioning) ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
โคกสะอาด ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว4830 ลงวันที่ 22 
พฤศจกิายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัท าและประสานแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558 – 
2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มกีารก าหนดต าแหน่งจุดยนืทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้พจิารณาก าหนดกรอบทิศทางการพฒันายุทธศาสตร์การ
พฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจงัหวดัอุดรธานี ทัง้ 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการ
พฒันาทอ้งถิน่ในดา้นต่างๆใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป โดยมจุีดยนืทางยุทธศาสตรด์งันี้  

1. การยกระดบัชุมชนน่าอยู่ พฒันาชุมชนให้น่าอยู่มคีวามเข้มแขง็ โดยได้รบับรกิาร
สาธารณะ 

2. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นเพือ่รองรบัการขยายตวัของชุมชนและเศรษฐกจิ 
3. การพฒันาระบบการศกึษาและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ ประชาชนมคีุณธรรม 

จรยิธรรม และส านึกรกัทอ้งถิน่ 
4. ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชนในการพึ่งตนเอง มกีาร

เจรญิเติบโตสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ยนื ด ารงตนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ปลอดจากอบายมุข 

5. การก าจดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิูลและมลภาวะสิง่แวดลอ้มทีม่อีย่างยัง่ยนื 
6. การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐัทีด่แีละมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่น 

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ส าหรบัพนัธกจิการพฒันาสว่นราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด  และ 
ตามแผนงาน  ประกอบดว้ย  

(1) แผนงาน 

 1. แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 2. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 3. แผนงานการศกึษา 
 4. แผนงานสาธารณสุข 
 5. แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
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 6. แผนงานเคหะและชุมชน 
 7. แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 
 8. แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
 9. อุตสาหกรรมและการโยธา 
 10. แผนงานการเกษตร 
 11. แผนงานการพาณิชย ์
 12. แผนงานงบกลาง 
(2) ส่วนราชการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

 - การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพือ่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
 - การอ านวยความสะดวก สรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร 

- การพฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพของบุคลากร และการเสรมิสรา้งสทิธ ิ 
  คุณธรรมและจรยิธรรม 

 - การเสรมิสรา้งสนบัสนุนประชาธปิไตย และการมสีว่นร่วม 
 - งานพระราชพธิ ีและงานรฐัพธิแีละงานพธิตี่างๆ 
 - พฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ และการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
 - การจดัการดแูลอาคาร/สถานทีข่องอาคารส านกังาน 
 - การใหบ้รกิารดา้นทะเบยีนราษฎร 
 - สง่เสรมิ/สนบัสนุน/พฒันาชุมชน/โดยประชาชนมสีว่นร่วมในการพฒันา 

- จดัระบบบรกิารดา้นสุขภาพอนัน าไปสูสุ่ขภาวะทีด่ขีองประชาชนในพืน้ทีใ่ห้ 
  ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุกลุ่มเสีย่งตามช่วงอายุ และผูด้อ้ยโอกาสใหม้สีุขภาพด ี 
  อย่างยัง่ยนืโดยครอบคลุมกจิกรรม  ดงันี้ 
 1. บรกิารดา้นการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
 2. บรกิารดา้นการป้องกนัโรค 
 3. บรกิารดา้นการรกัษาพยาบาลทัว่ไป 
 4. บรกิารฟ้ืนฟูสภาพ 
 5. บรกิารสง่เสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก 
- สนบัสนุนกจิกรรมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหเ้ป็นผูน้ าทางการเปลีย่น 
  แปลงและมสีว่นร่วมในการดแูลตนเอง ครอบครวั ชุมชน ครอบคลุมดา้นสุขภาพ/  
  สงัคม/สิง่แวดลอ้ม 
- สนบัสนุนการสรา้งภาคเีครอืขา่ยทางดา้นสุขภาพ ดา้นสาธารณสุขและสิง่แวด 
  ลอ้ม 
- สนบัสนุนใหป้ระชาชนดแูลสุขภาพตนเอง โดยการใชห้ลกัการแพทยท์างเลอืก  
  (สมุนไพร) 
- รกัษา สง่เสรมิ ตดิต่อ ตรวจสอบ คุณภาพสิง่แวดลอ้ม และสถานประกอบการที่ 
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  เอือ้ต่อการด าเนินชวีติของประชาชนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
- การก าจดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิูล 
- การจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืสัง่ 
  การ และมปีระสทิธภิาพ 
- การจดัท างบประมาณ เป็นไปดว้ยความเรยีนรอ้ย มปีระสทิธภิาพ สามารถตอบ 
  สนองต่อความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน 
- การจดัการดา้นกฎหมายเพือ่ด าเนินการต่างๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
  เป็นไปตามระเบยีบกฎหมายทีก่ าหนด 
- การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยัสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ 
  ขององคก์รได ้
- ศูนยข์อ้มลูขา่วสาร การรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์
- การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหป้ระชาชนรบัทราบ 
  อย่างทัว่ถงึ 
- การสรา้งเครอืขา่ยงานประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหม้ขีอ้มลูทีค่รบถว้นในการประชา 
  สมัพนัธ ์
- การจดัระเบยีบของงานธุรการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบงานสารบรรณ 
- การด าเนินการเบกิจ่ายถูกตอ้งและเป็นไปตามเวลาทีก่ าหนด 
- การจดัระบบควบคุมภายใน 
- สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่ 

 กองคลัง 

- การบรหิารงานคลงัดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมระบบบญัชคีอม 
  คอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (e-laas) 
- เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็รายได ้โดยจดัท าแผนเพือ่ใหก้ารจดัเกบ็รายได้ 
  เพิม่ขึน้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นธรรม โดยใชร้ะบบสารสนเทศ 

  - บรกิารประทบัใจดว้ยรอยยิม้และบรกิารทีม่คีุณภาพของเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน 
- การจดัหาพสัดุโดยการยดึแผนจดัซือ้จดัจา้งเป็นหลกั ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ 
  กฎหมาย หนงัสอืสัง่การ นโยบายของผูบ้รหิาร เพือ่เกดิความโปร่งใส ตรวจสอบ 
  ไดท้นัเวลา 
- การเบกิจ่ายเงนิเป็นไปตามระเบยีบ กฎหมาย หนงัสอืสัง่การ ขอ้บญัญตั ิและ 
  แผนการเบกิจ่ายเงนิอย่างรวดเรว็มผีลใหก้ารเบกิจ่ายเงนิทนัภายใน 
  ปีงบประมาณ และรายงานการเงนิเป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง และเชื่อถอืได้ 
- ใชร้ะบบแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิในการปฏบิตังิานใหถู้กตอ้งและเป็น  
  ปัจจุบนั 

  - การเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานธุรการ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หน้า 112 

 

 กองช่าง 

- การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาต ิ
  และสิง่แวดลอ้ม 

  - การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
  - การสาธารณูปโภค แลการก่อสรา้ง 
  - การควบคุมอาคาร การขดุดนิ และผงัเมอืง 
  - การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 
  - ปรบัปรุงประสทิธภิาพและการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
  - การควบคุมสถานทีก่กัเกบ็และสถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
  - การก ากบัดแูลโรงงานจ าพวกที ่1 การรบัแจง้การประกอบกจิการโรงงาน จ าพวกที ่2 
 กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

  - สง่เสรมิสนบัสนุนการมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
- พฒันาระบบการจดัการศกึษาเพือ่มุ่งผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของโรงเรยีนสงักดั 
  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 

  - พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลศิตามมาตรฐานการศกึษา 
    ของชาต ิ

- พฒันาคุณภาพการศกึษาในดา้นสุขภาพอนามยั คุณธรรมจรยิธรรม สิง่แวดลอ้ม 
  และอาคารสถานทีข่องโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
- การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในระบบโรงเรยีนเพื่อสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพ 
  ชวีติของ เดก็ เยาวชน และประชาชนในทอ้งถิน่ 

  - สง่เสรมิการเรยีนรูใ้หแ้ก่เดก็ เยาวชนและประชาชน โดยการศกึษานอกระบบ 
  - สง่เสรมิดา้นสุขภาพ พลานามยัใหแ้ก่เดก็ เยาวชนและประชาชนในทอ้งถิน่ 
  - สง่เสรมิสนบัสนุนคุณธรรม จรยิธรรม แก่เดก็ เยาวชน และประชาชนในทอ้งถิน่ 
  - พฒันาบุคลากรทางการศกึษา 
  - ปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรหิารและลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
  - อนุรกัษ์ สง่เสรมิศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
 กองสวัสดิการสังคม 

  - สง่เสรมิ/สนบัสนุน/พฒันาชุมชน/ โดยประชาชนมสีว่นร่วมในการพฒันา 
  - พฒันาคุณภาพชวีติ และใหก้ารสงัคมสงเคราะหก์ลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม 
  - อ านวยความสะดวก ประสานงาน และพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็อย่างยัง่ยนื 
  - สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่ 
  - การด าเนินงานเกีย่วกบัการรบัการถ่ายโอนภารกจิเกีย่วกบัการจดทะเบยีน 
     พาณิชย ์
  - ปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรหิารงานและลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
  - สง่เสรมิสนบัสนุนการประกอบอาชพี สรา้งรายไดใ้หชุ้มชน 
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 พันธกิจ 

1. พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การจดัให้มกีารสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
การก่อสร้างอื่นๆ ให้มมีาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อ
รองรบัการขยายตวัของทอ้งถิน่ในอนาคต 

2. การจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบ เรยีบรอ้ยเพื่อมุ่งไปสู่เมอืงน่าอยู่อย่าง
ยัง่ยนื 

3. การสง่เสรมิและพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
4. การจดัระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัภายในทอ้งถิ่น 
5. การจดัท าผงัเมอืงรวมในทอ้งถิน่ 

 เป้าประสงค์ 

1. เพื่อบ ารุงรกัษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงาน
ก่อสรา้งต่างๆทีไ่ดม้าตรฐาน 

2. เพือ่เป็นทางระบายน ้าไม่ใหท้่วมขงัในฤดูน ้าหลาก 
3. เพือ่ปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมใหส้ามารถสญัจรไปมาไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ 
4. เพือ่ใหทุ้กครวัเรอืนมไีฟฟ้าใชอ้ย่างทัว่ถงึ 
5. เพือ่ตดิตัง้ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใหส้อ่งสว่าง 
6. เพือ่บรหิารจดัการแหล่งน ้าเพือ่อุปโภค-บรโิภคอย่างปลอดภยัและมคีุณภาพ 
7. จดัท าผังเมืองรวมเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยความสวยงาม การใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิ ความปลอดภยั สวสัดิ
ภาพของสงัคม สิง่แวดลอ้ม 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. เสน้ทางคมนาคมทีม่มีาตรฐาน 
2. เสน้ทางคมนาคมมคีวามสะดวก ปลอดภยัในการสญัจรไป-มา 
3. ล าคลอง และทางระบายน ้าสามารถระบายน ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
4. หว้ยหนอง บึง้ สามารถกกัเกบ็น ้าในฤดฝูนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
5. ก่อสรา้งทางระบายน ้าในฤดนู ้าหลาก ป้องกนัน ้าท่วมขงั 
6. ทุกครวัเรอืนมไีฟฟ้าใชอ้ย่างทัว่ถงึ 
7. ชุมชนมไีฟฟ้าสาธารณะสอ่งสว่างอย่างทัว่ถงึ 
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8. ประชาชนมนี ้าสะอาดและมคีุณภาพไวใ้ช่อุปโภค บรโิภค 
9. รอ้ยละชุมชนเสีย่งภยัมกีารด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณภยั 
10. กลุ่มเป้าหมายไดร้บัการสง่เสรมิการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณภยั 
11. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่แีละปลอดภยั 
12. พืน้ทีใ่นชุมชนมกีารพฒันา มคีวามเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย ประชาชนร่วมกนัปรบัปรุง

ภูมทิศัน์ภายในชุมชนใหม้สีภาพทีด่ขีึน้ 
 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์
1. ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซมเสน้ทางคมนาคม 
เช่น ถนนลูกรงั ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ใหม้ี
คุณภาพดไีดม้าตรฐาน 

- จ านวนโครงการก่อสรา้งปรบัปรุง/ซ่อมแซมทางระบายน ้า 
- จ านวนเสน้ทางทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง 
- จ านวนเสน้ทางทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง ซ่อมแซม 

2. พฒันาและปรบัปรุงระบบไฟฟ้า 
 

- รอ้ยละของครวัเรอืนทีม่ไีฟฟ้าใช ้
- จ านวนชมุชนทีไ่ดร้บัการตดิตัง้/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใหใ้ช้
งานไดด้ทีุกแห่ง 

3. พฒันาและปรบัปรุงระบบประปา
สาธารณูปโภค 

- รอ้ยละของพื้นทีท่ีม่กีารขยายเขตประปามนี ้าอุปโภค บรโิภค
อย่างทัว่ถงึ สะอาดและปลอดภยั 

4. พฒันาอาคาร สิง่ก่อสรา้งและพื้นทีส่าธารณะใน
พื้นทีท่ีม่คีวามเพยีงพอกบัความตอ้งการใช้
ประโยชน์ รวมถงึการปรบัปรุงบ ารุงรกัษา 

- รอ้ยละของงบประมาณในการพฒันาสิง่ก่อสรา้งอาคารและพื้นที ่
สาธารณประโยชน์ 
 

5. การจดัท าผงัเมอืงรวม พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสือ่สารของทอ้งถิน่ใหม้ี
ประสทิธภิาพ  
 

- รอ้ยละของพื้นทีใ่นชุมชน มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเป็น
ระบบ 
- จ านวนโครงการทีใ่หก้ารสนับสนุนพฒันาทางดา้นระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สารของทอ้งถิน่เพือ่รองรบัอาเซยีน 
- รอ้ยละของความพงึพอใจในการท างานของบคุลากรและการ
ใหบ้รกิาร 

  

 หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลกั 
  กองช่าง 
 ความเช่ือมโยง 
  1. ยุทธศาสตรจ์งัหวดั :  
  ยุทธศาสตรท์ี ่1 : การพฒันาศกัยภาพการคา้การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในอนุภูมลิุ่ม 
            น ้าโขง 
 ความเช่ือมโยง 
  2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
            : การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และ 
  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้านการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 พันธกิจ 

1. สง่เสรมิการศกึษาและพฒันาแหล่งเรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนื 
2. สง่เสรมิการอนุรกัษ์ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
3. สง่เสรมิและสนบัสนุนสงัคมใหม้คีุณธรรม 

 เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และสถาบนัการศกึษาในการพฒันาบุคลากรภาครฐั
ใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์หไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 

2. เพือ่พฒันาทางดา้นการศกึษาของประชาชนมโีอกาสไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ 
3. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และอนุรกัษ์สบืทอดศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่

สบืไป 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ส่งเสรมิให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และและสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากร
ภาครฐัทีไ่ดม้าตรฐาน 

2. ประชาชนมโีอกาสเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
3. ประชาชน สืบทอด ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่และปราชญ์ชาวบา้นในชุมชนทอ้งถิน่ใหค้งอยู่สบืไป 
 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์
1. ส่งเสรมิและพฒันาระบบการศกึษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ และและสถาบนัการศกึษาในการ
พฒันาบุคลากรภาครฐั 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมส่งเสรมิพฒันาศูนยฯ์ ทัง้ 4 ดา้น 
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมในการพฒันาบุคลากรภาครฐั 

2. ส่งเสรมิใหเ้ดก็เลก็มพีฒันาการสมวยั นักเรยีน
ไดร้บัการพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมพฒันาเดก็เลก็และนักเรยีนอย่างเตม็
ศกัยภาพและสมวยั 

3. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้ถงึการศกึษาขัน้
พื้นฐานและการศกึษาตลอดชพีโดยทัว่ถงึ 

- จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสรมิและใหค้วามรูก้บัประชาชนทัง้ในและ
นอกระบบ 

4. ส่งเสรมิ พฒันาและอนุรกัษ์ ศาสนา 
ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่
และปราชญช์าวบา้น 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินงานส่งเสรมิและอนุรกัษ์
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ไทย 
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมส่งเสรมิและอนุรกัษ์ดา้นศาสนา 
- จ านวนแหล่งเรยีนรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ 

 หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลกั 
  กองการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม 
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 ความเช่ือมโยง 
  1. ยุทธศาสตรจ์งัหวดั :  

 ยุทธศาสตรท์ี ่3 : การยกระดบัคุณภาพชวีติ เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมมคีวามพรอ้มรบั 
         การเปลีย่นแปลงทาง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 

ความเช่ือมโยง 
  2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน : 

  : การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิน่ 
และภูมปัิญญาของทอ้งถิน่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเกษตรปลอดภัย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

 พันธกิจ 

1. สง่เสรมิการท าการเกษตรปลอดภยั 
2. สง่เสรมิการท่องเทีย่ว 
3. การจดัให้ประชาชนได้รบัการศึกษาอบรม และส่งเสรมิพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้

ชุมชนเขม้แขง็สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ยนื ให้ความรู้เพื่อเตรยีมความพร้อมสู่
ประชาชนอาเซยีน (AEC) 

4. สง่เสรมิและพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมะสม 
 เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนสร้างความเข้มแขง็แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆใน
ทอ้งถิน่ 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการขบัเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ
ของชุมชน 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติอย่างถูกตอ้ง 

4. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ให้อยู่สบืไป ปรบัปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ว 

5. เพื่อเตรยีมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐั เอกชน องค์กรชุมชน และ
ประชาชนทุกคนใหม้คีวามรูเ้พือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน (AEC) 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชพีมคีวามเขม้แขง็ขึน้ 
2. กจิกรรมตามโครงการขบัเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืสูอ่าหารเพือ่สุขภาวะของ 
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ชุมชน 
3. แหล่งเรยีนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสรมิ การฝึกอบรม กาประกอบอาชีพและ

ขยายผลตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
4. ประชาชนไดด้ าเนินชวีติตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
5. ประชาชน สบืทอด ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี แหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน

ทอ้งถิน่ใหค้งอยู่สบืไป และเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
6. ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 
7. พัฒนาทกัษะและศักยภาพของก าลังคน ภาครฐัและเตรยีมความพร้อมบุคลากร

ภาครฐัเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์
1. ส่งเสรมิดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้น
การเกษตร 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมส่งเสรมิพฒันาดา้นเกษตร 
 

2. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนใหค้วามรู ้ความเขา้ใจและ
น าหลกัปรชัญาตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงมา
ใชใ้นการด าเนินชวีติ 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมการพฒันาศกัยภาพเกษตรกรและ
การพฒันาดา้นการเกษตร ส่งเสรมิเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
พระราชด าร ิ

3. ใหค้วามรูเ้พือ่เตรยีมพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 
(AEC) 

- จ านวนประชาชนในชุมชนทีไ่ดร้บัความรูเ้รือ่งประชาคม
อาเซยีน 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนแหล่งเรยีนรูข้องทอ้งถิน่
เพือ่รองรบัอาเซยีน 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมในการส่งเสรมิและสนับสนุนแหล่ง
เรยีนรูเ้พือ่รองรบัอาเซยีนกรรมส่งเสรมิและอนุรกัษ์ดา้นศาสนา 
- จ านวนแหล่งเรยีนรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ 

5. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สาร
ของทอ้งถิน่ 

- จ านวนโครงการทีใ่หก้ารสนับสนุนพฒันาทางดา้นระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สารของทอ้งถิน่เพือ่รองรบัอาเซยีน 

 
 

 หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลกั 
  ส านกัปลดั , กองช่าง , กองการศกึษา  
 ความเช่ือมโยง 
  1. ยุทธศาสตรจ์งัหวดั :  

 ยุทธศาสตรท์ี ่2 : การสง่เสรมิการพฒันาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลติ 
         สนิคา้เกษตร ปลอดภยั และเกษตรอนิทรยี์ 

ความเช่ือมโยง 
  2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน : 

   : การสง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง พฒันาเกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่งท่องเทีย่ว
และการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับชุมชนและนันทนาการ 

 
 พันธกิจ 

1. สง่เสรมิและพฒันางานบรกิารสาธารณะเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
2. พฒันาการกฬีาและนนัทนาการ 
3. ส่งเสริมการสงัคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตร ีคนชรา และ

ผูด้อ้ยโอกาส ผูไ้รท้ีพ่ ึง่ 
4. การจดัให้ประชาชนได้รบัการศึกษาอบรม และส่งเสรมิพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้

ชุมชนเขม้แขง็สามารถพึ่งตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื การจดัให้ประชาชนไดร้บัการศกึษา
อบรม และส่งเสรมิพฒันา กระบวนการเรยีนรู้ ชุมชนเข้มแขง็สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างยัง่ยนื ใหค้วามรูเ้พือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน (AEC)  

5. สง่เสรมิการประกอบอาชพีของประชาชน 
6. สนบัสนุนและสง่เสรมิหตักรรมพืน้บา้นและการแปรรปูอาหาร 
7. การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 
8. การจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบ เรยีบรอ้ยเพื่อมุ่งไปสู่เมอืงน่าอยู่อย่าง

ยัง่ยนื 
9. การจดัระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัภายในทอ้งถิน่ 

 เป้าประสงค์ 

1. สง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
2. เพือ่ใหป้ระชาชนมสีุขภาพแขง็แรง 
3. เพือ่ใหป้ระชาชนมสีนามกฬีาและสวนนนัทนาการไดอ้อกก าลงักาย 
4. เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนไดร้บัการสงเคราะหแ์ละพฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขีึน้ 
5. สง่เสรมิและสนบัสนุนสรา้งความเขม้แขง็แก่กลุ่มอาชพีต่างๆในทอ้งถิน่ 
6. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พิม่อย่างยัง่ยนืและลดค่าใชจ่้าย 
7. ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาอาชีพ ฝึกอบรมอาชพีเพื่อน าไปสู่เศรษฐกจิชุมชน

ยัง่ยนื 
8. เพือ่ป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
9. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ชุมชนได้เตรียมความพร้อมในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณภยั 
10. เพื่อจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบ เรยีบร้อยเพื่อความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิ 
11. เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัธรรมชาตใิหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ 
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12. เพื่อให้อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนไดฝึ้กการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมสีุขภาวะทีด่เีขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขทีม่คีุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่า
เทยีม 

2. การแขง่ขนักฬีาและนนัทนาการท าใหป้ระชาชนมสีุขภาพแขง็แรงขึน้ 
3. เดก็และเยาวชนไดอ้อกก าลงักายและห่างไกลยาเสพตดิ 
4. มสีนามกฬีาและสวนนนัทนาการใหป้ระชาชนไดอ้อกก าลงักายมสีุขภาพแขง็แรง 
5. ประชาชนไดร้บัการสงเคราะหแ์ละพฒันาคุณภาพชวีติผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น 
6. สงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีใหก้บัผูส้งูอายุ คนพกิารและผูป่้วยเอดสท์ุกคน 
7. สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 
8. กลุ่มอาชพีมคีวามเขม้แขง็ขึน้ 
9. เพื่อส่งเสรมิ การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวคดิเศรษฐกิจ

พอเพยีง 
10. กลุ่มอาชพี/กลุ่มสตร ีแม่บา้นใหม้อีาชพีเสรมิ เพิม่รายไดใ้หค้รวัเรอืน 
11. มกีารด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณภยั 
12. ประชาชนได้รบัการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุก

ประเภท 
13. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยัในการเดนิทาง 

 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์
1. ส่งเสรมิการสาธารณสุข การสรา้งสุขภาพและ
ป้องกนัโรคตดิต่อ เช่น โรคไขเลอืดออก โรคพษิ
สุนัขบา้ เป็นตน้ 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
- จ านวน อสม.ทีไ่ดร้บัการจดัสรร 
- จ านวนกองทุนดา้นสุขภาพ 

2. พฒันาและส่งเสรมิมาตรการอาหารสะอาดและ
ปลอดภยั 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการกฬีาและนันทนาการ - จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินการสนับสนุนการกฬีาและ
นันทนาการ 
- จ านวนครัง้ทีจ่ดัการแขง่ขนักฬีา 
- จ านวนสนับสนุนสนามกฬีาและสวนนันทนาการ 

4. ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ี
คนชรา คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 

- จ านวนงบประมาณทีไ่ดต้ัง้ไวใ้นการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

5. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั - รอ้ยละของครวัเรอืนทีไ่ดร้บัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
- รอ้ยละของประชาชนไดร้บัการช่วยเหลอืจากกการประสบ 
สาธารณภยั 
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6. ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานดา้นความ
มัน่คง ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมการด าเนินงานดา้นความมัน่คง ความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมดา้นการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุจราจร
ช่วงเทศกาล 
- จ านวนครัง้ทีด่ าเนินการ 

7. สนับสนุนมาตรการป้องกนัปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพตดิทุกประเภท 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินการป้องกนัปราบปราม
อาชญากรรมและเสพตดิทุกประเภท 

8. สนับสนุนการมส่ีวนร่วมของประชาชน - รอ้ยละของโครงการในแผนชุมชนทีน่ ามาด าเนินการรอ้ยละของ
โครงการในแผนพฒันาทอ้งถิน่ทีน่ ามาด าเนินการ 

  
 หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลกั 
  ส านกัปลดั , กองช่าง , กองการศกึษา , กองสวสัดกิารสงัคม 
 ความเช่ือมโยง 
  1. ยุทธศาสตรจ์งัหวดั :  

 ยุทธศาสตรท์ี ่3 : การยกระดบัคุณภาพชวีติ เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมมคีวามพรอ้มรบั 
         การเปลีย่นแปลงทาง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 

 ยุทธศาสตรท์ี ่6 : การสรา้งความมัน่คง ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
ความเช่ือมโยง 

  2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
    : การสง่เสรมิดา้นสุขภาพอนามยั พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน สงัคม  
 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน และนันทนาการ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และธรรมาภิบาล 

 
 พันธกิจ 

1. พฒันาการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล เพือ่การบรหิารแบบบูรณาการ 
2. สง่เสรมิและพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
3. สง่เสรมิและสนบัสนุนสงัคมใหม้คีุณธรรม 

 เป้าประสงค์ 

1. เพื่ อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสทิธภิาพ สามารถลดความสญูเสยีทีเ่กดิจากภยัพบิตัใิหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด 

2. เพื่อพฒันาระบบการบรหิารจดัการที่ดีมีประสทิธิภาพตามหลักการบรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

3. เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี 
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6. ส่งเสรมิและพฒันาเทคโนโลยทีี่เหมาะสม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 
อย่างเป็นระบบ และมรีะบบสือ่สารทีม่คีุณภาพดขีึน้ 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. มกีารบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลอย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. ประชาชนมสีว่นร่วมเสนอแนวทางแกปั้ญหาในทอ้งถิน่ 
3. ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเป็นระบบ และระบบสือ่สารมคีุณภาพดยีิง่ขึน้ 

 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์
1. การพฒันาการบรหิารจดัการเป็นไปอย่างมี
ระบบพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
สือ่สารของทอ้ถิน่ 

- จ านวนโครงการทีใ่หก้ารสนับสนุนพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและสือ่สารของทอ้งถิน่ เพือ่รองรบัอาเซยีน 
- รอ้ยละของการด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยอย่างเป็น
ระบบ 
- จ านวนชมุชนทีไ่ดร้บัการตดิตัง้/ซ่อมแซมเสยีงตามสายใหใ้ช้
งานไดด้ทีุกแห่ง 

2. ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ
บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

- จ านวนประชาชนทีไ่ดเ้ขา้มามส่ีวนร่วม 
- จ านวนชมุชนทีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสาร 
- จ านวนชมุชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม 
- จ านวนครัง้ทีม่กีารจดัการประชาชน 

3. ส่งเสรมิพฒันาองคก์รดว้ยกระบวนการมส่ีวน
ร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล 

- จ านวนประชาชนทีเ่ขา้รว่มประชุมประชาคม 
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
- จ านวนครัง้ทีเ่ขา้รบัการอบรม 
- จ านวนครัง้ทีม่กีารจดัหาพสัดุ 
- จ านวนครัง้ทีม่กีารปรบัปรงุและเพิม่อตัราก าลงั 
- จ านวนครัง้ทีม่กีารปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษ ี
- จ านวนครัง้ทีม่กีารปรบัปรงุอาคารสถานที ่
- จ านวนครัง้ทีม่กีารเสรมิสรา้งและปรบัปรุงการบรหิารงาน 
- จ านวนขอ้บญัญตั ิอบต. ทีอ่อกบงัคบัใช ้

 
 หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลกั 
  ส านกัปลดั อบต. , กองคลงั , กองช่าง , กองการศกึษา , กองสวสัดกิารสงัคม 
 ความเช่ือมโยง 
  1. ยุทธศาสตรจ์งัหวดั :  

 ยุทธศาสตรท์ี ่3 : การยกระดบัคุณภาพชวีติ เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมมคีวามพรอ้มรบั 
         การเปลีย่นแปลงทาง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
 ยุทธศาสตรท์ี ่6 : การสรา้งความมัน่คง ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
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ความเช่ือมโยง 
  2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
    : การพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
  และธรรมาภบิาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 พันธกิจ 

1. พฒันาการบรหิารจดัการการคุ้มครองดูแลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดย
การมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่น 

2. การก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 
 เป้าประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มในชุมชนใหน่้าอยู่ 

2. เพือ่ใหม้กีารก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูลอย่างถูกหลกัวชิาการ และหลกัสุขาภบิาล 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รบัความรู้ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิง่แวดลอ้มในชุมชนใหน่้าอยู่ 

2. เดก็ เยาวชน และประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการคดัแยกขยะ 
3. เดก็ เยาวชน และประชาชนได้รบัประโยชน์จากการน าวสัดุเหลอืใช้มารไีซเคลิและ

สรา้งรายได ้
 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพฒันำ ตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 
1. ใหค้วามรูใ้นการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

- จ านวนเดก็ เยาวชน และประชาชนในชุมชนทีไ่ดร้บั
ความรูเ้รือ่งอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

2. ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการคดั
แยกขยะ 

- จ านวนเดก็ เยาวชน และประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการ
คดัแยกขยะและเขา้รว่มโครงการ 
- สรา้งรายไดใ้นชุมชน 

 
 หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลกั 
  ส านกัปลดั อบต. ,  กองช่าง ,  กองสวสัดกิารสงัคม 
 ความเช่ือมโยง 
  1. ยุทธศาสตรจ์งัหวดั :  
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 ยุทธศาสตรท์ี ่5 : การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มเพือ่การใชป้ระโยชน์อย่าง 
         ยัง่ยนื 

ความเช่ือมโยง 
  2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
    : การพฒันาดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพฒันาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตรข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
  ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการ 
  พฒันาในอนาคตของท้องถ่ินด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส  
  และอปุสรรค) 
 การวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนด จุดแขง็ 
(Strength)  จุดอ่อน  (Weakness)  โอกาส  (Opportunity)  และอุปสรรคหรอืภยัคุกคาม  (Threat)  เพื่อ
น าผลการวเิคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตรแ์ละ
แนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ 
 ปัจจัยภายใน  ประกอบดว้ย 
  - ด้านการบรหิาร ได้แก่  การแบ่งส่วนราชการ  การวางแผน  การประสานงาน  การมอบ
อ านาจ   
      การก ากบัดแูลเป็นตน้ 
  - ระเบยีบ กฎหมาย 
  - บุคลากร ไดแ้ก่  อตัราก าลงั  คุณภาพ  วนิยั  ทศันคต ิ พฤตกิรรม  เป็นตน้ 
  - งบประมาณ รวมทัง้ความช่วยเหลอืต่างๆ 
  - ระบบฐานขอ้มลู 
  - การประสานงาน / การอ านวยการ / ความร่วมมอืจากภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  - ทรพัยากร  เครื่องมอืและอุปกรณ์ในการท างาน 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength – S) เป็นการพจิารณาปัจจยัภายในหน่วยงานในด้าน
บวกความพรอ้ม ความเขม้แขง็ ความสามารถ ศกัยภาพ ส่วนทีส่่งเสรมิความส าเรจ็ซึง่จะพจิารณาในดา้น
ต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness - W) เป็นการพจิารณาปัจจยัภายในหน่วยงานในดา้น
ลบ ซึง่จะพจิารณาในดา้นต่างๆ เช่นเดยีวกบัการวเิคราะหท์ุกจุดแขง็ 
 ปัจจัยภายนอก  ประกอบดว้ย 
  - ดา้นการเมอืง รวมถงึระดบัความขดัแยง้และกลุ่มผลประโยชน์ 

- ดา้นเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ เศรษฐกจิในเขตพืน้ที ่เช่น ผลผลติ รายได ้รายจ่าย การออม การ 
  ลงทุน การใชท้ีด่นิ แรงงาน การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลงั 
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- นโยบายของรฐับาล / กฎหมาย 
- เทคโนโลย ี
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity – O) เป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้มภายนอกว่าม ี

สภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจงัหวดั และของอ าเภอที่เกิดขึ้นจะ
ส่งผลกระทบต่อท้องถิน่อย่างไร  มกีารเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรอืเป็นโอกาสอนัดตี่อท้องถิ่น  
โดยจะตอ้งพจิารณาทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงการปกครองและเทคโนโลย ี
  การวิ เค ราะห์ ปัญหาอุ ปสรรคห รือข้อจำกัด  (Threat - T) เป็นการศึกษ า
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรอืภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหายหรอืเป็นข้อจ ากัดต่อ
ทอ้งถิน่โดยจะต้องพจิารณาทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การปกครองและเทคโนโลย ีเช่นเดยีวกบั
การวเิคราะห์โอกาสส าหรบัผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและ
โอกาสการพฒันาในอนาคตขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาดด้วยเทคนิค  SWOT Analysis มี
รายละเอยีด ดงันี้ 
  จุดแข็ง (Strength – S)  

1. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ มีภาวะผู้น า และมีความมุ่งมัน่สูงที่จะพฒันาองค์การบริหารส่วน
ต าบลใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าในทุกดา้น 

2. ผูบ้รหิารสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่องและมเีสถยีรภาพ 
3. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่สามารถจดังบประมาณแกไ้ขปัญหาของประชาชนไดโ้ดยตรง 
4. ผูบ้รหิาร อบต. มคีวามเขม้แขง็ สามารถเชื่อมโยงเครอืขา่ยชุมชนอย่างเหนียวแน่น 
5. อบต. มอีสิระในการบรหิารการใชจ่้ายงบประมาณ 
6. สามารถประมาณการรายได้จากเงนิอุดหนุนและการจดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ซึ่ง

เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงบประมาณ 
7. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาดมโีครงสรา้งการบรหิารงานและภารกจิทีช่ดัเจน 
8. มกีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ก าหนดไวช้ดัจน (ตาม พรบ. ก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 
9. มเีครื่องมอื เครื่องใช ้ทีท่นัสมยัในการปฏบิตังิาน 
10. อบต. มบีุคลากรพรอ้มปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน 
11. มรีะบบโครงสรา้งพืน้ฐานทีด่คีรอบคลุมพืน้ทีข่อง อบต. 
12. มตีัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่นได้ดี เข้าร่วมในกระบวนการพฒันา

ทอ้งถิน่  
13. เป็นจุดศูนย์รวมทางพาณิชย์ในเขต อบต.โคกสะอาด ซึ่งมผีลต่อการจดัเก็บรายได้ของ 

อบต. 
14. มกีารใช้ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศในการปฏิบตัิงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการ

ก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน เช่น ระบบ e - LASS , e – plan 
  จุดอ่อน (Weakness - W) 

1. ระเบยีบ กฎหมายบางสว่นไม่เอือ้ต่อการบรหิารงาน อบต. ใหเ้กดิความรวดเรว็ 
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2. ขาดการต่อเนื่องในการบรหิารงาน เนื่องจากการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 
3. ขาดการแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้และการประสานงาน ระหว่าง อบต. และหน่วยงานอื่นใน

พืน้ที ่
4. อบต. ขาดการสนบัสนุนงบประมาณการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
5. รายไดท้ี ่อบต. จดัเกบ็เองไม่เพยีงพอต่อการบรหิารงานและการด าเนินการพฒันา 
6. งบประมาณทีม่อียู่อย่างจ ากดัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการปัจจยัพืน้ฐานของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดอ้ย่างเพยีงพอ 
7. ไม่สามารถน างบประมาณไปช่วยเหลอืหน่วยงานอื่นไดอ้ย่างคล่องตวั 
8. ขาดบุคลากรทีม่คีวามช านาญหรอืเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ไม่สมดุลกบัภารกจิของงานใน

บางสว่นงาน และบุคลากรทีม่ขีาดการฝึกอบรมทกัษะเฉพาะดา้นอย่างต่อเนื่อง 
9. บุคลากรบางสว่นยงัมแีนวคดิในลกัษณะท าตามสัง่ ตามนโยบาย ขาดแนวคดิรเิริม่

สรา้งสรรคใ์นการพฒันางานในระบบใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั 
10. บุคลากรบางสว่นจะตอ้งไดร้ยัการพฒันาใหเ้ขา้ใจในบทบาทหน้าทีก่ารปฏบิตังิาน 
11. ความยุ่งยากของขัน้ตอนในการท างาน ท าใหไ้ม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ประชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
12. สถานศกึษาในสงักดัขาดการพฒันาดา้นการศกึษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
13. การประสานงานและการบูรณาการงานร่วมกนัระหว่างงานภายใน และภายนอกที่

เกีย่วขอ้งขาดประสทิธภิาพ 
14. การพฒันาและประยุกตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศในการปฏบิตังิานในแต่ละดา้น

ยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถงึในทุกภารกจิ เช่น การประชาสมัพนัธ ์การรายงานผล และการ
จดัท าฐานขอ้มลู เป็นตน้ 

  โอกาส (Opportunity – O)  

1. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้ง 
พ.ศ.2542 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มอี านาจในการจดัระบบบรกิาร
สาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ 

2. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542  สนบัสนุนใหม้กีารจดัการศกึษาที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่อย่างเท่าเทยีมกนัและทัว่ถงึ 

3. มนีโยบายและวาระแห่งชาตทิีช่ดัเจนเป็นแนวทางปฏบิตัิ 
4. ตน้ทุนทางดา้นเทคโนโลยถีูกลง ท าใหเ้ขา้ถงึและน าเทคโนโลยตี่างๆ มาใชท้ างนไดง้่าย 
5. มปีระเพณีวฒันธรรมทีย่ดึถอืปฏบิตัสิบืต่อกนัมา และประชาชนในทอ้งถิน่มีความรกัและ

หวงแหนวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ของตน 
6. ทีต่ัง้ในเขตรบัผดิชอบองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาดเหมาะสมเป็นแหล่งพฒันาทาง

เศรษฐกจิในดา้นอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
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 ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat - T) 

1. งบประมาณทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการในการพฒันา 
2. รฐับาลมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการพฒันาประเทศบ่อย ขาดความต่อเนื่อง สง่ผลให้

ทอ้งถิน่ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นนโยบายตามไปดว้ย ท าใหก้ารปฏบิตังิานไม่สมัฤทธิผ์ล 
เนื่องจากนโยบายการพฒันาขาดเสถยีรภาพ 

3. ความไม่แน่นอนและไม่ชดัเจนในการจดัสรรเงนิอุดหนุนของรฐับาล 
4. ระเบยีบฯ ขอ้กฎหมาย จ ากดัอ านาจหน้าทีบ่างประการทีส่ง่ผลต่อการพฒันาทอ้งถิน่ 
5. ปัญหาดา้นเศรษฐกจิภายในประเทศเกดิการชะลอตวั 
6. การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ทีเ่กนิศกัยภาพของ อบต. ทีจ่ะ

ด าเนินการไดม้โีอกาสไดร้บัการสนับสนุนน้อยมาก 
7. ระบบฐานขอ้มลูไม่ตรงความจรงิ เช่น จ านวนประชาชนกรแฝงไม่ตรงกบัฐานขอ้มลูท าให้

การไดร้บัการจดัสรรงบประมาณบางอย่างไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 
8. ประชาชน กลุ่มประชาชน องคก์รและหน่วยงานอื่นๆ ยงัขาดความสนใจในการร่วมมอื

พฒันาทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิจงั สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการบูรณาการร่วมกนั 
9. วถิชีวีติความเป็นอยู่ในสงัคมเปลีย่นแปลงไป ความสมัพนัธใ์นครอบครวัลดลงท าให้

พฤตกิรรมเดก็ก่อใหเ้กดิปัญหาสงัคม เช่น การตดิยาเสพตดิ การตดิเกมสค์อมพวิเตอร ์
ปัญหาสุขภาพจติ โรคเอดส ์เดก็เร่ร่อน 

10. ปัญหาการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิและการท าลายสิง่แวดลอ้ม สง่ผลใหป้รมิาณขยะ 
ปัญหาน ้าเน่าเสยี และปัญหามลพษิทางอากาศเพิม่มากขึน้ 

11. ปัญหาจากสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึค่าครองชพีทีเ่พิม่สงูขึน้ สง่ผล
ใหป้ระชาชนมรีายไดน้้อยไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ่้าย 

 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
  เป็นการประเมนิโดยวเิคราะหถ์งึโอกาสและภาวะคุกคามหรอืขอ้จ ากดั อนัเป็นภาวะแวดลอ้ม
ภายนอกที่มผีลต่อการพฒันาดา้นต่างๆ ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล รวมทัง้การวเิคราะห ์จุดอ่อน จุด
แขง็ ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด อนัเป็นภาวะแวดลอ้มภายในท้องถิน่ซึ่งทั ้งหมดเป็นการ
ประเมนิสถานภาพของท้องถิน่ในปัจจุบนั โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบนัท้องถิน่มสีถานภาพการ
พฒันาอยู่จุดไหน” ส าหรบัการใชป้ระโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใชเ้ทคนิค 
SWOT Analysis การพิจารณ าถึงปั จจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง (S - Strength)  จุดอ่อน   (W - 
Weakness) และปัจจยัภายนอก ได้แก่ โอกาส  (O - Opportunity)  และอุปสรรค  (Threat – T)  เป็น
เครื่องมอื 
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  ในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคก
สะอาดนัน้ ไดท้ าการประเมนิสถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

พื้นท่ี
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ
แนวโน้มในอนาคต 

1.โครงการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

1. ไฟฟ้าสาธารณะยงัไม่
เพยีงพอ ส าหรบัจดุทีม่คีวาม
จ าเป็นหรอืจดุเสีย่งต่างๆ 

ดา้นไฟฟ้า จุดล่อแหลม /จดุ
เสีย่งภยั 

- การขยายระบบไฟฟ้าให้
มไีฟฟ้าใชอ้ย่างเพยีงพอ
และทัว่ถงึ ทางและที่
สาธารณะมแีสงสว่าง
เพยีงพอ ประชาชนไดร้บั
ความสะดวกในการสญัจร
ไปมาและป้องกนัการเกดิ
อาชญากรรมและอุบตัเิหตุ
ได ้เพิม่ความปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิ 

2. ระบบงานจราจรในเขต 
อบต. ขาดการจดัการอย่างเป็น
ระบบ 

ดา้นการจราจร ป้าย
สญัญาณจราจร ขาด
ความรูค้วามเขา้ใจใน
กฎหมายจราจร ขาด
ความมวีนิัย 

ถนนในเขต 
อบต. ทีเ่ป็น  
จุดเสีย่ง 

- การขยายตวัของชุมชน
ในเขต อบต. และปรมิาณ
การจราจรทีม่ากขึน้ปัญหา
อุบตัเิหตุบนทอ้งถนน การ
ตดิตัง้ป้ายจราจรต่างๆจะ
สามารถลดปัญหาไดใ้น
ระดบัหนึ่ง จงึมคีวาม
จ าเป็นตอ้งบรหิารงาน
จราจรในเขต อบต. อย่าง
เป็นระบบ 

3. ขาดแหล่งน ้าเพื่อการ
อุปโภค บรโิภคทีส่ะอาดและ
เพยีงพอ 

ดา้นแหล่งน ้าและ
น ้าประปาในการ
อุปโภค-บรโิภค 

หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- ประชาชนมแีหล่งน ้าและ
มนี ้าประปาใชอ้ย่าง
เพยีงพอ มคุีณภาพตาม
มาตรฐานมากขึน้ น ้าเป็น
ปัจจยัทีส่ าคญัในการ
ด ารงชวีติ ทอ้งถิน่ตอ้งดแูล
จดัหาใหเ้พยีงพอต่อการ
ขยายตวัของชุมชน 
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ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

พื้นท่ี
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ
แนวโน้มในอนาคต 

1.โครงการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
(ต่อ) 

4. ทางระบายน ้า ล าคลองบาง
แห่งยงัมสีภาพแคบและตืน้
เขนิ มวีชัพชืปกคลุม ท่อ
ระบายน ้าไม่ไดร้ะดบั ท าใหน้ ้า
ท่วมขงั และบางแห่งท่อ
ระบายน ้าเลก็ท าใหก้ารระบาย
น ้าในช่วงฤดนู ้าหลากไหลไม่
ทนัท าใหเ้กดิปัญหาน ้าท่วมขงั 
 

ราง/ท่อระบายน ้า 
และการขดุลอกคลอง
น ้าตามธรรมชาต ิ

หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- มรีางระบาน ้าสามารถ
ระบายน ้าไดส้ะดวกไม่อุดตนั 
ไม่สง่กลิน่เหมน็ก่อความ
ร าคาญ ก่อสรา้งท่อลอด
เหลีย่ม และวางท่อระบายน ้า 
ขดุหลอกคลอง เพื่อแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขงั 

2.ปัญหา
ดา้น
สาธารณสุ
ขและ
สงัคม 

1. ประชาชนขาดความรูแ้ละ
ความเขา้ใจในการป้องกนัโรค
ระบาดต่างๆท าใหย้ากแก่การ
ป้องกนั 

ดา้นสาธารณสุข หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- ความเจรญิของโลกท าให้
ชวีติประจ าวนัเปลีย่นแปลง
การวางแผนชวีติ ทีด่จีะช่วย
ใหอ้ยู่รอดในสงัคม 
 

2. ประชาชนยงัขาดความ
สนใจในการรกัษาสุขภาพและ
ปัญหาดา้นสุขอนามยั 

ดา้นสาธารณสุข หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- สภาพอากาศ และสภาพ
สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปมี
แนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิ
ปัญหาดา้นสุขภาพของคน
ในชุมชนมากขึน้ 
 

3. การแพร่ระบาดของยาเสพ
ตดิ ยงัคงมอียู่ในสงัคม 
เนื่องจากขาดความต่อเนื่องใน
การปราบปรามและป้องกนั
ปัญหา 

ดา้นสงัคม หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- มกีารพฒันาวธิกีารขนสง่
ยาเสพตดิรปูแบบใหม่ ท าให้
ยากแก่การป้องกนัและสกดั
กัน้ วธิทีีจ่ะบรรเทาปัญหาได้
กค็อืการสรา้งภูมคุิม้กนัทาง
สงัคม โดยเน้นทีส่ถาบนั
ครอบครวั 
 

4. เดก็และผูส้งูอายุบาง
ครอบครวั ผูส้งูอายุอยู่ตาม
ล าพงั และรบัภาระในการดแูล
เดก็ 
 

ดา้นสงัคมในชุมชน ผูส้งูอายุและเดก็
ในเขต อบต. 

- ผูส้งูอายุและเดก็ไดร้บัการ
ดแูลทีด่ ี
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ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

พื้นท่ี
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ
แนวโน้มในอนาคต 

2.ปัญหา
ดา้น
สาธารณสุข
และสงัคม 
(ต่อ) 

5. ปัญหาทีเ่กดิจากภยั
ธรรมชาต ิเป็นปัญหาทีส่รา้ง
ความเสยีหายทางเศรษฐกจิ 
ชวีติและทรพัยส์นิ นบัวนัจะ
ยิง่รุนแรงมากขึน้ การเตรยีม
ความพรอ้มเสมอ จะชว่ยลด
ความสญูเสยีลงไดใ้นระดบัหนึ่ง 

ดา้นเศรษฐกจิ หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิ าใหภ้าวะอากาศ
ฤดกูาลของโลกเปลีย่นแปลง
เกดิภยัธรรมชาตทิีม่คีวาม
รุนแรงมากขึน้เรื่อย ๆ 

6. เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์
สิง่ลามก บุหรี ่เหลา้ สารเสพ
ตดิ และทอ้งก่อนวยัอนัสมควร 

ดา้นสงัคมในชุมชน เยาวชนและ
วยัรุ่นในเขต 
อบต. 

- เยาวชนและวยัรุ่นมอีนาคต
ทีด่ ี

3. ปัญหา
ดา้นความ
ปลอดภยั
ในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

1. การแพร่ระบาดของยาเสพ
ตดิ การมัว่สุมขอวยัรุน่ 

ดา้นสงัคม พืน้ทีท่ีป่ระสบ
ปัญหาในเขต 
อบต. 

- เกดิการวมกลุ่ม มัว่สุมกนั
มากขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งมี
วธิกีารป้องกนัการตดิตัง้
กลอ้งวงจรปิดตามจดุเสีย่ง
ต่างๆ 

2. การลุ่มหลงในวตัถุนิยม ดา้นสงัคม พืน้ทีท่ีป่ระสบ
ปัญหาในเขต 
อบต. 

- การลุ่มหลงตดิใจในวตัถุ
นิยม จงึท าใหเ้กดิการ
แสวงหาสะสมกนัอย่างไม่
รูจ้กัอิม่ไม่รูจ้กัพอจนตอ้ง 
“เบยีดเบยีนกนัการท ารา้ย
กนั การเอารดัเอาเปรยีบกนั 
ประกอบกจิกรรมทีเ่ป็นภยั
ต่อสงัคมมากมาย” 

4. ปัญหา
ดา้น
เศรษฐกจิ
และความ
ยากจน 

1. ขาดอาชพีเสรมินอกฤดกูาร
ท าการเกษตร ท าใหข้าด
โอกาสทีจ่ะพฒันาและสรา้ง
รายไดใ้หก้บัครวัเรอืนหรอื
ชุมชน 

ดา้นเศรษฐกจิ หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- สภาพอากาศ ฤดกูาลที่
เปลีย่นแปลงไป การพึง่พา
การเกษตรตามฤดกูาลอย่าง
เดยีว ไม่เพยีงพอทีจ่ะสรา้ง
ชุมชนเขม้แขง็ 

2. การขาดการรวมกลุ่มเพื่อ
ประกอบอาชพี ซึง่กลุ่มนับว่า
เป็นพลงัส าคญัในระบบ
เศรษฐกจิของชุมชน 

ดา้นสงัคมในชุมชน หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- ระบบการผลติแบบกลุ่มจะ
ช่วยใหส้ามารถแขง่ขนักบั
คู่แขง่ไดด้กีว่า ทัง้ดา้น
ตน้ทุน แรงงาน และผลผลติ 
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ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

พื้นท่ี
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ
แนวโน้มในอนาคต 

4.ปัญหา
ดา้น
เศรษฐกจิ
และความ
ยากจน 
(ต่อ) 
 

3. การขาดความสนใจ จรงิใจ 
จรงิจงัของประชาชนในพืน้ที่
เอง ในการเอาใจใสห่รอืสนใจ
กบัโครงการช่วยเหลอืของ
ภาครฐั ท าใหโ้ครงการทีร่ฐั
สง่เสรมิไม่ประสบความส าเรจ็ 

ดา้นสงัคมในชุมชน หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- โครงการสง่เสรมิต่างๆที่
รฐัจดัใหก้บัชุมชนจะประสบ
ความส าเรจ็ไดม้ากหรอืน้อย
ขึน้อยู่กบัความร่วมมอื ร่วม
ใจ ทศันคตขิองแต่ละชุมชน 

4. ขาดความรูค้วามเขา้ใจใน
การด าเนินชวีติตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ดา้นเศรษฐกจิ หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- ปัจจบุนัค่าครองชพีสงู 
สง่ผลใหก้ารด าเนินชวีติ
ลม้เหลว การด าเนินชวีติ
ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีงจะสามารถช่วยได ้

5. การขาดเงนิทุนประกอบ
อาชพี ประชาชนสว่นใหญ่ยงั
อยู่ในฐานะทีข่าดแคลนทุน
ทรพัยใ์นการลงทุน 

ดา้นเศรษฐกจิ พืน้ทีท่ีป่ระสบ
ปัญหาในเขต 
อบต. 

- การสง่เสรมิใหร้ะบบ
เศรษฐกจิฐานรากเขม้แขง็ 
จะท าใหเ้ศรษฐกจิของ
ชุมชนเขม้แขง็ และยัง่ยนื 

5.ปัญหา
ดา้น
การศกึษา 
การศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิน่ 
การกฬีา
และ
นันทนาการ 

1. การศกึษาในระดบัก่อนวยั
เรยีน ยงัขาดมาตรฐานในดา้น
การบรหิารจดัการระบบ 

ดา้นการศกึษา ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ และ
โรงเรยีน ใน
เขต อบต. 

- การบรหิารจดัการอย่างมี
มาตรฐานในทุกดา้นเป็นสิง่
ทีจ่ าเป็นและส าคญัต่อ
พฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ 
ว่าจะมคีวามกา้วไกลเท่าทนั
ต่อโลกเพยีงใด 

2. ประชาชนยงัขาดแหล่ง
เรยีนรูท้ีเ่ป็นการศกึษาตาม
อธัยาศยั หรอืการศกึษานอก
ระบบ 

ดา้นการศกึษา อบต.โคก
สะอาด 

- การศกึษาไม่มทีีส่ ิน้สุด 
การศกึษานอกระบบ จะเป็น
อกีแนวทางหนึ่งในการสรา้ง
กระบวนการเรยีนรูใ้นชุมชน 
ท าใหเ้กดิการคน้พบ
ศกัยภาพของตนเอง และ
ของชุมชนทอ้งถิน่ 

3. การเสือ่มศลีธรรมทาง
ศาสนาของคน ท าใหไ้ม่มทีีย่ดึ
เหนี่ยวจติใจ สง่ผลใหเ้กดิ
ปัญหาสงัคมตามมา 

ดา้นสงัคม หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- วตัถุนิยมเขา้มาครอบง า
สงัคม ท าใหเ้กดิความวุ่นวาย
ในสงัคม สมควรทีจ่ะส่งเสรมิ
ใหเ้กดิศลีธรรมโดยใชศ้าสนา
เป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจ 
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ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

พื้นท่ี
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ
แนวโน้มในอนาคต 

5.ปัญหา
ดา้น
การศกึษา 
การศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิน่ การ
กฬีาและ
นันทนาการ 
(ต่อ) 

4. ประชาชนในพืน้ทีข่าดการ
ตื่นตวั ในการเลน่กฬีาเพื่อ
สุขภาพและความเป็นเลศิ 

ดา้นสงัคม หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- การกฬีาจะพฒันาเขา้สู่
ระบบอาชพีมากขึน้ การ
เล่นกฬีาในอนาคตจะ
สามารถยดึเป็นอาชพีได ้
นอกจากนี้การกฬีาจะ
สามารถสรา้งสุขภาพทีด่ี
และกระบวนการมสีว่นรว่ม
ซึง่เป็นฐานต่อกระบวน การ
พฒันาชุมชน ดงันัน้ จงึ
สมควรทีจ่ะมกีารสนบัสนุน
การเล่นกฬีาในทุกรปูแบบ
ใหก้บัประชาชนในเขตพืน้ที่
ในทุกรปูแบบใหก้บั
ประชาชนในพืน้ทีใ่นทุก
เพศทุกวยั 

5. วฒันธรรมทอ้งถิน่อนัดงีาม 
ภูมปัิญญาชาวบา้นเริม่สญู
หาย เนื่องจากไม่ไดร้บัความ
สนใจจากเยาวชนรุ่นหลงั 

ดา้นศลิปะ 
วฒันธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ ถูก
ลมืเลอืนไปมาก 

หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- วฒันธรรมทีส่ ัง่สมมาแต่
โบราณจนเป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละทอ้งถิน่จะสญู
หายไปหากไม่มกีารด ารง
รกัษาไว ้

6. การสง่เสรมิกจิกรรม
นันทนาการ เพื่อลดปัญหา
เยาวชนตดิยาเสพตดิ และ
เน้นการมสีว่นร่วมของชุมชน 

ดา้นสงัคม หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- เยาวชนไม่มัว่กบัสิง่เสพ
ตดิ เขา้ร่วมกจิกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง สรา้งภูมคุิม้กนั
โดยสถาบนัครอบครวั 

7. ไม่มสีถานทีท่่องเทีย่วใน
พืน้ที ่

ดา้นเศรษฐกจิ หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- สง่เสรมิกจิกรรมการ
ท่องเทีย่วเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้
ในเขตองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโคกสะอาด สมควรที่
มคีวามจ าเป็นตอ้งมกีาร
พฒันาหรอืดงึดดูศกัยภาพ
ทีม่อียู่มาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์มากทีสุ่ด 
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ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

พื้นท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ
แนวโน้มในอนาคต 

6. ปัญหา
ดา้น
การเมอืง 
การบรหิาร
และ 
การพฒันา
บุคลากร
ทอ้งถิน่  

1. ประชาชนยงัขาด
กระบวนการเรยีนรูด้า้น
การเมอืงการปกครอง ท าให้
กระบวนการตรวจสอบ
ทางการเมอืงยงัอ่อนแอ 

ดา้นการมสีว่นร่วม
และความเขม้แขง็
ของชุมชน 

หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย เป็นการ
ปกครองโดยประชาชนเพื่อ
ประชาชน ดงันัน้ การ
พฒันาองคค์วามรูด้า้น
การเมอืงการปกครองจะ
ท าใหส้งัคมเกดิความ
สมดุล 

2. การรบัรูข้า่วสารยงัไม่ทัว่ถงึ ดา้นการมสีว่นร่วม
และความเขม้แขง็
ของชุมชน 

หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขตต าบล / 
องค์การบรหิาร
สว่นต าบล 
โคกสะอาด 

- การรบัรูข้า่วสารเป็นสิง่
ส าคญั การใหบ้รกิารดา้น
เสยีงตามสายตอ้งใชก้ารได้
ดตีลอดเวลา 

3. ระบบบรหิารจดัการของ
ภาครฐัยงัมกีฎระเบยีบทีม่าก 
ท าใหก้ารใหบ้รกิารประชาชน
ยงัขาดความคล่องตวั และมี
ขัน้ตอนมากเกนิไป 

ดา้นการบรหิาร
จดัการและการ
ตดิต่อสือ่สาร 

พนักงาน 
เจา้หน้าที ่ของ
องค์การบรหิาร
สว่นต าบล 
โคกสะอาด 

- การอธบิายและการ
ประชาสมัพนัธ ์การท าความ
เขา้ใจใหก้บัประชาชนใน
พืน้ทีไ่ดร้บัทราบถงึบทบาท
หน้าทีแ่ละวธิกีารบรหิารงาน 
วธิกีารท างานขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบล 

4. ประชาชนยงัขาดความ
สนใจ ในดา้นการมสีว่นร่วม 
ดา้นการเมอืง ปกครอง และ
การบรหิารหรอืพฒันาทอ้งถิน่ 
ท าใหก้ารด าเนินการเป็นเพยีง
การแกไ้ขปัญหาของบุคคล
บางกลุ่ม 

ดา้นการมสีว่นร่วม หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- การพฒันาและการแกไ้ข
ปัญหา หรอืการวางแผน
ก าหนดทศิทางการพฒันา
ทอ้งถิน่ในอนาคต จ าเป็น
อย่างยิง่ทีต่อ้งอาศยัความ
ร่วมมอืจากทุกฝ่าย 

5. ประชาชนยงัไม่เขา้ใจระบบ
บรหิารงานขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบล ท าใหเ้กด
ความเขา้ใจผดิในการตดิต่อ
ประสานงานอยู่บ่อยครัง้ 

ดา้นการบรหิาร
จดัการและ
ตดิต่อสือ่สาร 

หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- องคก์ารบรหิารส่วนต าบล
เป็นหน่วยงานทีใ่กลช้ดิกบั
ประชาชน และนับวนัภารกจิ
จะเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ การ
สรา้งความเขา้ใจกบั
ประชาชนจงึเป็นสิง่ส าคญั 
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ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

พื้นท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ
แนวโน้มในอนาคต 

6. ปัญหา
ดา้น
การเมอืง 
การบรหิาร
และ 
การพฒันา
บุคลากร
ทอ้งถิน่ 
(ต่อ) 
 

6. ขา้ราชการหรอืพนักงาน
ตอ้งปรบัปรุงกระบวนการ
ท างาน ใหส้ามารถตอบ สนอง
ความตอ้งการของประชาชน
ไดด้ทีีสุ่ดและมาก กว่าที่
เป็นอยู่ 

ดา้นการบรหิาร
จดัการและ
ตดิต่อสือ่สาร 

พนักงาน 
เจา้หน้าที ่ของ
องค์การบรหิาร
สว่นต าบล 
โคกสะอาด 

- การบรกิารทีด่ขีององค์กร
เป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนาของ
ผูร้บับรกิาร ดงันัน้ 
ผูป้ฏบิตังิานตอ้งมกีารพฒันา
ศกัยภาพอย่างต่อเนื่องและ
จติส านึกในการใหบ้รกิารทีด่ ี

7. ปัญหา
ดา้นการ
จดัการ
ทรพัยากรธร
รมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

1. ขยะและสิง่ปฏกูิล ถอืว่า
เป็นสิง่ทีก่ าลงัจะสรา้งปัญหา
ใหก้บัสงัคมและชุมชนหากไม่
มกีารวางแผนทีด่จีะกลายเป็น
ปัญหาทีย่ากจะแกไ้ข 

ดา้นสงัคม หมู่บา้น/ชุมชน
ในเขต อบต. 

- ควรจะมกีารสรา้งระบบ
บรหิารจดัการ การก าจดัขยะ
อย่างถูกวธิ ีโดยไม่ก่อใหเ้กดิ
มลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 
เนื่องจากนับวนัปรมิาณขยะ
ทีก่ าจดัยาก และขยะมมีลพษิ
จะยิง่มากขึน้ 

 

 
 

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

 

 

 

 

 ส่วนที่ 3 
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การนำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค -
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

บรกิารชุมชนและ
สงัคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง องค์การ
บรหิารสว่น
ต าบล 

โคกสะอาด 
การเศรษฐกจิ อุตสาหกรรมและการ

โยธา 
กองช่าง 
กองการศกึษาฯ 

2 การพฒันาการสง่เสรมิการ
กฬีา การศกึษา ศาสนา 
วฒันธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีทอ้งถิน่ และ    ภูมิ
ปัญญาของทอ้งถิน่ 

บรกิารชุมชนและ
สงัคม 

การศกึษา กองการศกึษาฯ 

บรกิารชุมชนและ
สงัคม 

การศาสนา วฒันธรรม
และนันทนาการ 

กองการศกึษาฯ 

3 การพฒันาการสง่เสรมิ
เศรษฐกจิพอเพยีง พฒันา
เกษตรปลอดภยั พฒันา
แหล่งท่องเทีย่วและสง่เสรมิ
การท่องเทีย่ว 

การเศรษฐกจิ การเกษตร ส านักปลดั อบต.ฯ 

บรกิารชุมชนและ
สงัคม 

สรา้งความเขม้แขง็
ของชุมชน 

กองสวสัดกิารสงัคม 

4 การพฒันาการสง่เสรมิ
สุขภาพอนามยั พฒันา
คุณภาพชวีติ สงัคม 
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ใหก้บัชุมชน และการกฬีา
นันทนาการ 

บรหิารทัว่ไป บรหิารงานทัว่ไป ส านักปลดั อบต.ฯ 
บรกิารชุมชนและ
สงัคม 

การรกัษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลดั อบต.ฯ 

บรกิารชุมชนและ
สงัคม 

สาธารณสุข ส านักปลดั อบต.ฯ 

บรกิารชุมชนและ
สงัคม 

สงัคมสงเคราะห์ กองสวสัดกิารสงัคม 

บรกิารชุมชนและ
สงัคม 

สรา้งความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

กองสวสัดกิารสงัคม 

บรกิารชุมชนและ
สงัคม 

การศาสนาวฒันธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศกึษาฯ 

การด าเนินงาน
อื่นๆ 

งานงบกลาง ส านักปลดั อบต.ฯ 
กองสวสัดกิารสงัคม 
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 การพฒันาการบรหิาร
จดัการทีด่ ีการให ้
บรกิารสาธารณะแก่
ประชาชน และ 
ธรรมาภบิาล 

บรหิารทัว่ไป บรหิารงานทัว่ไป ส านักปลดั อบต.ฯ 
ทุกกอง 

องค์การ
บรหิาร

สว่นต าบล
โคกสะอาด 

บรกิารชุมชนและสงัคม การรกัษาความสงบ
ภายใน 

บรกิารชุมชนและสงัคม การศกึษา 

บรกิารชุมชนและสงัคม สาธารณสุข 

บรกิารชุมชนและสงัคม สงัคมสงเคราะห์ 

บรกิารชุมชนและสงัคม เคหะและชุมชน 

บรกิารชุมชนและสงัคม สรา้งความเขม้แขง็
ของชุมชน 

บรกิารชุมชนและสงัคม การศาสนา วฒันธรรม 
และนันทนาการ 

บรกิารชุมชนและสงัคม พาณิชย ์

การด าเนินงานอื่นๆ งบกลาง 

6 การพฒันาการบรหิาร
การจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาต ิและสิง่แวด 
ลอ้มอย่างยัง่ยนื 
 

บรกิารชุมชนและสงัคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

บรกิารชุมชนและสงัคม สาธารณสุข ส านักปลดั อบต.ฯ 

รวม 6 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 1 ส านัก /4 กอง 

 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบ

สำธำรณูปโภค-สำธำรณุปกำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 1.3 แผนงานการศึกษา

 1.4 แผนงานสาธารณสุข

 1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 146 62,031,400 259 270,995,900 259 271,919,400 259 272,419,400 259 272,419,400 1,182 1,149,785,500

 1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 1.10 แผนงานการเกษตร

 1.11 แผนงานการพาณิชย์

 1.12 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ อบต. ผ. 01 รวม 146 62,031,400 259 270,995,900 259 271,919,400 259 272,419,400 259 272,419,400 1,182 1,149,785,500

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด   อ ำเภอเมืองอุดรธำนี   จังหวัดอุดรธำนี

รวม 5 ปีปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ยุทธศำสตร์

แบบ ผ.01

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2 561-2565) งานวเิคราะห์นโยบายแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด     หน้า    136



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรส่งเสริมกำรกีฬำ กำรศึกษำ

ศำสนำ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ท้องถ่ิน และภูมิปัญญำของท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 2.3 แผนงานการศึกษา

 2.4 แผนงานสาธารณสุข

 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

 2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2.10 แผนงานการเกษตร

 2.11 แผนงานการพาณิชย์

 2.12 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ อบต. ผ. 01 รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด   อ ำเภอเมืองอุดรธำนี   จังหวัดอุดรธำนี

ยุทธศำสตร์
รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ.01

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2 561-2565) งานวเิคราะห์นโยบายแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด     หน้า    137



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี  3  กำรพัฒนำกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ

พัฒนำเกษตรปลอดภัย พัฒนำแหล่งท่องเท่ียว และ

ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

 3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 3.3 แผนงานการศึกษา

 3.4 แผนงานสาธารณสุข

 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 3 1,300,000 3 1,300,000 3 1,300,000 3 1,300,000 12 5,200,000

 3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 3.10 แผนงานการเกษตร

 3.11 แผนงานการพาณิชย์

 3.12 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ อบต. ผ. 01 รวม 0 0 3 1,300,000 3 1,300,000 3 1,300,000 3 1,300,000 12 5,200,000

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ปี 2565 รวม 5 ปี

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด   อ ำเภอเมืองอุดรธำนี   จังหวัดอุดรธำนี

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แบบ ผ.01

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2 561-2565) งานวเิคราะห์นโยบายแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด     หน้า    138



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  กำรส่งเสริมสุขอนำมัย  พัฒนำ

คุณภำพชีวิต สังคม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน และนันทนำกำร

 4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 4.3 แผนงานการศึกษา

 4.4 แผนงานสาธารณสุข

 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

 4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 4.10 แผนงานการเกษตร

 4.11 แผนงานการพาณิชย์

 4.12 แผนงานงบกลาง 6 2,590,000 6 2,670,000 6 11,850,000 6 13,850,000 6 14,850,000 30 45,810,000

งบประมาณ อบต. ผ. 01 รวม 6 2,590,000 6 2,670,000 6 11,850,000 6 13,850,000 6 14,850,000 30 45,810,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด   อ ำเภอเมืองอุดรธำนี   จังหวัดอุดรธำนี

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

ยุทธศำสตร์

แบบ ผ.01

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2 561-2565) งานวเิคราะห์นโยบายแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด     หน้า    139



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี  5 กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัด

กำรท่ีดีและกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน

 และธรรมำภิบำล

 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 5.3 แผนงานการศึกษา

 5.4 แผนงานสาธารณสุข

 5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 3 500,000 13 4,300,000 18 11,100,000 18 11,300,000 18 11,300,000 70 38,500,000

 5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 5.10 แผนงานการเกษตร

 5.11 แผนงานการพาณิชย์

 5.12 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ อบต. ผ. 01 รวม 3 500,000 13 4,300,000 18 11,100,000 18 11,300,000 18 11,300,000 70 38,500,000

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด   อ ำเภอเมืองอุดรธำนี   จังหวัดอุดรธำนี

ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แบบ ผ.01

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2 561-2565) งานวเิคราะห์นโยบายแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด     หน้า    140



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 5.3 แผนงานการศึกษา

 5.4 แผนงานสาธารณสุข

 5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 8 2,330,000 10 7,480,000 12 12,430,000 12 13,430,000 12 13,430,000 54 49,100,000

 5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 5.10 แผนงานการเกษตร 0 0 2 5,050,000 2 5,100,000 2 5,100,000 2 5,100,000 8 20,350,000

 5.11 แผนงานการพาณิชย์

 5.12 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ อบต. ผ. 01 รวม 8 2,330,000 12 12,530,000 14 17,530,000 14 18,530,000 14 18,530,000 62 69,450,000

งบประมาณ อบต. ผ 01 รวมท้ังส้ิน 163 67,451,400 293 291,795,900 300 301,849,400 300 317,399,400 300 318,399,400 1,356 1,308,745,500

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ยุทธศำสตร์

ปี 2565 รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด   อ ำเภอเมืองอุดรธำนี   จังหวัดอุดรธำนี แบบ ผ.01

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2 561-2565) งานวเิคราะห์นโยบายแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด     หน้า    141
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2 561-2565) งานวเิคราะห์นโยบายแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด     หน้า    146
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในอนุภูมิลุ่มน ้าโขง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (1. ส้ำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ำรุงรักษำ ระบบกำรระบำยน ้ำ และขยำยเขตระบบน ้ำประปำให้ได้มำตรฐำน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน ้า ขยายเขตระบบประปาวางท่อเมน 100,000 380,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต มีการขยายเขตบริการ กองช่าง

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประปา และบรรเทาความเดือด (ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ ว) น ้าประปา น ้าประปาอย่างท่ัวถึง

ร้อนของประชาชน ระยะทาง 2,000 เมตร จ่ายน ้า ชุมชนได้ใช้น ้าอย่าง

ให้ท่ัวถึง สะดวก

2 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน ้า ขยายเขตระบบประปาวางท่อเมน 0 250,000 250,000 250,000 250,000 ขยายเขต มีการขยายเขตบริการ กองช่าง

บริเวณคุ้มน้อยโนนทอง ประปา และบรรเทาความเดือด (ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ ว) น ้าประปา/ น ้าประปาอย่างท่ัวถึง

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ร้อนของประชาชน ระยะทาง 1,000 เมตร จ่ายน ้า ชุมชนได้ใช้น ้าอย่าง

ให้ท่ัวถึง สะดวก

3 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน ้า ขยายเขตระบบประปาวางท่อเมน 100,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ขยายเขต มีการขยายเขตบริการ กองช่าง

หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง ประปา และบรรเทาความเดือด (ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ ว) น ้าประปา/ น ้าประปาอย่างท่ัวถึง

ร้อนของประชาชน ระยะทาง 1,000 เมตร จ่ายน ้า ชุมชนได้ใช้น ้าอย่าง

ให้ท่ัวถึง สะดวก

4 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน ้า ขยายเขตระบบประปาวางท่อเมน 0 30,000 30,000 30,000 30,000 ขยายเขต มีการขยายเขตบริการ กองช่าง

 หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประปา และบรรเทาความเดือด (ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ ว) น ้าประปา/ น ้าประปาอย่างท่ัวถึง

(ซอยบ้านนายประเสริฐ อยู่สูงเนิน) ร้อนของประชาชน ระยะทาง 200 เมตร จ่ายน ้า ชุมชนได้ใช้น ้าอย่าง

ให้ท่ัวถึง สะดวก

200,000 910,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด   อ้าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  142



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (1. ส้ำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ำรุงรักษำ ระบบกำรระบำยน ้ำ และขยำยเขตระบบน ้ำประปำให้ได้มำตรฐำน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

5 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน ้า ขยายเขตระบบประปาวางท่อเมน 0 50,000 50,000 50,000 50,000 ขยายเขต มีการขยายเขตบริการ กองช่าง

ซอยบ้านนายสง่า - คุ้มป่าจิก  ประปา และบรรเทาความเดือด (ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ ว) น ้าประปา/ น ้าประปาอย่างท่ัวถึง
หมู่ 3  บ้านดอนปอแดง ร้อนของประชาชน ระยะทาง 350 เมตร จ่ายน ้า ชุมชนได้ใช้น ้าอย่าง

ให้ท่ัวถึง สะดวก

6 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน ้า ขยายเขตระบบประปาวางท่อเมน 0 30,000 30,000 30,000 30,000 ขยายเขต มีการขยายเขตบริการ กองช่าง

หมู่ 3  บ้านดอนปอแดง ประปา และบรรเทาความเดือด (ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ ว) น ้าประปา/ น ้าประปาอย่างท่ัวถึง

(ซอยบ้านนายดาว) ร้อนของประชาชน ระยะทาง 2000 เมตร จ่ายน ้า ชุมชนได้ใช้น ้าอย่าง

ให้ท่ัวถึง สะดวก
7 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน ้า ขยายเขตระบบประปาวางท่อเมน 100,000 250,000 283,500 283,500 283,500 ขยายเขต มีการขยายเขตบริการ กองช่าง

  หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ประปา และบรรเทาความเดือด (ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ ว) น ้าประปา/ น ้าประปาอย่างท่ัวถึง
ร้อนของประชาชน ระยะทาง 1,500 เมตร จ่ายน ้า ชุมชนได้ใช้น ้าอย่าง

ให้ท่ัวถึง สะดวก
8 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน ้า ขยายเขตระบบประปาวางท่อเมน 0 200,000 200,000 200,000 200,000 ขยายเขต มีการขยายเขตบริการ กองช่าง

 หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ประปา และบรรเทาความเดือด (ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ ว) น ้าประปา น ้าประปาอย่างท่ัวถึง
ร้อนของประชาชน ระยะทาง 1,000 เมตร ให้ท่ัวถึง ชุมชนได้ใช้น ้าอย่าง

สะดวก
9 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน ้า ขยายเขตระบบประปาวางท่อเมน 0 200,000 200,000 200,000 200,000 ขยายเขต มีการขยายเขตบริการ กองช่าง

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประปา และบรรเทาความเดือด (ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ ว) น ้าประปา น ้าประปาอย่างท่ัวถึง
ร้อนของประชาชน ระยะทาง 1,000 เมตร ให้ท่ัวถึง ชุมชนได้ใช้น ้าอย่าง

สะดวก

100,000 730,000 763,500 763,500 763,500

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  143



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1. ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบการระบายน ้า และขยายเขตระบบน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

10 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน ้า ขยายเขตระบบประปาวางท่อเมน 0 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต มีการขยายเขตบริการ กองช่าง
หมู่ 10  บ้านศรีบูรพา ประปา และบรรเทาความเดือด (ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ ว) น ้าประปา น ้าประปาอย่างท่ัวถึง

ร้อนของประชาชน ระยะทาง 2,500 เมตร ให้ท่ัวถึง ชุมชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะดวก

11 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา 150,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระบบประปา ปรับปรุง/ซ่อมแซม กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประปาหมู่บ้านท่ีช้ารุด ให้มี หมู่บ้าน  ใช้งานได้ ระบบประปาท่ีช้ารุดให้

สภาพดี ระบบประปาสามารถ ปกติ สามารถจ่ายน ้าประปา

จ่ายน ้าประปาได้ตามปกติ ได้ตามปกติ
12 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระบบประปา ปรับปรุง/ซ่อมแซม กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง ประปาหมู่บ้านท่ีช้ารุด ให้มี หมู่บ้าน  ใช้งานได้ ระบบประปาท่ีช้ารุดให้
สภาพดี ระบบประปาสามารถ ปกติ สามารถจ่ายน ้าประปา
จ่ายน ้าประปาได้ตามปกติ ได้ตามปกติ

13 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระบบประปา ปรับปรุง/ซ่อมแซม กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประปาหมู่บ้านท่ีช้ารุด ให้มี หมู่บ้าน ใช้งานได้ ระบบประปาท่ีช้ารุดให้

สภาพดี ระบบประปาสามารถ ปกติ สามารถจ่ายน ้าประปา
จ่ายน ้าประปาได้ตามปกติ ได้ตามปกติ

14 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระบบประปา ปรับปรุง/ซ่อมแซม กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ประปาหมู่บ้านท่ีช้ารุด ให้มี หมู่บ้าน ใช้งานได้ ระบบประปาท่ีช้ารุดให้

สภาพดี ระบบประปาสามารถ ปกติ สามารถจ่ายน ้าประปา
จ่ายน ้าประปาได้ตามปกติ ได้ตามปกติ

450,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1. ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบการระบายน ้า และขยายเขตระบบน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

15 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระบบประปา ปรับปรุง/ซ่อมแซม กองช่าง
หมู่บ้าน  หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ประปาหมู่บ้านท่ีช้ารุด ให้มี หมู่บ้าน ใช้งานได้ ระบบประปาท่ีช้ารุดให้

สภาพดี ระบบประปาสามารถ ปกติ สามารถจ่ายน ้าประปา
จ่ายน ้าประปาได้ตามปกติ ได้ตามปกติ

16 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา 200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระบบประปา ปรับปรุง/ซ่อมแซม กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประปาหมู่บ้านท่ีช้ารุด ให้มี หมู่บ้าน ใช้งานได้ ระบบประปาท่ีช้ารุดให้

สภาพดี ระบบประปาสามารถ ปกติ สามารถจ่ายน ้าประปา
จ่ายน ้าประปาได้ตามปกติ ได้ตามปกติ

17 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระบบประปา ปรับปรุง/ซ่อมแซม กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประปาหมู่บ้านท่ีช้ารุด ให้มี หมู่บ้าน ใช้งานได้ ระบบประปาท่ีช้ารุดให้

สภาพดี ระบบประปาสามารถ ปกติ สามารถจ่ายน ้าประปา
จ่ายน ้าประปาได้ตามปกติ ได้ตามปกติ

18 โครงการวางระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือวางระบบส่งน ้าการเกษตร วางระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตรให้ 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วางระบบ เกษตรกรมีน ้าใช้เพ่ือ กองช่าง
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ให้ท่ัวถึง เพ่ิมผลผลิตทางการ ครอบคุมพื นท่ีเกษตรกร ส่งน ้า การเกษตรอย่างท่ัวถึง

เกษตร ผลผลิต และเพียงพอ

19 โครงการติดตั งระบบกรองน ้าประปาหมู่ เพ่ือติดตั งระบบกรองน ้าประปา ติดตั งระบบกรองน ้าประปาหมู่บ้าน 100,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีน ้าใช้ท่ี ประชาชนได้ใช้น ้า กองช่าง
 หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่บ้าน  มีน ้าสะอาดใช้ จ้านวน 1 แห่ง สะอาดและ สะดวก สะอาด และ

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ปลอดภัย เพียงพอ

1,400,000 3,050,000 3,050,000 3,050,000 3,050,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  145



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1. ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบการระบายน ้า และขยายเขตระบบน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

20 โครงการก่อสร้างโรงสูบน ้าประปา เพ่ือก่อสร้างโรงสูบน ้าแบบแพ ก่อสร้างโรงสูบน ้าประปาหมู่บ้าน 0 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง
(แบบแพลอยน ้า) หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ลอยน ้า หมู่ 10  บ้านศรีบูรพา แบบแพลอยน ้า จ้านวน 1 แห่ง น ้าประปา น ้าประปาอย่างท่ัวถึง

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ให้ท่ัวถึง ชุมชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะดวก

21 โครงการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือให้มีบ่อบ้าบัดน ้าเสียภายใน ก่อสร้างบ่อบ้าบัดน ้าเสียบริเวณ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 บ่อบ้าบัด ชุมชนน่าอยู่มากขึ น กองช่าง
บริเวณคุ้มน ้า ชุมชน และช่วยบรรเทาความ คุ้มน ้า หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด น ้าเสีย สะอาด ปลอดภัย
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด เดือดร้อนของประชาชน 1 บ่อ

22 โครงการติดตั งรั วเหล็กกั นบริเวณรอบ เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของทาง ติดตั งรั วเหล็กกั น ขนาด กว้าง 1 0 40,000 40,000 40,000 40,000 ติดตั งรั ว ป้องกันความเสียหาย กองช่าง
บ่อบ้าบัดน ้าเสียหมู่บ้าน ราชการเกิดความสียหาย เมตร  ยาว 25 เมตร หมู่ 1 เหล็กกั น ท่ีจะเกิดขึ น มีความ
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด 1 แห่ง ปลอดภัยมากขึ น

23 โครงการซ่อมแซมบ่อพักน ้าเสีย เพ่ือทดแทนส่ิงท่ีช้ารุดเสียหายให้ ซ่อมแซม/ทดแทนบ่อพักน ้าเสียท่ี 0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน บ่อพักน ้าเสียท่ีช้ารุด กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด มีสภาพดี ประชาชนสัญจรไปมา ช้ารุดเสียหายภายในหมู่บ้าน บ่อพักน ้า เสียหายสามารถใช้งาน

สะดวกและปลอดภัย ท่ีซ่อมแซม/ ได้ตามปกติ 
ทดแทน

24 โครงการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือให้มีบ่อบ้าบัดน ้าเสียภายใน ก่อสร้างบ่อบ้าบัดน ้าเสียภายใน 0 350,000 350,000 350,000 350,000 บ่อบ้าบัด ชุมชนน่าอยู่มากขึ น กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ชุมชน และช่วยบรรเทาความ หมู่บ้าน น ้าเสีย สะอาด ปลอดภัย

เดือดร้อนของประชาชน 1 บ่อ

350,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1. ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบการระบายน ้า และขยายเขตระบบน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

25 โครงการซ่อมแซมบ่อพักน ้าเสีย เพ่ือทดแทนส่ิงท่ีช้ารุดเสียหายให้ ซ่อมแซม/ทดแทนบ่อพักน ้าเสียท่ี 0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน บ่อพักน ้าเสียท่ีช้ารุด กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 7 บ้านดงเจริญ มีสภาพดี ประชาชนสัญจรไปมา ช้ารุดเสียหายภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ่อพักน ้า เสียหายสามารถใช้งาน

สะดวกและปลอดภัย บ้านดงเจริญ ท่ีซ่อมแซม/ ได้ตามปกติ 
ทดแทน

26 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ระบายน ้า ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ถนนสายหน้าบ้านนายอุทิศ ทองศรี - บ้าน ระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วมขัง ลอดถนน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อม 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
นางสนิท  วงศ์โชติ  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

200 เมตร
27 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ระบายน ้า ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง

สายหน้าบ้านนางโฮม  อ้วนบุโฮง - บ้านนางระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาด  Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
หนู  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว สะดวก ปลอดภัย

100 เมตร

28 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 80,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ระบายน ้า ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายหน้าบ้านนายสิน - หน้าบ้านนางเหน่า ระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาด  Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
 บ้านนางหนู  หมู่  1  บ้านโคกสะอาด คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว สะดวก ปลอดภัย

160 เมตร
29 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ระบายน ้า ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง

สายหน้าบ้านนายชาย - หน้าบ้านนาย ระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วมขัง ขนาด  Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
บ้านโคกสะอาด  แก้วทอง  หมู่ 1 คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว สะดวก ปลอดภัย
บ้านโคกสะอาด 1,000 เมตร

720,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  147



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1. ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบการระบายน ้า และขยายเขตระบบน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

30 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม รางระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมรางระบาย ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่1 บ้านโคกสะอาด น ้าท่ีช้ารุดเสียหายให้มีสภาพดี ภายในหมู่บ้าน น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา

เพ่ือให้สามารถระบายน ้าไม่ให้ ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย
ท่วมขังถนน

31 โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม ท่อระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน ้า 0 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 1  บ้านโคกสะอาด น ้าท่ีช้ารุดเสียหายให้มีสภาพดี ภายในหมู่บ้าน น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา

เพ่ือให้สามารถระบายน ้าไม่ให้ ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย
ท่วมขังถนน

32 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  200,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายบริเวณคุ้มน ้าตลอดสายสองข้าง น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ท่ี  1  บ้านโคกสะอาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย จ้านวน 2 สาย สายแรกทิศตะวันออก

ระยะทางยาว 250 เมตร 
สายท่ีสองทิศตะวันตก 
ระยะทางยาว 200 เมตร 

33 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 50,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายหน้าบ้านนายบด ศิลาขวา - หน้าบ้าน น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
นางทรัพย์  บุญมนัส  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาดสามารถสัญจรไปมาสะดวก และ และขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย เสริมเหล็ก ระยะทางยาว 200 เมตร 

350,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  148



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1. ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบการระบายน ้า และขยายเขตระบบน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

34 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 50,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายหน้าบ้านนายสุดใจ  เอื องกนก-หน้าบ้านน ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
นายอุดม  อนันต์เอื อ หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 200 เมตร 

35 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ลอดถนนสายหน้าบ้านนายประเวศ สิงวิเศษ - น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ลอดถนน ขนาด Ø 0.30 เมตร จ้านวน น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
เขตชลประทานเข่ือนห้วยหลวง สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ 2 จุด  จุดๆละ 5 ท่อ รวม 10 ท่อ ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย
หมู่  1 บ้านโคกสะอาด ปลอดภัย

36 โครงการวางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายหน้าวัดศรีจันทราราม - เขตชลประทานน ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
เข่ือนห้วยหลวง   หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 60 เมตร 
37 โครงการวางท่อระบายน ้าเสีย (ท่อ PVC) เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า (ท่อ PVC) ขนาด 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง

ออกจากบ้านเรือนบริเวณคุ้มน ้าทั งหมด น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 2 นิ ว หนา 0.05 เมตร น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ จ้านวน 100 จุด ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 1,000 เมตร

38 โครงการวางท่อระบายน ้า  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ลอดถนนเพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 180,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ลอดถนนสายหน้าห้วยหลวงรีสอร์ท - ท่ีนา น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ลอดถนน ขนาด Ø 0.30 เมตร จ้านวน น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
นายค้า  แสงรัตน์   หมู่  1  บ้านโคกสะอาดสามารถสัญจรไปมาสะดวก และ 3 จุด  จุดท่ี 1 จ้านวน 7 ท่อ ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย จุดท่ี 2 จ้านวน 6 ท่อ 
จุดท่ี 3 จ้านวน 6 ท่อ

580,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  149



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1. ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบการระบายน ้า และขยายเขตระบบน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

39 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายหน้าบ้านนายสมาน ค้าหนูไทย - เขต น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
ชลประทานเข่ือนห้วยหลวง สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ปลอดภัย ระยะทางยาว 100 เมตร 

40 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 947,000 947,000 947,000 947,000 947,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายหน้าบ้านนางยุพิน  ป้อศิริ  ตลอดสาย น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่  1  บ้านโคกสะอาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 400 เมตร 

41 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายหน้าบ้านนายประเวศ สิงวิเศษ ตลอดสายน ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่  1  บ้านโคกสะอาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 20 เมตร 

42 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  880,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายหน้าบ้านผู้ช่วย  ผญ.ต้อม  ตลอดสาย น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่  1  บ้านโคกสะอาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 400 เมตร 

43 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  440,000 440,000 200,000 200,000 200,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายหน้าบ้านนายป๋อง  ตลอดสาย น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่  1  บ้านโคกสะอาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 82 เมตร 

2,751,000 2,271,000 2,031,000 2,031,000 2,031,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  150



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1. ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบการระบายน ้า และขยายเขตระบบน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

44 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายตรงข้ามหน้าวัดศรีจันทราราม ตลอดสายน ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
 หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 16 เมตร 
45 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  0 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง

สายหน้าบ้านนายสปอต ทองเหล่า ตลอดสายน ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
 หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 200 เมตร 
46 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  0 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง

สายหน้าบ้านนางพร อุ้มเถ่ือน ตลอดสาย น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
 หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 280 เมตร 
47 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  80,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง

ซอยต้นโพธ์ิ  ตลอดสาย น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
 หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 200 เมตร 

48 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  0 440,000 440,000 440,000 440,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายหน้าบริษัททักษิณคอนกรีต - หน้าบ้าน น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 200 เมตร 

160,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  151



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1. ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบการระบายน ้า และขยายเขตระบบน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

49 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  0 550,000 550,000 550,000 550,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ซอยสันติสุข (ซอยหน้าบ้าน ผช.โฉมเฉลา) น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่  2  บ้านเข่ือนห้วยหลวง สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 280 เมตร 
50 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 0 20,000 20,000 20,000 20,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง

ลอดถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ลอดถนน ขนาด Ø 0.40 เมตร จ้านวน น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
บ้านดอนปอแดง สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ 6 ท่อน ภายในหมู่บ้าน ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย
51 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 10,500 20,000 20,000 20,000 20,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง

ลอดถนนสายเลยศาลากลางบ้านตรงสามแยก  น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ลอดถนน ขนาด Ø 0.40 เมตร น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ จ้านวน 7 ท่อ ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย
52 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง

สายหน้าบ้านนายพรมมา ภาคะ - ล้าห้วยหินน ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.80 เมตร และขยายไหล่ทาง น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
ลาด  หมู่ 4  บ้านห้วยหินลาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ คอนกรีตเสริมเหล็ก   ระยะทางยาว  ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย 500 เมตร

53 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  0 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายกลางหมู่บ้าน  หมู่ 7  บ้านดงเจริญ น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา

สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย
ปลอดภัย ระยะทางยาว 1,500 เมตร 

510,500 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  152



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1. ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบการระบายน ้า และขยายเขตระบบน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

54 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ทุกสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา

สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย
ปลอดภัย หมู่ 8  บ้านนาสมบูรณ์

55 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ลอดถนน สายข้างโรงเรียนบ้านโคกสะอาด -  น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน ลอดถนน ขนาด Ø 0.40 เมตร น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
 ศรีบูรพา  หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ จ้านวน 8 ท่อ  ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย
56 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม รางระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมรางระบาย ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2  บ้านเข่ือนห้วยหลวง น ้าท่ีช้ารุดเสียหายให้มีสภาพดี ภายในหมู่บ้าน น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
เพ่ือให้สามารถระบายน ้าไม่ให้ ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย
ท่วมขังถนน

57 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน ้า 0 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง น ้าท่ีช้ารุดเสียหายให้มีสภาพดี ภายในหมู่บ้าน น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา

เพ่ือให้สามารถระบายน ้าไม่ให้ ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย
ท่วมขังถนน

58 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน ้า 0 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่  4  บ้านห้วยหินลาด น ้าท่ีช้ารุดเสียหายให้มีสภาพดี ภายในหมู่บ้าน น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา

เพ่ือให้สามารถระบายน ้าไม่ให้ ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย
ท่วมขังถนน

1,630,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  153



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1. ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบการระบายน ้า และขยายเขตระบบน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

59 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน ้า 0 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านดงเจริญ น ้าท่ีช้ารุดเสียหายให้มีสภาพดี ภายในหมู่บ้าน น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา

เพ่ือให้สามารถระบายน ้าไม่ให้ ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย
ท่วมขังถนน

60 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน ้า 0 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ น ้าท่ีช้ารุดเสียหายให้มีสภาพดี ภายในหมู่บ้าน น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา

เพ่ือให้สามารถระบายน ้าไม่ให้ ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย
ท่วมขังถนน

61 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน ้า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
สายศาลากลางบ้าน  ตลอดสาย น ้าท่ีช้ารุดเสียหายให้มีสภาพดี สายศาลากลางบ้าน  น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
 หมู่ท่ี 10 บ้านศรีบูรพา เพ่ือให้สามารถระบายน ้าไม่ให้ ระยะทางยาว 200 เมตร ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ท่วมขังถนน
62 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน ้า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง

สายซอยตันตลอดสาย น ้าท่ีช้ารุดเสียหายให้มีสภาพดี สายซอยตันตลอดสาย น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ท่ี 10 บ้านศรีบูรพา เพ่ือให้สามารถระบายน ้าไม่ให้ ระยะทางยาว 200 เมตร ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ท่วมขังถนน

63 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน ้า 0 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา น ้าท่ีช้ารุดเสียหายให้มีสภาพดี ภายในหมู่บ้าน น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา

เพ่ือให้สามารถระบายน ้าไม่ให้ ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย
ท่วมขังถนน

400,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  154



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 100,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายข้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ เขตท่ีนานายทอง พร้อมเกล่ียปรับแต่ง พร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

ตลอดสาย  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดิน กว้าง 5 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว ระยะทางยาว 1,200 เมตร
ปลอดภัย

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ก่อสร้างถนนลูกรัง ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนายประเวศ สิงวิเศษ -เขตชล พร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือให้ พร้อมเกล่ียปรับแต่ง กว้าง 4 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

ประทานเข่ือนห้วยหลวง  หมู่ 1 ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทางสัญจร ระยะทางยาว 500 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
บ้านโคกสะอาด ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 100,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายท่ีนานางบัวทอง นาหนองตูม - พร้อมเกล่ียปรับแต่ง พร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

เขตชลประทานเข่ือนห้วยหลวง  หมู่ 1 เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดิน กว้าง 5 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
บ้านโคกสะอาด ทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว ระยะทางยาว 1,200 เมตร

ปลอดภัย

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ก่อสร้างถนนลูกรัง ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนายสอน งอกทรัพย์  พร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือให้ พร้อมเกล่ียปรับแต่ง กว้าง 5 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

ตลอดสาย หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทางสัญจร ระยะทางยาว 500 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

400,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนายค้าไพร - บ้านนายสอน หินคลุกเพ่ือการเกษตรพร้อมเกล่ีย หินคลุก พร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

งอกทรัพย์   หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ปรับแต่ง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ กว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 500 ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ถนนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก  เมตร
รวดเร็ว  ปลอดภัย

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
เกษตร สายข้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ - เขตท่ีนา หินคลุก พร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ หินคลุก พร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

นางน้อย ใจยุทธ์  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 4 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว ระยะทางยาว 700 เมตร
ปลอดภัย

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 700 0 450,000 450,000 450,000 450,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนายสมัคร วรศิริ  ตลอดสาย หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 800 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว พร้อมงานท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปลอดภัย

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 700 0 450,000 450,000 450,000 450,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายฟาร์มไก่  นายจันทร์ลา  วิเศษหวาน หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่  1  บ้านโคกสะอาด ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 800 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว พร้อมงานท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปลอดภัย

1,680,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  156



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

72 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 700 0 450,000 450,000 450,000 450,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายด้านหลังห้วยหลวงรีสอร์ท  - เขตท่ีนา หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

นายค้า แสงรัตน์  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 800 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว พร้อมงานท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปลอดภัย
73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง ก่อสร้างถนนลูกรัง 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

สายหน้าบ้านนางเล็ก  ตลอดสาย  หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ พร้อมเกล่ียปรับแต่ง กว้าง 4 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง ระยะทางยาว 170 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย

74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 100 50,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนางประนอม  ตลอดสาย หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 3 เมตร  ยาว 90 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว พร้อมงานท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปลอดภัย

75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 100 0 60,000 60,000 60,000 60,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนางด่อน  ตลอดสาย หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 3 เมตร  ยาว 95 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว พร้อมงานท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปลอดภัย

100,000 670,000 670,000 670,000 670,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 70 0 50,000 50,000 50,000 50,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนางเจน  ตลอดสาย หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 2 เมตร  ยาว 65 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว พร้อมงานท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปลอดภัย
77 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 70 0 50,000 50,000 50,000 50,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

สายบ้านนางวงศ์  ตลอดสาย หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 2 เมตร  ยาว 75 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว พร้อมงานท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปลอดภัย

78 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 600 0 350,000 350,000 350,000 350,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายวัดบุญกองอมตธรรม  ไปคุ้มน้อย หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 5 บ้านนิคมฯ4 ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 4 เมตร  ยาว 650 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว พร้อมงานท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปลอดภัย ขนาด Ø 0.40 เมตร จ้านวน 12 เมตร

(2 จุดๆละ 6) 
79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 280 0 165,000 165,000 165,000 165,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

สายริมห้วยกระตึบ  (ติดนาตาสม) หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 4 เมตร  ยาว 350 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย

0 615,000 615,000 615,000 615,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

80 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 720 0 446,000 446,000 446,000 446,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านดงเจริญ - บ้านนาสมบูรณ์ หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่  7  บ้านดงเจริญ ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 4 เมตร  ยาว 900 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย

81 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ปะผิวจราจรทางเดิม (Skin Patch) 0 129,000 129,000 129,000 129,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านดงเจริญ  - บ้านหนองอ้อน้อย เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง มีพื นท่ีผวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว ตารางเมตร หมู่ท่ี 7 บ้านดงเจริญ ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ปลอดภัย

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 200 300,000 118,000 118,000 118,000 118,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบริเวณรอบวัดแสง  อรุณรังษี หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 4 เมตร  ยาว 240 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย

83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมเกล่ียปรับแต่ง 100,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
 สายหน้าบ้านหลังขาว - เขตเทศบาล หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ กว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 2,000 มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

นิคมสงเคราะห์ หมู่ 8  บ้านนาสมบูรณ์ ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย

400,000 1,193,000 1,193,000 1,193,000 1,193,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  159



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

84 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 280 1,760,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
 สายบริเวณรอบวัดมงคลนิเวศน์วัดบ้าน หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

 หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย

85 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 280 735,000 330,000 240,000 240,000 240,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
 สายสระน ้าสาธารณะประโยชน์ หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 4 เมตร  ยาว 700 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 280 0 330,000 330,000 330,000 330,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
 สายบ้านดงเจริญ - ห้วยหนองพู่ หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

/ห้วยกระตึบ  หมู่  8 บ้านนาสมบูรณ์ ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 4 เมตร  ยาว 700 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย

87 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 280 735,000 735,000 735,000 735,000 735,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายสูบน ้าประปาหมู่บ้าน  ตลอดสาย หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกล่ียปรับแต่ง มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

 หมู่ 8  บ้านนาสมบูรณ์ ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง กว้าง 4 เมตร  ยาว 700 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย

3,230,000 1,635,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  160



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมเกล่ียปรับแต่ง 20,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
 ถนนหน้าบ้านนางเล่ือน  ตลอดสาย หินคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่ง เพ่ือ กว้าง  4 เมตร  ยาว 100 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 10  บ้านศรีบูรพา ให้ประชาชนท่ีใช้ถนนเดินทาง ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย

89 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร 60,000 470,000 470,000 470,000 470,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายก้าแพงหน้าวัดศรีฯ-ท่าน ้าวัดศรีจันฯ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 750 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  

90 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 100,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนายสุดใจ เอื องกนก - หน้าบ้านเพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

นายอุดม  อนันต์เอื อ  สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่  1 บ้านโคกสะอาด ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  

91 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 180,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายเขตท่ีนานายขาน - เขตชลประทาน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

เข่ือนห้วยหลวง  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  

360,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  161



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

92 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายข้างห้วยหลวงรีสอร์ทเช่ือมต่อระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

ด้านหลังห้วยหลวงรีสอร์ท สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 220 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่  1 บ้านโคกสะอาด ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร
93 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

สายหน้าบ้านนายน้อย ดาวพระศุกร์ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

ตลอดสาย  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 140 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  

94 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนางบัวเรียน ใจสถิตย์-บ้านนายสุบันเพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

เพียแก้ว  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  

95 โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 0 720,000 720,000 720,000 720,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหลังบริษัททักษิณคอนกรีต จ้ากัด เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

ตลอดสาย  หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร 

631,000 1,351,000 1,351,000 1,351,000 1,351,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  162



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

96 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 100,000 560,000 560,000 560,000 560,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายส่ีแยกบ้านนายกัมปนาท  อินสงเคราะห์ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

ตลอดสาย หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 920 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  

97 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 150,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายรอบนอกหมู่บ้านติดกับส่ีแยกกลาง เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่บ้าน - สายส่ีแยกซอยต้นโพธ์ิ  สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 1 บ้านเข่ือนห้วยหลวง ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  
98 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 100,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

สายสันติสุข (ซอยบ้าน ผช.โฉมเฉลา) เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

ตลอดสาย หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร 

99 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายคุ้มป่าจิก - บ้านนายสง่า หมู่ 3 เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

บ้านดอนปอแดง สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,400 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร 

450,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

100 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 50,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนายไสว ตลอดสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,680 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 3 

101 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 100,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนางแดง ตลอดสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 3 

102 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 50,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนางประนอม ตลอดสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 270 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 3 

103 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 0 170,000 170,000 170,000 170,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนางด่อน ตลอดสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 285 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 3 

200,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

104 โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 200,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนายสาโรจน์ จันทนา เช่ือมต่อ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
เขตบ้านโนนสง่า (กม.15) ต.นิคมสงเคราะห์ สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 4
105 โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 100,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

สายหน้าบ้านนางอัมพร พูลสวัสด์ิ ตลอดสายเพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 4

106 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 300,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
ลาดยาง สายรอบวัดบ้านห้วยหินลาดเช่ือมต่อเพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
เขตบ้านโนนสง่า ต้าบลนิคมสงเคราะห์  สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 4

107 โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 80,000 630,000 630,000 630,000 630,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนิคมฯ4 เช่ือมต่อระหว่างเขตบ้าน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
ห้วยส้าราญ  ต้าบลหนองไฮ สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 5 บ้านนิคมฯ4 ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร   หมู่ 5

680,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  165



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

108 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 50,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายศรีสุข ตลอดสาย  หมู่ 7 บ้านดงเจริญ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร   หมู่ 7

109 โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีปริมาณงานขนาดพื นท่ีลานคอน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลาน คสล. ก่อสร้างลานคอนกรีต กองช่าง
บริเวณรอบฌาปนกิจสถาน (เมรุ) ป่าช้า เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา กรีต (คอนกรีตเสริมเหล็ก)  600 1 แห่ง ท้าให้ประชาชนสะดวก
สาธารณะประโยชน์ข้างวัดป่าฯ หมุ่ 7 สะดวกและปลอดภัย ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร หมู่ 7 ปลอดภัย เพ่ือร่วมงาน
บ้านดงเจริญ ฌาปนกิจศพ

110 โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่ ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน 100,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ลานกีฬา ก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ กองช่าง
บ้านบริเวณหนองน ้าสาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง จ้านวน 1 แห่ง หมู่ 7 บ้านดงเจริญ 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง
ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านดงเจริญ กาย สุขภาพแข็งแรง กาย เพ่ือสุขภาพอนามัย

ของชุมชนแข็งแรง

111 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ดข้าม ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ดข้ามสระ ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ดข้าม 0 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ท้าให้ถนนมีสภาพดี ขึ น กองช่าง
สระน ้าสาธารณะประโยชน์ หมู่ 8 น ้าสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้ สระน ้าสาธารณประโยชน์ หมู่ 8 1 แห่ง ประชาชนเดินทางสัญจร
บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก บ้านนาสมบูรณ์  จ้านวน 1 แห่ง ไปมาสะดวก ปลอดภัย

รวดเร็ว และปลอดภัย

550,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  166



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

112 โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทาง ก่อสร้างศาลาพักริมทาง เพ่ือให้ ก่อสร้างศาลาพักริมทางขนาด 50,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จ้านวน มีท่ีพักริมทางไว้ให้ กองช่าง
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้ใช้พักระหว่างเดิน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร 1 หลัง ประชาชนเดินทางสัญจร

ทางสะดวก ปลอดภัย จ้านวน 1 หลัง หมู่ 8 ไปมาสะดวก ปลอดภัย
บ้านนาสมบูรณ์  

113 โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 0 700,000 700,000 700,000 700,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายทางเข้าหนองน ้าสาธารณะระโยชน์  เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
(ฝายบ้าน)  หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 8

114 โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 0 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนางส้า เบ้าศรี  ตลอดสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร   หมู่ 8

115 โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 0 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนายสงกรานต์ จันดา ตลอดสายเพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 360 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 8

50,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  167



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

116 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนายโพธ์ิ แสนสิลา ตลอดสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 33 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 8
117 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร 1,925,000 1,925,000 1,925,000 1,925,000 1,925,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

สายหนองพู่ ตลอดสาย หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,500 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 8

118 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนางนิรัตน์ ตลอดสาย  เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 350 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 8

119 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 0 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนางกาล ตลอดสาย  เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 150 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 8

2,194,500 2,294,500 2,294,500 2,294,500 2,294,500

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  168



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

120 โครงการติดตั งราวรั วเหล็กกั นสะพานทางไป ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   ติดตั งราวรั วเหล็กกั นสะพาน 0 500,000 500,000 500,000 500,000 สะพานมี ประชาชนเดินทางปมา กองช่าง
ล้าห้วยป่าบอน หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา จ้านวน 1 แห่ง ราวรั ว สะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ เหล็กกั น

121 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 0 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนางหนูเทียน แสงทอง-สายหนองบัวเพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

สายหนองบัวติดเขตบ้านนายวิชัย สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,600 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

122 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 200,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

สายหน้าบ้านนางอัมพร (นอกทุ่งนา) เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

123 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายข้างบ้านนายสมัย กั งจ้าปา ตลอดสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 150 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

282,500 3,222,500 3,222,500 3,222,500 3,222,500

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  169



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

124 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 108,000 414,000 414,000 414,000 414,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนายบรรจง  แสงสุวรรณ ตลอดสายเพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 690 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

125 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

สายหน้าบ้านนายสน่ัน วาดสาย ตลอดสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 150 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

126 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนางสมบัติ หล้าฤทธ์ิ ตลอดสายเพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 175 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร   หมู่ 10

127 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายข้างโรงเรียนบ้านโคกสะอาด - ศรีบูรพา เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,500 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

472,900 2,778,900 2,778,900 2,778,900 2,778,900

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  170



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

128 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 0 240,000 240,000 240,000 240,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนางสุดใจ  มิฉายา ตลอดสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,500 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

129 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 0 96,000 96,000 96,000 96,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนางบุญโฮม พลพิทักษ์ - ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
บ้านนายชาย อะโหสิ หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา และปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 160 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

130 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 0 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายป้ัมน ้ามัน - สายบ้านโศกแก เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
(สะพานข้ามห้วยกระตึบ) สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

131 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 0 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายสวนปาล์มข้างคลองชลประทาน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านโคกสะอาด สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,100 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

0 2,236,000 2,236,000 2,236,000 2,236,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

132 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 0 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนายหนู  โลเด - เขตท่ีของ ธ.ก.ส. เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
(ซื อไว้)  หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

133 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 0 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายบ้านนายศักด์ิ แปงไทสง เลี ยวขวา - พื นท่ีเพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
ของนายสปอต ถ่ินทับสาร สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 650 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10
134 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 0 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

สายบ้านนางบัวผัน ภูภักดี - บ้านนางเขียว เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
ทศชาญ หมู่ 10  บ้านศรีบูรพา สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร   หมู่ 10

135 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)   มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 0 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายหน้าส้านักงาน อบต.โคกสะอาด เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
ตลอดสาย สะดวกและปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 360 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

0 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

136 โครงการซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีต สายหน้าซ่อมสร้างผิวถนน ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 0 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
บริษัททักษิณคอนกรีต - ส่ีแยกกลางหมู่บ้าน(คอนกรีตเสริมเหล็ก) เพ่ือให้ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

และปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,600 ตรม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 2

137 โครงการซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีต สายทางซ่อมสร้างผิวถนน ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 800,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
เข้าหอถังใหม่ (ข้างบ้านนางประหยัด (คอนกรีตเสริมเหล็ก) เพ่ือให้ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
ญาณประสงค์)  ตลอดสาย ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง และปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,200 ตรม.

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 3

138 โครงการซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีต ซ่อมสร้างผิวถนน ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 0 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายส่ีแยกบ้านนายที - สายหน้าวัดอรุณรังษี (คอนกรีตเสริมเหล็ก) เพ่ือให้ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
บ้านดงเจริญ  หมู่ 5 บ้านนิคมฯ4 ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

และปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,800 ตรม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 5

800,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

139 โครงการซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีต ซ่อมสร้างผิวถนน ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
สายโรงสีข้าวนางหนู (คุ้มบ้านน้อย) (คอนกรีตเสริมเหล็ก) เพ่ือให้ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

และปลอดภัย หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร   หมู่ 10

140 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านทุกสาย(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ท่ีช้ารุด  (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด เสียหายให้สามารถใช้งานได้ ทุกสายท่ีช้ารุดเสียหาย  หมู่ 1 ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ตามปกติ ให้ประชาชนท่ีสัญจรไป บ้านโคกสะอาด
มาได้สะดวก และปลอดภัย

141 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบริษัททักษิณฯ - (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ท่ีช้ารุด ยาว 800 เมตร  หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หน้าบ้านนายชัยวัฒน์  มาตร์แสง (ผญ.บ้าน) เสียหายให้สามารถใช้งานได้ หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000  ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 2  บ้านเข่ือนห้วยหลวง ตามปกติ ให้ประชาชนท่ีสัญจรไป หมู่ 2  บ้านเข่ือนห้วยหลวง

มาได้สะดวก และปลอดภัย

0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

142 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปรับปรุงซ่อมแซมถนน มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายบ้านเข่ือนห้วยหลวงเช่ือมต่อ (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ท่ีช้ารุด ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
สายบ้านนาสมบูรณ์ เสียหายให้สามารถใช้งานได้ หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 20,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 2  บ้านเข่ือนห้วยหลวง ตามปกติ ให้ประชาชนท่ีสัญจรไป หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง

มาได้สะดวก และปลอดภัย
143 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 0 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นโพธ์ิ ตลอดสาย (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ท่ีช้ารุด ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง เสียหายให้สามารถใช้งานได้ หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 880 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ตามปกติ ให้ประชาชนท่ีสัญจรไป หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง
มาได้สะดวก และปลอดภัย

144 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม ปรับปรุงซ่อมแซมถนน มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
เหล็กสายหน้าบ้านนายสุริยันต์  อ่อนพรม (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ท่ีช้ารุด ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
ตลอดสาย หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง เสียหายให้สามารถใช้งานได้ หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ตามปกติ ให้ประชาชนท่ีสัญจรไป หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง
มาได้สะดวก และปลอดภัย

145 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
เหล็กสายภายในหมู่บ้านทุกสาย (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ท่ีช้ารุด (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง เสียหายให้สามารถใช้งานได้ ทุกสายท่ีช้ารุดเสียหาย หมู่ 3 ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ตามปกติ ให้ประชาชนท่ีสัญจรไป บ้านดอนปอแดง
มาได้สะดวก และปลอดภัย

500,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

146 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน   ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านทุกสาย(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ท่ีช้ารุด (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด เสียหายให้สามารถใช้งานได้ ทุกสายท่ีช้ารุดเสียหาย หมู่ 4 ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ตามปกติ ให้ประชาชนท่ีสัญจรไป บ้านห้วยหินลาด
มาได้สะดวก และปลอดภัย

147 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านทุกสาย(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ท่ีช้ารุด (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 5  บ้านนิคมฯ4 เสียหายให้สามารถใช้งานได้ ทุกสายท่ีช้ารุดเสียหาย หมู่ 5 ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ตามปกติ ให้ประชาชนท่ีสัญจรไป บ้านนิคมฯ4
มาได้สะดวก และปลอดภัย

148 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านทุกสาย(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ท่ีช้ารุด  (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ เสียหายให้สามารถใช้งานได้ ทุกสายท่ีช้ารุดเสียหาย หมู่ 7 ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ตามปกติ ให้ประชาชนท่ีสัญจรไป บ้านดงเจริญ
มาได้สะดวก และปลอดภัย

149 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านทุกสาย(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ท่ีช้ารุด (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ เสียหายให้สามารถใช้งานได้ ทุกสายท่ีช้ารุดเสียหาย หมู่ 8 ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ตามปกติ ให้ประชาชนท่ีสัญจรไป บ้านนาสมบูรณ์
มาได้สะดวก และปลอดภัย

0 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  176



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

150 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
 คอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านทุกสาย(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ท่ีช้ารุด (คอนกรีตเสริมเหล็ก)ภายในหมู่บ้าน มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา เสียหายให้สามารถใช้งานได้ ทุกสายท่ีช้ารุดเสียหาย หมู่ 10 ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ตามปกติ ให้ประชาชนท่ีสัญจรไป  บ้านศรีบูรพา
มาได้สะดวก และปลอดภัย

151 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 0 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลากลางหมู่บ้าน(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ท่ีช้ารุด  (คอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้าง 4 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
ถึง เขตชลประทานเข่ือนห้วยหลวง เสียหายให้สามารถใช้งานได้ ยาว 500 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ตามปกติ ให้ประชาชนท่ีสัญจรไป กว่า 2,000 ตรม หมู่ 10 

มาได้สะดวก และปลอดภัย บ้านศรีบูรพา
152 โครงการขยายไหล่ทางถนน  ขยายไหล่ทางถนน มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 1 เมตร 0 570,000 570,000 570,000 570,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ ก ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
นายชัยวัฒน์  มาตร์แสง (ผญ.ใหญ่) - ส่ีแยก ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 900 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
กลางหมู่บ้าน หมู่ 2  บ้านเข่ือนห้วยหลวง และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร   หมู่ 2
153 โครงการขยายไหล่ทางถนน  ขยายไหล่ทางถนน มีขนาด ผิวจราจร  กว้างเฉล่ีย 0 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดเขตเทศบาลนิคมฯ-คอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ ก 0.00 - 1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
ถนนสามแยกบ้านนางบุญเรือง ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด และปลอดภัย กว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.00 - 0.50
เมตร 

0 8,310,000 8,310,000 8,310,000 8,310,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

154 โครงการขยายไหล่ทางถนน  ขยายไหล่ทางถนน  มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 1 เมตร 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
 คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
นางบุญเรืองเช่ือมต่อถนนบ้านห้วยส้าราญ ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
ต.หนองไฮ  หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 4
155 โครงการขยายไหล่ทางถนน ขยายไหล่ทางถนน มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 1 เมตร 0 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายส่ีแยกบ้านนายที - คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หน้าวัดอรุณรังษีบ้านดงเจริญ ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 5 บ้านนิคมฯ4 และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 5
156 โครงการขยายไหล่ทางถนน   ขยายไหล่ทางถนน ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุกสายภายในหมู่บ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ เหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

และปลอดภัย
157 โครงการขยายไหล่ทางถนน  ขยายไหล่ทางถนน ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุกสายภายในหมู่บ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ เหล็ก(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ภายใน มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก หมู่บ้านทุกสาย หมู่ 8 ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

และปลอดภัย บ้านนาสมบูรณ์

158 โครงการขยายไหล่ทางถนน  ขยายไหล่ทางถนน ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุกสายภายในหมู่บ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ เหล็ก(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ภายใน มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก หมู่บ้านทุกสาย หมู่ 1 ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
และปลอดภัย บ้านโคกสะอาด

0 8,480,000 8,480,000 8,480,000 8,480,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

159 โครงการขยายไหล่ทางถนน ขยายไหล่ทางถนน ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
 คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุกสายภายในหมู่บ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ เหล็ก(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ภายใน มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก หมู่บ้านทุกสาย  หมู่ 3  ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

และปลอดภัย บ้านดอนปอแดง
160 โครงการขยายไหล่ทางถนน  ขยายไหล่ทางถนน มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 1 เมตร 80,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลากลางหมู่บ้าน - คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

เขตก้าแพงชลประทานเข่ือนห้วยหลวง ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

161 โครงการขยายไหล่ทางถนน  ขยายไหล่ทางถนน มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 1 เมตร 100,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน - เขต คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
ซอยประปาภูมิภาค (หน่วยสาขาย่อย) ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 300 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
เข่ือนห้วยหลวง  หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

162 โครงการขยายไหล่ทางถนน ขยายไหล่ทางถนน มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 1 เมตร 0 280,000 280,000 280,000 280,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตัน - สายกลาง คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร

หมู่บ้าน (สุดซอยหมู่บ้าน) ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 500 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 10

180,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

163 โครงการขยายไหล่ทางถนน  ขยายไหล่ทางถนน มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 1 เมตร 100,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางประนอม- คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร
สายหน้าบ้านนายชาย  สายสิม ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 500 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร   หมู่ 10
164 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลาง ปูกระเบื อง และก่อสร้างห้องน ้า 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวน มีสถานท่ีในการร่วมท้า กองช่าง

บ้านอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน กลางบ้านอเนกประสงค์ เพ่ือให้ บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน 1 หลัง กิจกรรมต่างๆของคนใน
 หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ประชาชนใช้ร่วมกิจกรรมต่างๆ จ้านวน 1 หลัง หมู่ 4 ชุมชน สะดวกมากขึ น

ของหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด  

165 โครงการปรับปรุบต่อเติมศาลาพักริมทาง ปรับปรุงต่อเติมศาลาพักริมทาง ปรับปรุงต่อเติมศาลาพักริมทาง 0 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ศาลาท่ีพักริมทางหน้าวัด กองช่าง
หน้าวัดบ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยหินลาดให้มีสภาพดีขึ น บริเวณหน้าวัดบ้านห้วยหินลาด 1 หลัง มีสภาพดีขึ นสามารถให้
 หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา จ้านวน 1 หลัง หมู่ 4 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา

พักอาศัยหลบแดด-ฝนสะดวกและ บ้านห้วยหินลาด  มีท่ีพักอาศัยหลบแดด-
ปลอดภัย ฝน สะดวกและปลอดภัย

166 โครงการก่อสร้างสถานท่ีฌาปนกิจศพ ก่อสร้างเมรุ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ก่อสร้างสถานท่ีฌาปนกิจศพ (เมรุ) 1,000,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 มีเมรุ มีสถานท่ีในการฌาปนกิจ กองช่าง
(เมรุ) บริเวณป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ฌาปนกิจศพในชุมชน และเพ่ือ บริเวณป่าช้าสาธารณะประโยชน์ 1 แห่ง ศพ (เมรุ) ของประชาชน
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน บ้านดงเจริญ หมู่ 7 ต.โคกสะอาด ในชุมชน สะดวกมากขึ น

อ.เมือง จ.อุดรธานี 
จ้านวน 1 แห่ง

1,200,000 1,530,000 2,030,000 2,530,000 2,530,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

167 โครงการก่อสร้างศาลาพักศพ บริเวณ (เมรุ) ก่อสร้างศาลาพักศพ เพ่ือใช้เป็น ก่อสร้างศาลาพักศพบริเวณ (เมรุ) 0 500,000 500,000 500,000 500,000 มีศาลา มีท่ีพักศพและประกอบ กองช่าง
ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ (ข้างวัดป่าฯ) ท่ีพักศพและประกอบพิธีกรรมทาง ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ (ข้างวัด) พักศพ พิธีกรรมทางศาสนา/รอง
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ศาสนาการฌาปนกิจศพของคน บ้านดงเจริญ หมู่ 7 ต.โคกสะอาด 1 หลัง รับประชาชนผู้มาร่วมการ

ในชุมชน อ.เมือง จ.อุดรธานี จ้านวน 1 หลัง ฌาปนกิจศพสะดวกขึ น
168 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู ในเขตต้าบล เพ่ือก่อสร้างซุ้มประตู ทางเข้าหมู่ เพ่ือก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ซุ้มประตู มีซุ้มประตูประจ้าหมู่บ้าน กองช่าง

โคกสะอาด บ้านในเขตต้าบลโคกสะอาด หมู่ 1,2,3,4,5,7,8,,10 สวยงาม มองเห็นชัดเจน สวยงาม
เพ่ือแสดงช่ือ/สัญลักษณ์ ต.โคกสะอาด  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
ประจ้าหมู่บ้านและสวยงาม

169 โครงการจัดท้าป้ายช่ือซอยทุกหมู่บ้าน จัดท้าป้ายช่ือซอยทุกซอยทุกหมู่ จัดท้าป้ายช่ือซอยทุกซอยทุกหมู่บ้าน 0 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีป้ายช่ือ เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว กองช่าง
ภายในเขตต้าบลโคกสะอาด บ้านในเขตต้าบลโคกสะอาด พร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดตั ง ซอย ได้มากขึ น

เพ่ือความสะดวกมากขึ น หมู่ 1,2,3,4,5,7,8,,10 ( 8 หมู่บ้าน) ทุกหมู่บ้าน
ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

170 โครงการก่อสร้างอาคารส้านักงาน ก่อสร้างอาคารส้านักงาน อบต. ก่อสร้างอาคารส้านักงาน อบต. 800,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวน ประชาชนผู้มารับบริการ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด โคกสะอาด เพ่ือรองรับประชาชน โคกสะอาด   จ้านวน 1 หลัง 1 หลัง มีความสะดวก และ

ผู้มาใช้บริการมีความสะดวก ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ปลอดภัยมากขึ น

171 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านัก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านัก 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวน ประชาชนผู้มารับบริการ กองช่าง
อบต.โคกสะอาด งานขององค์การบริหารส่วนต้าบล งานขององค์การบริหารส่วนต้าบล 1 หลัง มีความสะดวก และ

โคกสะอาด เพ่ือให้บริการผู้มารับ โคกสะอาด จ้านวน 1 หลัง หมู่ 1 ปลอดภัยมากขึ น
บริการมีความสะดวก ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

1,200,000 7,950,000 7,950,000 7,950,000 7,950,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  181



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

172 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต. 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน มีอาคารอเนกประสงค์ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด อบต.โคกสะอาด เพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บ โคกสะอาด   จ้านวน 1 หลัง 1 หลัง เพ่ือไว้เป็นท่ีใช้ในงาน

วัสดุอุปกรณ์ในงานป้องกันฯ/เป็น ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ต่างๆ อบต.โคกสะอาด
ท่ีจอดรถยนต์/รถดับเพลิง (รถน ้า)
รถเก็บขนขยะ และรถกระเช้า
เป็นต้น

173 โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน 220,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ลานกีฬา ก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ กองช่าง
บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ประจ้าหมู่ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง
บ้าน หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด กาย สุขภาพแข็งแรง จ้านวน 1 แห่ง กาย เพ่ือสุขภาพอนามัย

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ของชุมชนแข็งแรง

174 โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน 0 250,000 250,000 250,000 250,000 ลานกีฬา ก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ กองช่าง
บริเวณท่ีสาธารณะศาลากลางบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง หมู่ 2  บ้านเข่ือนห้วยหลวง 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง
หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง กาย สุขภาพแข็งแรง จ้านวน 1 แห่ง กาย เพ่ือสุขภาพอนามัย

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ของชุมชนแข็งแรง

175 โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน 0 250,000 250,000 250,000 250,000 ลานกีฬา ก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ กองช่าง
บริเวณท่ีสาธารณะศาลากลางบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง กาย สุขภาพแข็งแรง จ้านวน 1 แห่ง กาย เพ่ือสุขภาพอนามัย

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ของชุมชนแข็งแรง

520,000 1,050,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  182



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ้ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั งท่อระบายน ้า ท่อลอดเหล่ียม)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

176 โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน 0 250,000 250,000 250,000 250,000 ลานกีฬา ก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ กองช่าง
บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ประจ้าหมู่ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง
บ้าน (บริเวณตรงข้ามหน้าวัดบ้าน) หมู่ 4 กาย สุขภาพแข็งแรง จ้านวน 1 แห่ง กาย เพ่ือสุขภาพอนามัย
บ้านห้วยหินลาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ของชุมชนแข็งแรง

177 โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน 0 250,000 250,000 250,000 250,000 ลานกีฬา ก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ กองช่าง
บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ประจ้าหมู่ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง
บ้าน หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ กาย สุขภาพแข็งแรง จ้านวน 1 แห่ง กาย เพ่ือสุขภาพอนามัย

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ของชุมชนแข็งแรง
178 โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่ ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน 0 250,000 250,000 250,000 250,000 ลานกีฬา ก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ กองช่าง

บ้านบริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ประจ้า เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง หมู่ 10  บ้านศรีบูรพา 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้ออกก้าลัง
หมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา กาย สุขภาพแข็งแรง จ้านวน 1 แห่ง กาย เพ่ือสุขภาพอนามัย

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ของชุมชนแข็งแรง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

179 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 100,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ กองช่าง
สายข้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ - เขตท่ีนา  นายทองภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ขยายเขต ประโยชน์ทางการเกษตร
 หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ไฟฟ้า ส่องสว่างตอนกลางคืน

ปลอดภัย

100,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  183



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

180 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ กองช่าง
ซอยห้วยหลวงรีสอร์ท - เขตท่ีนา  นายเฉลา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ขยายเขต ประโยชน์ทางการเกษตร
คุณต่าย หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ไฟฟ้า

ปลอดภัย
181 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน สายบ้านน้อยโนนทอง ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย สะดวกปลอดภัย
182 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 208,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

ซอยบ้านนายสีไกร ศิลาขวา - สายบ้าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
นายสอน งอกทรัพย์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

183 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 120,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายสิงห์ - บ้านนายชู ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
(สายสวนปาล์ม) ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

184 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายวิชัย - บ้านนายประเสริฐ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

1,432,000 3,804,000 3,804,000 3,804,000 3,804,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  184



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

185 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายวิชัย - บ้านนายประเสริฐ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

186 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 400,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายฟาร์มไก่ไข่ - บ้านนายจันทร์ลา และส่องสว่าง พร้อมสายพาดดับ บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
วิเศษหวาน  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ประชาชนได้รับความสะดวก และ 1 สาย สะดวกปลอดภัย
ปลอดภัย

187 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 400,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายสุรจิตร นาหนองตูม - เขต ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ท่ีนานางบัวทอง แสงรัตน์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

188 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า
สายบ้านนายกัมปนาท อินสงเคราะห์  ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.เข่ือนห้วยหลวง ม.2 ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม กองช่าง
ตลอดสาย หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

100,000 1,600,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  185



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

189 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายซอยสันติสุข (ซอยบ้าน ผช.โฉมเฉลา)  ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.เข่ือนห้วยหลวง ม.2 ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

190 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 200,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม

ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ทุกซอย สะดวกปลอดภัย

191 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายวิชัย ภูมิเงิน - ถังน ้าประปา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม และส่องสว่าง พร้อมสายพาดดับ ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนได้รับความสะดวก และ บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 สาย สะดวกปลอดภัย

192 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายดาว ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

500,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  186



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

193 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายประเสริฐ อยู่สูงเนิน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย
194 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย
195 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายทางโค้ง เช่ือมต่อระหว่างบ้าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
นิคมพัฒนาฯ  ต้าบลนิคมสงเคราะห์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

196 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายข้างวัดป่าบ้านห้วยหินลาด เช่ือมต่อ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ห้วยหินลาด ม.4 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
บ้านโนนสง่า (กม.15) ต.นิคมสงเคราะห์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

197 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายหน้าบ้านนายเฉลิม ทะวะรีย์ ตลอด ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ห้วยหินลาด ม.4 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
สาย  หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

250,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  187



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

198 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน (ทุกซอย) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ห้วยหินลาด ม.4 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ทุกซอย สะดวกปลอดภัย
199 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

ภายในหมู้บ้าน (ทุกซอย) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นิคมฯ4 ม.5 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 5 บ้านนิคมฯ4 ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ทุกซอย สะดวกปลอดภัย
200 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายข้างวัดบุญกองอมตธรรมไปคุ้มน้อย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นิคมฯ4  ม.5 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 5 บ้านนิคมฯ4 ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

201 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายโค้งแยกบ้านนาสมบูรณ์เช่ือมต่อทาง ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
แยกบ้านหนองอ้อ (เขต ทต.หนองบัวบาน) ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

202 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 80,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านดงเจริญ เช่ือมต่อ บ้านนาสมบูรณ์ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

480,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  188



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

203 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายซอยศรีสุข ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย
204 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายแยกหน้าโรงเรียนนิคมเชียงพิณฯ - ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
เช่ือมต่อเขตเทศบาลนิคมสงเคราะห์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
(กม.18) หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

205 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 200,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านหลังขาวเช่ือมต่อเขตเทศบาล ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
นิคมสงเคราะห์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

206 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ กองช่าง
สายศูนย์ธรรมปุเนติ ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูณ์  ม.8 ขยายเขต ประโยชน์ทางการเกษตร
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ไฟฟ้า ส่องสว่างตอนกลางคืน

ปลอดภัย

207 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน (ทุกซอย) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ทุกซอย สะดวกปลอดภัย

2,060,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  189



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

208 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายหน้าบ้านนายปรีชา หวังอาษา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

209 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 450,000 450,000 450,000 450,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านศาลากลางหมู่บ้านเช่ือมต่อเขต ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
บ้านเข่ือนห้วยหลวง ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

210 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายรอบหมู่บ้านทางไปหนองพู่ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย
211 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 60,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายหน้าโรงเรียนโคกสะอาด-ศรีบูรพา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

212 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 243,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายหน้าบ้านอัมพร วงละคร ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

303,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  190



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

213 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 550,000 550,000 550,000 550,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายวัดป่าฯข้างโรงเรียนบ้านโคกสะอาด- ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ศรีบูรพา ตลอดสาย ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

214 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 650,000 650,000 650,000 650,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายห้วยอีหลุบใหญ่ (ใกล้บ้านนายชาตรี สีโย)ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

215 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 243,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนางหนูนา วงละคร ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย
216 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 160,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายฟาร์มหมูนายบรรจง แสงสุวรรณ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

217 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายหน้ากองทุนหมู่บ้าน ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

603,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  191



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

218 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 220,000 280,000 280,000 280,000 280,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายหลังห้วยหลวงรีสอร์ท ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย
219 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 75,000 75,000 75,000 75,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายบ้านนางสุดใจ มิฉายา ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย
220 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 75,000 75,000 75,000 75,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายบ้านนางบุญจันทร์ ศิลาขวา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

221 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายหน้าวัดป่าฯ - เขตคลองส่งน ้า ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ชลประทาน  หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

222 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 625,000 625,000 625,000 625,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายเรียบคลองส่งน ้าชลประทาน - ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
เขตบ้านหัวขัว หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

220,000 1,205,000 1,205,000 1,205,000 1,205,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  192



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

223 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนางวันเพ็ญ แสงทอง ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย
224 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายบ้านนายหนู โลเด - เขต ธ.ก.ส. (ซื อไว้) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

225 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนางบัวผัน ภูภักดี - บ้านนางเขียว ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ทศชาญ  หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

226 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายทางเข้าโรงสีข้าวนางหนูโหน่ง- ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ห้วยหลวงรีสอร์ท หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย
227 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 130,000 130,000 130,000 130,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายบ้านนายศักด์ิ แปลงไทสง  เลี ยวขวา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
 - เขตท่ีนายสปอต ถ่ินทับสาร ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

0 830,000 830,000 830,000 830,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  193



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

228 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนางหนูเทียน แสงทอง - ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
เขตหนองบัวติดกับท่ีนายวิชัย ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

229 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนางสุพรม สายตรี (บ่อปลา) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
 - สายบ้านสวนปาล์ม ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

230 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 0 700,000 700,000 700,000 700,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายหกแยกหน้าเข่ือนห้วยหลวงผ่าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หน้าวัดป่าฯ-เขตคลองส่งน ้าชลประทาน ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย 1 สาย สะดวกปลอดภัย

231 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 100,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีไฟฟ้า มีการปรับปรุงซ่อมแซม กองช่าง
ภายในเขตพื นท่ีรับผิดชอบของ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม ภายในเขตพื นท่ีรับผิดชอบของ ส่องสว่าง ไฟฟ้าส่องสว่างให้ท่ัวถึง
อบต.โคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อบต.โคกสะอาด 8 หมู่ ครอบคลุมประชาชนได้

ปลอดภัย รับความสะดวกปลอดภัย

232 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 100,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ กองช่าง
สายข้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ - เขตท่ีนา  นายทองภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ขยายเขต ประโยชน์ทางการเกษตร
 หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ไฟฟ้า ส่องสว่างตอนกลางคืน

ปลอดภัย (บางส่วน) ระยะทาง 1,200 เมตร

200,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  194



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

233 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ กองช่าง
ซอยห้วยหลวงรีสอร์ท - เขตท่ีนา  นายเฉลา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ขยายเขต ประโยชน์ทางการเกษตร
คุณต่าย  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ไฟฟ้า

ปลอดภัย ระยะทาง 1,500 เมตร
234 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน สายบ้านน้อยโนนทอง ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร สะดวกปลอดภัย

235 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 208,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
ซอยบ้านนายสีไกร ศิลาขวา - สายบ้าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
นายสอน งอกทรัพย์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวกปลอดภัย

236 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 120,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายสิงห์ - บ้านนายชู ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
(สายสวนปาล์ม) ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ปลอดภัย ระยะทาง 1,800 เมตร สะดวกปลอดภัย

237 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายวิชัย - บ้านนายประเสริฐ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 900 เมตร สะดวกปลอดภัย

1,432,000 3,804,000 3,804,000 3,804,000 3,804,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  195



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

238 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 400,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายฟาร์มไก่ไข่ - บ้านนายจันทร์ลา และส่องสว่าง พร้อมสายพาดดับ บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
วิเศษหวาน  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ประชาชนได้รับความสะดวก และ ระยะทาง 1,000 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย
ปลอดภัย

239 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 400,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายสุรจิตร นาหนองตูม - เขต ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ท่ีนานางบัวทอง แสงรัตน์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ปลอดภัย ระยะทาง 900 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

240 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า
สายบ้านนายกัมปนาท อินสงเคราะห์  ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.เข่ือนห้วยหลวง ม.2 ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม กองช่าง
ตลอดสาย หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย
241 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายซอยสันติสุข (ซอยบ้าน ผช.โฉมเฉลา)  ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.เข่ือนห้วยหลวง ม.2 ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 250 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย
242 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 200,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร ทุกซอย สะดวกปลอดภัย

400,000 1,800,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  196



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

243 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายวิชัย ภูมิเงิน - ถังน ้าประปา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม และส่องสว่าง พร้อมสายพาดดับ ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนได้รับความสะดวก และ บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 สาย สะดวกปลอดภัย
ระยะทาง 1,000 เมตร

244 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายดาว ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย
245 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายบ้านนายประเสริฐ อยู่สูงเนิน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 800 เมตร (บางส่วน) 1 สาย สะดวกปลอดภัย
246 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี จ้านวน 4 จุด เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย (ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง) 1 สาย สะดวกปลอดภัย

247 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายทางโค้ง เช่ือมต่อระหว่างบ้าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
นิคมพัฒนาฯ  ต้าบลนิคมสงเคราะห์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ปลอดภัย ระยะทาง 1,400 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

350,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  197



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

248 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายข้างวัดป่าบ้านห้วยหินลาด เช่ือมต่อ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ห้วยหินลาด ม.4 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
บ้านโนนสง่า (กม.15) ต.นิคมสงเคราะห์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

249 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายหน้าบ้านนายเฉลิม ทะวะรีย์ ตลอด ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ห้วยหินลาด ม.4 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
สาย  หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร (บางส่วน) 1 สาย สะดวกปลอดภัย
250 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน (ทุกซอย) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ห้วยหินลาด ม.4 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย (ทุกซอยท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้) ทุกซอย สะดวกปลอดภัย
251 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

ภายในหมู้บ้าน (ทุกซอย) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นิคมฯ4 ม.5 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 5 บ้านนิคมฯ4 ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี (ทุกซอย) เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร ทุกซอย สะดวกปลอดภัย

252 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายข้างวัดบุญกองอมตธรรมไปคุ้มน้อย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นิคมฯ4  ม.5 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 5 บ้านนิคมฯ4 ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 700 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

300,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  198



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

253 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายโค้งแยกบ้านนาสมบูรณ์เช่ือมต่อทาง ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
แยกบ้านหนองอ้อ (เขต ทต.หนองบัวบาน) ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ปลอดภัย ระยะทาง 2,200 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

254 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 80,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านดงเจริญ เช่ือมต่อ บ้านนาสมบูรณ์ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย
255 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายซอยศรีสุข ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย
256 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายแยกหน้าโรงเรียนนิคมเชียงพิณฯ - ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
เช่ือมต่อเขตเทศบาลนิคมสงเคราะห์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
(กม.18) หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

257 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 200,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านหลังขาวเช่ือมต่อเขตเทศบาล ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
นิคมสงเคราะห์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ปลอดภัย ระยะทาง 700 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

740,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  199



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

258 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ กองช่าง
สายศูนย์ธรรมปุเนติ ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูณ์  ม.8 ขยายเขต ประโยชน์ทางการเกษตร
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ไฟฟ้า ส่องสว่างตอนกลางคืน

ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร
259 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน (ทุกซอย) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย (ทุกซอยท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้) ทุกซอย สะดวกปลอดภัย
260 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายหน้าบ้านนายปรีชา หวังอาษา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 120 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

261 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 450,000 450,000 450,000 450,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านศาลากลางหมู่บ้านเช่ือมต่อเขต ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
บ้านเข่ือนห้วยหลวง ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ปลอดภัย ระยะทาง 700 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

262 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายรอบหมู่บ้านทางไปหนองพู่ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

1,600,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  200



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

263 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 60,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายหน้าโรงเรียนโคกสะอาด-ศรีบูรพา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย
264 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 243,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายหน้าบ้านอัมพร วงละคร ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

265 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 468,000 550,000 550,000 550,000 550,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายวัดป่าฯข้างโรงเรียนบ้านโคกสะอาด- ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ศรีบูรพา ตลอดสาย ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 1,500 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

266 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 693,000 650,000 650,000 650,000 650,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายห้วยอีหลุบใหญ่ (ใกล้บ้านนาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ชาตรี สีโย) ตลอดสาย ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

267 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 243,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนางหนูนา วงละคร ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

1,707,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  201



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

268 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 160,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายฟาร์มหมูนายบรรจง แสงสุวรรณ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

269 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายหน้ากองทุนหมู่บ้าน ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 350 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย
270 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 220,000 280,000 280,000 280,000 280,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายหลังห้วยหลวงรีสอร์ท ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร (งานต่อเน่ือง) 1 สาย สะดวกปลอดภัย
271 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 75,000 75,000 75,000 75,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายบ้านนางสุดใจ มิฉายา ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 120 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

272 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 75,000 75,000 75,000 75,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนางบุญจันทร์ ศิลาขวา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 120 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

580,000 880,000 880,000 880,000 880,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

273 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายหน้าวัดป่าฯ - เขตคลองส่งน ้า ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ชลประทาน  หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย
274 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 625,000 625,000 625,000 625,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายเรียบคลองส่งน ้าชลประทาน - ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
เขตบ้านหัวขัว หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย
275 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายบ้านนางวันเพ็ญ แสงทอง ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 40 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย
276 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง

สายบ้านนายหนู โลเด - เขต ธ.ก.ส. ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
(ซื อไว้) หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

277 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนางบัวผัน ภูภักดี - บ้าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
นางเขียว ทศชาญ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

278 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายทางเข้าโรงสีข้าวนางหนูโหน่ง- ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ห้วยหลวงรีสอร์ท หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย ระยะทาง 800 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  203



0 1,475,000 1,475,000 1,475,000 1,475,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

279 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 130,000 130,000 130,000 130,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนายศักด์ิ แปลงไทสง เลี ยวขวา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
 - เขตท่ีนายสปอต ถ่ินทับสาร ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 140 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

280 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนางหนูเทียน แสงทอง - ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
เขตหนองบัวติดกับท่ีนายวิชัย ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 900 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

281 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายบ้านนางสุพรม สายตรี (บ่อปลา) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
 - สายบ้านสวนปาล์ม ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 800 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

282 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 700,000 700,000 700,000 700,000 มีการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
สายหกแยกหน้าเข่ือนห้วยหลวงผ่าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ขยาย ให้ท่ัวถึงครอบคลุม
หน้าวัดป่าฯ-เขตคลองส่งน ้าชลประทาน ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย

283 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 100,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีไฟฟ้า มีการปรับปรุงซ่อมแซม กองช่าง
ภายในเขตพื นท่ีรับผิดชอบของ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม ภายในเขตพื นท่ีรับผิดชอบของ ส่องสว่าง ไฟฟ้าส่องสว่างให้ท่ัวถึง
อบต.โคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อบต.โคกสะอาด 8 หมู่ ครอบคลุมประชาชนได้

ปลอดภัย รับความสะดวกปลอดภัย

100,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  204



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

284 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายข้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ เขตท่ีนานายทอง ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

 หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย (บางส่วน) ระยะทาง 1,200 เมตร
285 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

ซอยห้วยหลวงรีสอร์ท เขตท่ีนา นายเฉลา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

คุณต่าย ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ปลอดภัย ระยะทาง 1,500 เมตร
286 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน สายบ้านน้อยโนนทอง ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ตลอดสาย หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร
287 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 208,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

ซอยบ้านนายสีไกร ศิลาขวา - สายบ้าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

นายสอน งอกทรัพย์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร

288 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 120,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายบ้านนายสิงห์ - บ้านนายชู ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

(สายสวนปาล์ม) ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ปลอดภัย ระยะทาง 1,800 เมตร

1,532,000 3,704,000 3,704,000 3,704,000 3,704,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  205



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

289 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายบ้านนายวิชัย - บ้านนายประเสริฐ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 900 เมตร

290 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 400,000 600,000 600,000 600,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายฟาร์มไก่ไข่ - บ้านนายจันทร์ลา และส่องสว่าง พร้อมสายพาดดับ บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

วิเศษหวาน  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ประชาชนได้รับความสะดวก และ ระยะทาง 1,000 เมตร 1 สาย สะดวกปลอดภัย
ปลอดภัย

291 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 400,000 600,000 600,000 600,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายบ้านนายสุรจิตร นาหนองตูม - เขต ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.โคกสะอาด  ม.1 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ท่ีนานางบัวทอง แสงรัตน์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ปลอดภัย ระยะทาง 900 เมตร

292 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง
สายบ้านนายกัมปนาท อินสงเคราะห์  ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.เข่ือนห้วยหลวง ม.2 ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน กองช่าง
ตลอดสาย หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร

100,000 1,600,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

293 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายซอยสันติสุข (ซอยบ้าน ผช.โฉมเฉลา)  ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.เข่ือนห้วยหลวง ม.2 ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ตลอดสาย หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 250 เมตร
294 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 200,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร
295 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายบ้านนายวิชัย ภูมิเงิน - ถังน ้าประปา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม และส่องสว่าง พร้อมสายพาดดับ ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนได้รับความสะดวก และ บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ระยะทาง 1,000 เมตร

296 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายบ้านนายดาว ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร
297 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายบ้านนายประเสริฐ อยู่สูงเนิน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ตลอดสาย หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 800 เมตร (บางส่วน)

650,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  207



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

298 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี จ้านวน 4 จุด ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย (ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง)
299 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายทางโค้ง เช่ือมต่อระหว่างบ้าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดอนปอแดง ม.3 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

นิคมพัฒนาฯ  ต้าบลนิคมสงเคราะห์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ปลอดภัย ระยะทาง 1,400 เมตร 

300 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายข้างวัดป่าบ้านห้วยหินลาด เช่ือมต่อ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ห้วยหินลาด ม.4 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

บ้านโนนสง่า (กม.15) ต.นิคมสงเคราะห์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร

301 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายหน้าบ้านนายเฉลิม ทะวะรีย์ ตลอด ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ห้วยหินลาด ม.4 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

สาย  หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร (บางส่วน)
302 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน (ทุกซอย) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ห้วยหินลาด ม.4 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย (ทุกซอยท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้)

200,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  208



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

303 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
ภายในหมู้บ้าน (ทุกซอย) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นิคมฯ4 ม.5 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 5 บ้านนิคมฯ4 ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี (ทุกซอย) ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร 
304 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายข้างวัดบุญกองอมตธรรมไปคุ้มน้อย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นิคมฯ4  ม.5 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ตลอดสาย หมู่ 5 บ้านนิคมฯ4 ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 700 เมตร

305 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายโค้งแยกบ้านนาสมบูรณ์เช่ือมต่อทาง ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

แยกบ้านหนองอ้อ (เขต ทต.หนองบัวบาน) ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ปลอดภัย ระยะทาง 2,200 เมตร 
306 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 80,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายบ้านดงเจริญ เช่ือมต่อ บ้านนาสมบูรณ์ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร 

307 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายซอยศรีสุข ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร 

440,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

308 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายแยกหน้าโรงเรียนนิคมเชียงพิณฯ - ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

เช่ือมต่อเขตเทศบาลนิคมสงเคราะห์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

(กม.18) หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร 

309 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 200,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายบ้านหลังขาวเช่ือมต่อเขตเทศบาล ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

นิคมสงเคราะห์  หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 700 เมตร
310 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายศูนย์ธรรมปุเนติ ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูณ์  ม.8 ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร
311 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน (ทุกซอย) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย (ทุกซอยท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้)

312 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายหน้าบ้านนายปรีชา หวังอาษา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ตลอดสาย หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 120 เมตร

2,000,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  210



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

313 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 450,000 450,000 450,000 450,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายบ้านศาลากลางหมู่บ้านเช่ือมต่อเขต ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

บ้านเข่ือนห้วยหลวง ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ปลอดภัย ระยะทาง 700 เมตร
314 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายรอบหมู่บ้านทางไปหนองพู่ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.นาสมบูรณ์ ม.8 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร 
315 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 60,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายหน้าโรงเรียนโคกสะอาด-ศรีบูรพา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร 
316 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 243,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายหน้าบ้านอัมพร วงละคร ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร 

317 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 468,000 550,000 550,000 550,000 550,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายวัดป่าฯข้างโรงเรียนบ้านโคกสะอาด- ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ศรีบูรพา ตลอดสาย ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 1,500 เมตร 

771,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  211



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

318 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 693,000 650,000 650,000 650,000 650,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายห้วยอีหลุบใหญ่ (ใกล้บ้านนาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ชาตรี สีโย) ตลอดสาย ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร 
319 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 243,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายบ้านนางหนูนา วงละคร ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร 
320 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 160,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายฟาร์มหมูนายบรรจง แสงสุวรรณ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร 

321 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายหน้ากองทุนหมู่บ้าน ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 350 เมตร 

322 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 220,000 280,000 280,000 280,000 280,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายหลังห้วยหลวงรีสอร์ท ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร (งานต่อเน่ือง)

1,516,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  212



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

323 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 75,000 75,000 75,000 75,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายบ้านนางสุดใจ มิฉายา ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 120 เมตร 
324 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 75,000 75,000 75,000 75,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายบ้านนางบุญจันทร์ ศิลาขวา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 120 เมตร 

325 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายหน้าวัดป่าฯ - เขตคลองส่งน ้า ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ชลประทาน  หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร 
326 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 0 625,000 625,000 625,000 625,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายเรียบคลองส่งน ้าชลประทาน - ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

เขตบ้านหัวขัว หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร

327 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายบ้านนางวันเพ็ญ แสงทอง ตลอดสาย ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 40 เมตร 

0 975,000 975,000 975,000 975,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

328 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายบ้านนายหนู โลเด - เขต ธ.ก.ส. ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

(ซื อไว้) หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร 

329 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายบ้านนางบัวผัน ภูภักดี - บ้าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

นางเขียว ทศชาญ ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร 
330 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายทางเข้าโรงสีข้าวนางหนูโหน่ง- ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

ห้วยหลวงรีสอร์ท หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทาง 800 เมตร
331 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 130,000 130,000 130,000 130,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายบ้านนายศักด์ิ แปลงไทสง เลี ยวขวา ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

 - เขตท่ีนายสปอต ถ่ินทับสาร ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 140 เมตร 

332 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายบ้านนางหนูเทียน แสงทอง - ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

เขตหนองบัวติดกับท่ีนายวิชัย ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 900 เมตร 

0 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจราจร )

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

333 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง
สายบ้านนางสุพรม สายตรี (บ่อปลา) ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

 - สายบ้านสวนปาล์ม ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 800 เมตร 
334 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 0 700,000 700,000 700,000 700,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

สายหกแยกหน้าเข่ือนห้วยหลวงผ่าน ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม บ.ศรีบูรพา ม.10 ต.โคกสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

หน้าวัดป่าฯ-เขตคลองส่งน ้าชลประทาน ประชาชนได้รับความสะดวก และ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับความสะดวกปลอดภัย

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร
335 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีการติดตั ง มีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั ง กองช่าง

ภายในเขตพื นท่ีรับผิดชอบของ ภายในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงครอบคลุม ภายในเขตพื นท่ีรับผิดชอบของ ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ัวถึงครอบคลุมประชาชน

อบต.โคกสะอาด ประชาชนได้รับความสะดวก และ อบต.โคกสะอาด ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน ้าธรรมชาติ แหล่งกักเก็บน ้าท่ีเอื อต่อการเกษตร-อุตสาหกรรม และการอุปโภค-บริโภค)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
336 โครงการขุดลอกคลองน ้าและขุดลอกห้วย ขุดลอกคลองน ้า/ขุดลอกล้าห้วย ขุดลอกล้าห้วยล้าปาวคาวและเสริม 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขุดลอก ขุดลอกคลอง/ขุดลอกห้วย กองช่าง

สาธารณะฯ (ห้วยล้าปาวคาว ตลอดสาย) เพ่ือกักเก็บน ้าและให้มีน ้าไปถึงพื น สันห้วยขึ น 1 เมตร ตลอดสาย ล้าห้วย ให้ลึกขึ น ตลอดสาย
หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ท่ีท้าการเกษตรของประชาชน หมู่ 4 บ.ห้วยหินลาด ต.โคกสะอาด ตลอด ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการ

อ.เมือง จ.อุดรธานี (ยาว 3,000 ม.) สาย เกษตรเพียงพอตลอดปี
337 โครงการขุดลอกคลองน ้าและขุดลอกห้วย ขุดลอกคลองน ้า/ขุดลอกล้าห้วย ขุดลอกคลองน ้า/ล้าห้วยกระตึบ และ 100,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอก ขุดลอกคลอง/ขุดลอกห้วย กองช่าง

สาธารณะฯ  (ห้วยกระตึบ ตลอดสาย) เพ่ือกักเก็บน ้าและให้มีน ้าไปถึง เสริมสันห้วยขึ น 1 เมตร ตลอดสาย ล้าห้วย ให้ลึกขึ น ตลอดสาย
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ พื นท่ีท้าการเกษตรของประชาชน หมู่ 7 บ.ดงเจริญ ต.โคกสะอาด ตลอด ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการ

อ.เมือง จ.อุดรธานี (ยาว 3,000 ม.) สาย เกษตรเพียงพอตลอดปี
200,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน ้าธรรมชาติ แหล่งกักเก็บน ้าท่ีเอื อต่อการเกษตร-อุตสาหกรรม และการอุปโภค-บริโภค)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

338 โครงการขุดลอกคลองน ้า/ขุดลอกห้วย ขุดลอกคลองน ้า/ขุดลอกล้าห้วย ขุดลอกล้าห้วยป่าบอน และเสริมสัน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ขุดลอก ขุดลอกคลอง/ขุดลอกห้วย กองช่าง
สาธารณะประโยชน์ (ห้วยป่าบอน) เพ่ือกักเก็บน ้าและให้มีน ้าไปถึงพื น ล้าห้วยขึ น 1 เมตร ตลอดสาย ล้าห้วย ให้ลึกขึ น ตลอดสาย
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ท่ีท้าการเกษตรของประชาชน หมู่ 8 บ.นาสมบูรณ์ ต.โคกสะอาด ตลอด ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการ

อ.เมือง จ.อุดรธานี สาย เกษตรเพียงพอตลอดปี
339 โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะ ขุดลอกสระน ้าสาธารณะประโยชน์ ขุดลอกสระน ้าสาธารณะฯและเสริม 0 600,000 600,000 600,000 600,000 ขุดลอก ขุดลอกสระน ้าสาธารณะฯ กองช่าง

ประโยชน์ เพ่ือกักเก็บน ้าและให้มีน ้าไปถึงพื น สันสระน ้าขึ น 1 เมตร ตลอดสาย สระน ้า ให้ลึกขึ น ครอบคุมทั งสระ

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ท่ีท้าการเกษตรของประชาชน หมู่ 8 บ.นาสมบูรณ์ ต.โคกสะอาด ให้ลึกขึ น ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการ
อ.เมือง จ.อุดรธานี เกษตรเพียงพอตลอดปี

340 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คอนกรีตเสริมเหล็กล้าห้วยก่อสร้างฝายน ้าล้นเพ่ือกักเก็บน ้า ก่อสร้างฝายน ้าล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วย 500,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 มีฝาย มีฝายน ้าล้น กองช่าง
ล้าปาวคาว หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด และชะลอน ้าให้มีน ้าไปถึงพื นท่ีท้า ล้าปาวคาว  จ้านวน 1 แห่ง น ้าล้น คอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือ

การเกษตรและเสี ยงสัตว์ของ หมู่ 4 บ.ห้วยหินลาด ต.โคกสะอาด คอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการ
ประชาชน อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง เกษตรเพียงพอตลอดปี

341 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า คอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างฝายชะลอน ้าเพ่ือกักเก็บ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วย 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีฝาย มีฝายชะลอน ้า กองช่าง
บริเวณล้าห้วยสาธารณะประโยชน์ น ้าและชะลอน ้าให้มีน ้าไปถึงพื นท่ี ป่าบอน  จ้านวน 1 แห่ง น ้าล้น คอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือ
(ห้วยล้าป่าบอน) ท้าการเกษตรและเสี ยงสัตว์ของ หมู่ 8 บ.นาสมบูรณ์ ต.โคกสะอาด คอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการ
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ประชาชน อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง เกษตรและเสี ยงสัตว์

เพียงพอตลอดปี
342 โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร เพ่ือขุดเจาะน ้าบาดาล ไว้ใช้ท้าการ ขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 0 300,000 300,000 300,000 300,000 ขุดเจาะ มีบ่อน ้าบาดาลเพ่ือใช้น ้า กองช่าง

บริเวณพื นท่ีสาธารณะประโยชน์ เกษตร มีน ้าใช้อย่างพอเพียงตลอดปีบ้านดอนปอแดง  หมู่ 3 บ่อบาดาล ท้าการเกษตร
หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง อย่างเพียงพอตลอดปี

1,200,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  216



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน ้าธรรมชาติ แหล่งกักเก็บน ้าท่ีเอื อต่อการเกษตร-อุตสาหกรรม และการอุปโภค-บริโภค)

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)  2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

343 โครงการค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึงไม่เก่ียวกับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาในการ ค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึงไม่เก่ียวกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มี มีท่ีปรึกษาในการศึกษา กองช่าง
ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างหรือได้มาซ่ึง ศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างหรือได้มาซ่ึง ท่ีปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ ส้านักปลัด
ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง ระบบต่างๆ ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง ศึกษา พัฒนาระบบต่างๆ

กองช่าง อบต.โคกสะอาด วิจัย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

    รวม    แผนงานเคหะและชุมชน    จ้านวน  343  โครงการ                  งบประมาณ 47,778,400 202,418,900 204,142,400 204,642,400 204,642,400 บาท

    รวม    ยุทธศาสตร์ท่ี  1    ทั งสิ น  จ้านวน  1  แผนงาน     จ้านวน   343   โครงการ              งบประมาณ    47,778,400 202,418,900 204,142,400 204,642,400 204,642,400 บาท

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   หนา้  217



ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี  ท่ี  3  การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความสุขพร้อมกับการเปล่ียนแปลง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี  ท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

2.1 แผนงาน........
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

0 0 0 0 0 0

   รวม   ยุทธศาสตร์ท่ี  2    ท้ังส้ิน  จ านวน  0  แผนงาน  จ านวน 0  โครงการ    งบประมาณ    0 0 0 0 0 บาท

   รวม   ยุทธศาสตร์ท่ี  2   ท้ังส้ิน  จ านวน  0  แผนงาน  จ านวน  0  โครงการ    งบประมาณ    0 0 0 0 0 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ิน และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี  ท่ี  2  การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกะดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์     และ

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี  ท่ี  4  การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเท่ียวโดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีต้ังเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิลุ่มน้้าโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี  ท่ี 2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี  ท่ี 4  การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเท่ียวโดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีต้ังเพ่ือสร้าง

ความเป็นศูนย์กลางของอนุภูมลุ่มน้้าโขง   

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเกษตรปลอดภัย พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและการส่งเสริมการท่องเท่ียว
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน   (การพัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริม ปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ ภายใน สนง.อบต.โคกสะอาด 0 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง สองข้างถนน สถานท่ีต่างๆ กองช่าง

สร้างความสวยงามให้แก่สถานท่ี ภายในเขตต าบลโคกสะอาด และ ในเขตต าบลโคกสะอาด ปีละ มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ส านักปลัด

ส านักงาน และะท่ีสาธารณะใน (แหล่งท่องเท่ียว/พักผ่อนหย่อนใจ) 1 คร้ัง เป็นระเบียบเรียบร้อย งานเกษตรฯ

ชุมชนและหมู่บ้าน

0 300,000 300,000 300,000 300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด   อ้าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเกษตรปลอดภัย พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและการส่งเสริมการท่องเท่ียว
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน   (การพัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬา/ เพ่ือก่อสร้างลานกีฬา / สถานท่ี มีการก่อสร้างลานกีฬา/ 0 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการ เด็ก เยาวชน ประชาชน กองช่าง

สถานท่ีพักผ่อน/สนามเด็กเล่น พักผ่อน / สนามเด็กเล่น ให้ สถานท่ีพักผ่อน /สนามเด็กเล่น ก่อสร้าง มีสถานท่ีออกก าลังกาย กองการศึกษา

ในเขตต าบลโคกสะอาด ปีละ1แห่ง และพักผ่อนหย่อนใจ ส านักปลัด

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และประดับ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว 0 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุง ประชาชนมีสถานท่ีพักผ่อน ส านักปลัด

แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ตกแต่งสวนสาธารณะ สะพาน เชิงอนุรักษ์ ในเขต อบต.ฯ เช่น ภูมิทัศน์ ต าบลโคกสะอาด งานการเกษตร

อาคารสถานท่ี ฯลฯ ในเขตพ้ืนท่ี สวนสาธารณะบริเวณตล่ิงเข่ือน ปีละ มีภูมิทัศน์สวยงาม กองช่าง

ต าบลโคกสะอาด ห้วยหลวง พระองค์ใหญ่ หมู่ 1 1แห่ง

บ้านโคกสะอาด และสวนธารณะ

บ้านดงเจริญ หมู่ 7 บริเวณฝาย

บ้าน และสถานท่ีอ่ืนๆในเขตต าบล

โคกสะอาด

0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

    รวม    แผนงานเคหะและชุมชน          จ้านวน 3 โครงการ           งบประมาณ 0 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 บาท

   รวมยุทธศาสตร์ท่ี  3   ท้ังส้ิน    จ้านวน  1  แผนงาน      จ้านวน  3  โครงการ      งบประมาณ    0 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 บาท

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี  ท่ี  3  การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี  ท่ี  6  การสร้างความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี  ท่ี  3  การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี  ท่ี  6  การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และนันทนาการ
4.1  แผนงานงบกลาง 

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 680,000 680,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับเบ้ียยังชีพ กอง

ท่ีมีสิทธ์ิได้รับในเขตต าบลโคกสะอาด ในเขตต าบลโคกสะอาด ได้รับเบ้ีย ตามนโยบายของรัฐบาล สวัสดิการ

ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกเดือน เพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน สังคม

2 โครงการเบ้ียยังชีพคนทุพลภาพ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพแก่คนทุพลภาพ เบ้ียยังชีพคนทุพลภาพ 1,350,000 1,350,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 คนทุพลภาพ คนทุพลภาพได้รับเบ้ียยังชีพ กอง

ท่ีมีสิทธ์ิได้รับในเขตต าบลโคกสะอาด ในเขตต าบลโคกสะอาด ได้รับเบ้ีย ตามนโยบายของรัฐบาล สวัสดิการ

ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกเดือน เพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน สังคม

3 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพแก่ผู้ป่วย เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับเบ้ียยังชีพ กอง

โรคเอดส์ในเขตต าบลโคกสะอาด ในเขตต าบลโคกสะอาด ได้รับเบ้ีย ตามนโยบายของรัฐบาล สวัสดิการ

ท่ีแสดงตนเพ่ือขอรับเบ้ียยังชีพ ทุกเดือน เพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน สังคม

2,120,000 2,120,000 11,090,000 13,090,000 14,090,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และนันทนาการ
4.1  แผนงานงบกลาง 

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการเงินสมทบกองทุนหลัก จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก 1.ประชาชนต าบลโคกสะอาด 250,000 300,000 400,000 400,000 400,000 ด าเนินการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ส านักปลัดฯ

ประกันสุขภาพต าบล (สปสช.) ประกันสุขภาพในระดับต าบล 2.เองค์การบริหารส่วนต าบล เฝ้าระวัง ได้รับเงินสมทบท าให้ด าเนินการ (งานสาธาฯ)

เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวังและ 3.กองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริม เฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ต าบลโคกสะอาด สุขภาพ ประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน

5 โครงการสมทบเงินกองทุน เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ 1.กองทุนสวัสดิการชุมชน 20,000 50,000 60,000 60,000 60,000 ด าเนินการ กองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับ .ส านักปลัดฯ

สวัสดิการชุมชน ชุมชนต าบลโคกสะอาดในการด าเนิน ต าบลโคกสะอาด จัด เงินสมทบท าให้ด าเนินการจัด (งานสาธาฯ)

งานกองทุนในการจัดสวัสดิการให้กับ 2.กองทุนออมวันละบาท สวัสดิการ สวัสดิการให้กับสมาชิกท่ีเข้าร่วม กองสวัสดิ

สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ ฯลฯ 3.กองทุนขยะ ให้สมาชิก โครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน การสังคม

6 ส ารองจ่าย เพ่ือเป็นเงินส ารองจ่าย กรณีเกิดเหตุ มีเงินส ารองจ่าย กรณีเกิดเหตุ 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 มีเงินพอ มีเงินส ารองจ่ายเพียงพอในการ อบต.

ฉุกเฉิน และเหตุสาธารณภัย ฉุกเฉิน และเหตุสาธารณภัย ส ารองจ่าย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โคกสะอาด

470,000 550,000 760,000 760,000 760,000

    รวม    แผนงานงบกลาง                      จ านวน  6  โครงการ              งบประมาณ 2,590,000 2,670,000 11,850,000 13,850,000 14,850,000 บาท

    รวม    ยุทธศาสตร์ท่ี  4   จ านวน  1  แผนงาน  จ านวน  6  โครงการ      งบประมาณ    2,590,000 2,670,000 11,850,000 13,850,000 14,850,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี

แบบ ผ.02
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และนันทนาการ

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน    (การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายประจ า ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายบริเวณ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ปชช. พอใจ ประชาชนได้ใช้เคร่ืองออกก าลัง กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด หมู่บ้าน เพ่ือใช้ส าหรับออกก าลังกาย ท่ีสาธารณะประโยชน์(หน้าหมู่บ้าน) ร้อยละ 70 กาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ึน 

ของประชาชนในชุมชน หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด 

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

2 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายประจ า ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายบริเวณ 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ปชช. พอใจ ประชาชนได้ใช้เคร่ืองออกก าลัง กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวงหมู่บ้าน เพ่ือใช้ส าหรับออกก าลังกาย ศาลากลางบ้าน ร้อยละ 70 กาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ึน 

ของประชาชนในชุมชน หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง 

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

3 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายประจ า ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายบริเวณ 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ปชช. พอใจ ประชาชนได้ใช้เคร่ืองออกก าลัง กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง หมู่บ้าน เพ่ือใช้ส าหรับออกก าลังกาย ศาลากลางบ้าน ร้อยละ 70 กาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ึน 

ของประชาชนในชุมชน หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

4 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายประจ า ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายบริเวณ 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ปชช. พอใจ ประชาชนได้ใช้เคร่ืองออกก าลัง กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด หมู่บ้าน เพ่ือใช้ส าหรับออกก าลังกาย ศาลากลางบ้าน ร้อยละ 70 กาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ึน 

ของประชาชนในชุมชน หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

5 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายประจ า ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายบริเวณ 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ปชช. พอใจ ประชาชนได้ใช้เคร่ืองออกก าลัง กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ 7 บ้านดงเจริญ หมู่บ้าน เพ่ือใช้ส าหรับออกก าลังกาย พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ ร้อยละ 70 กาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ึน 

ของประชาชนในชุมชน หมู่ 7 บ้านดงเจริญ

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

620,000 620,000 820,000 820,000 820,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และนันทนาการ

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน    (การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายประจ า ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายบริเวณ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ปชช. พอใจ ประชาชนได้ใช้เคร่ืองออกก าลัง กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่บ้าน เพ่ือใช้ส าหรับออกก าลังกาย ท่ีสาธารณะประโยชน์(หน้าหมู่บ้าน) ร้อยละ 70 กาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ึน 

ของประชาชนในชุมชน หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

7 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายประจ า ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายบริเวณ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ปชช. พอใจ ประชาชนได้ใช้เคร่ืองออกก าลัง กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านศรีบุรพา หมู่บ้าน เพ่ือใช้ส าหรับออกก าลังกาย ท่ีสาธารณะประโยชน์(หน้าหมู่บ้าน) ร้อยละ 70 กาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ึน 

ของประชาชนในชุมชน หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000

    รวม    แผนงานเคหะและชุมชน           จ านวน  7  โครงการ                งบประมาณ 1,060,000 1,060,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 บาท

    รวม    ยุทธศาสตร์ท่ี 4   จ านวน  1  แผนงาน  จ านวน  7  โครงการ       งบประมาณ    1,060,000 1,060,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี

แบบ ผ.02
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และนันทนาการ

4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   (การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ช่วยเหลือและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี และ อปพร.ประจ า 220,000 220,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน  เจ้าหน้าท่ีและ อปพร.มีความรู้ ส านักปลัดฯ

อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล และ อปพร. ทุกหมู่บ้าน ได้รับความรู้ หมู่บ้าน  จ านวน 8 หมู่บ้าน 1 คร้ัง/ปี ทักษะในการป้องกันบรรเทา งานป้องกันฯ

โคกสะอาด และมีประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน จ านวน 100 คน สาธารณภัยต่างๆ สามารถช่วย

เหลือ วิธีป้องกันและระงับเหตุท่ี

จะเกิดข้ึนได้ ด้วยความปลอดภัย

2 โครงการฝึกอบรมประชาชนในการ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไปไม่ยุ่ง ประชาชนท่ัวไปทุกหมู่บ้าน จ านวน 30,000 30,000 30,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความ ส านักปลัดฯ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เก่ียวกับยาเสพติดตามนโยบายของรัฐ 8 หมู่บ้าน ต าบลโคกสะอาด 1 คร้ัง/ปี เข้าใจเพ่ิมข้ึนในการแก้ไขปัญหา งานป้องกันฯ

ในชุมชนต าบลโคกสะอาด และห่างไกลยาเสพติดให้โทษ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ยาเสพติดและลดปัญหาอาชญา

จ านวน 30 คน กรรมในพ้ืนท่ีมากข้ึนป้องกันการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ

250,000 250,000 330,000 350,000 350,000

    รวม    แผนงานรักษาความสงบภายใน         จ านวน  2  โครงการ                งบประมาณ 250,000 250,000 330,000 350,000 350,000 บาท

    รวม    ยุทธศาสตร์ท่ี 4     จ านวน  1  แผนงาน  จ านวน  2  โครงการ       งบประมาณ    250,000 250,000 330,000 350,000 350,000 บาท

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และนันทนาการ
4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูอายุ เพ่ือฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กอง

ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพ้ืนท่ี อบต. ในเขตต าบลโคกสะอาด (8 หมู่บ้าน) ผู้พิการและ ได้ฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือเสริมราย สวัสดิการ

โคกสะอาด และเพ่ิมรายได้ ผู้ป่วยเอดส์ ได้แก่ครอบครัว ไม่เป็นภาระ สังคม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้มีคุณ ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาให้มี กอง

แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ค่า และมีคุณภาพ โคกสะอาด (8 หมู่บ้าน) ในต าบล คุณภาพอย่างท่ัวถึงและมีคุณค่า สวัสดิการ

มากข้ึนในชุมชน สังคม

3 โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกล เพ่ือให้เด็กนักเรียน/เยาวชน ได้รับการ เด็กนักเรียน/เยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน/เยาวชน เข้าใจใน กอง

ยาเสพติด ฝึกอบรม/รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ ต าบลโคกสะอาด (8 หมู่บ้าน) เยาวชน เร่ืองของภัยยาเสพติดให้โทษ สวัสดิการ

ถึงภัยท่ีเกิดจากยาเสพติดให้โทษอย่าง ในต าบล มากข้ึน และหลีกเล่ียง สังคม

ถูกต้อง

4 โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพและ กลุ่มอาชีพในเขตต าบลโคกสะอาด 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว กอง

อาชีพการทอเส่ือ สร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว จ านวน 8 หมู่บ้าน ในต าบล สร้างความเข้มแข็งในชุมชน สวัสดิการ

มากข้ึน สังคม

0 30,000 30,000 30,000 30,000

    รวม    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน    จ านวน  4  โครงการ              งบประมาณ 0 190,000 190,000 190,000 190,000 บาท

    รวม  ยุทธศาสตร์ท่ี 4   ท้ังส้ิน จ านวน  4  แผนงาน  จ านวน  19  โครงการ       งบประมาณ    3,900,000 4,170,000 13,630,000 15,650,000 16,650,000 บาท

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี  ท่ี  6  การสร้างความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี  ท่ี 7  ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

5.1  แผนงานเคหะและชุมชน   (2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพ่ือความสวยงามและสะดวก ส านักงานท่ีท าการองค์การ 0 300,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุง มีการปรับปรุงต่อเติมอาคาร กองช่าง

ส านักงานท่ีท าการ อบต.โคกสะอาด ในการบริการประชาชน บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อาคาร ส านักงาน อบต.โคกสะอาด
ประชาชนได้รับบริการท่ีดีข้ึน

2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพ่ือความสวยงามและสะดวก ส านักงานองค์การบริหารส่วน 0 0 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุง มีการปรับปรุงต่อเติมอาคาร กองช่าง
หลังเก่า ในการบริการประชาชน และใช้ ต าบลโคกสะอาด อาคาร หลังเก่า เป็นส านักงาน เจ้าหน้าท่ี

(งานป้องกันฯ/กองสวัสดิการฯ) (เป็นห้องท างาน) ประชาชน สะดวก

3 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม เพ่ือความสวยงามและสะดวก ส านักงาน อบต.โคกสะอาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุง มีการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม กองช่าง

สภา อบต.โคกสะอาด หลังเก่า ในการบริการประชาชน และเพ่ือ ห้องประชุม หลังเก่า เป็นท่ีท าการกลุ่มองค์กร

ใช้เป็นท่ีท าการกลุ่ม องค์กรต่างๆ หลังเก่า เจ้าหน้าท่ี ประชาชน สะดวก
4 โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและ เพ่ือให้มีศูนย์ช่วยเหลือ ป้องกันและ ก่อสร้างศูนย์ป้องกันและ 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้าง มีศูนย์ช่วยเหลือ ป้องกันและ กองช่าง

บรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกสะอาด บรรเทาสาธารณภัยท่ีได้มาตรฐาน บรรเทาสาธารณภัย ของ อบต. ศูนย์ป้องกันฯ บรรเทาสาธารณภัย
จ านวน 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ ท่ีได้มาตรฐาน

5 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพ่ือให้บริการประชาชน และ ประชาชนผู้มาติดต่องาน และ 0 0 200,000 200,000 200,000 โรงจอด ประชาชนมีท่ีจอดรถท่ีม่ันคงเป็น กองช่าง

เจ้าหน้าท่ีมีท่ีจอดรถ เจ้าหน้าท่ี อบต.โคกสะอาด รถ 1 จุด ระเบียบเรียบร้อย

100,000 400,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการท่ีดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และธรรมาภิบาล

แบบ ผ.02
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5.1  แผนงานเคหะและชุมชน   (2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการก่อสร้างห้องน้ า ห้องครัว เพ่ือบริการประชาชน มีห้องน้ า ห้องน้ า จ านวน  2  ห้อง 0 0 100,000 100,000 100,000 ห้องน้ า ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีมี กองช่าง

ใช้เพียงพอและเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี ห้องครัว 1 ห้อง ห้องครัว ห้องน้ า ห้องครัว ใช้เพียงพอ
มีห้องครัวเก็บของใช้เป็นระเบียบ

7 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือบริการประชาชน  เจ้าหน้าท่ี ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 300,000 300,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อาคาร มีอาคารเพ่ือไว้รองรับประชาชน กองช่าง
ของ อบต.โคกสะอาด ใช้เพียงพอ และเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนต าบล อเนกประสงค์ และบริการประชาชน สะดวก

ใช้เป็นท่ีท างานส าหรับบริการ โคกสะอาด จ านวน 1 หลัง 1 หลัง และเจ้าหน้าท่ีใช้เป็นห้องท างาน

ประชาชน (ใช้เป็นห้องท างาน) ประจ า สะดวกและเพียงพอ

8 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพ่ือความสวยงามและสะดวก อาคารอเนกประสงค์ของ อบต. 0 0 100,000 300,000 300,000 ปรับปรุง/ มีการปรับปรุงต่อเติมอาคาร กองช่าง
อเนกประสงค์ อบต.โคกสะอาด ในการบริการประชาชน โคกสะอาด ต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ เป็นส านักงาน

อเนกประสงค์ ของเจ้าหน้าท่ี ประชาชน สะดวก
9 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม 0 350,000 350,000 350,000 350,000 หอกระจาย ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน พร้อมระบบเคร่ืองเสียง ระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ ระบบเคร่ืองเสียงตามสาย ข่าวประจ า อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว
ตามสายภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้ยินเสียงชัดเจน 1 แห่ง  ม.1  บ.โคกสะอาด หมู่บ้าน

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง

10 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม 0 350,000 350,000 350,000 350,000 หอกระจาย ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน พร้อมระบบเคร่ืองเสียง ระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ ระบบเคร่ืองเสียงตามสาย ข่าวประจ า อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว

ตามสายภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้ยินเสียงชัดเจน 1 แห่ง  ม.2  บ.เข่ือนห้วยหลวง หมู่บ้าน

หมู่ 2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง

11 โครงการติดต้ังป้ายช่ือบอกซอย ติดต้ังป้ายช่ือบอกซอย/ช่ือชุมชน  8 หมู่  (ม.1,2,3,4,5,7,8,10) 0 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ติดต้ังป้าย มีป้ายช่ือซอยบอกสถานท่ีชัดเจน กองช่าง

ช่ือชุมชน ทุกหมู่บ้าน ( 8 หมู่บ้าน ) ในเขตพ้ืนท่ีต าบลโคกสะอาด ในเขตพ้ืนท่ีต าบลโคกสะอาด ช่ือซอย มีความสะดวกในการติดต่อและ

8 หมู่ ประสานงาน

300,000 2,050,000 6,950,000 7,150,000 7,150,000

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการท่ีดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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5.1  แผนงานเคหะและชุมชน   (2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม 0 350,000 350,000 350,000 350,000 หอกระจาย ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน พร้อมระบบเคร่ืองเสียง ระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ ระบบเคร่ืองเสียงตามสาย ข่าวประจ า อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว

ตามสายภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้ยินเสียงชัดเจน 1 แห่ง  ม.3  บ.ดอนปอแดง หมู่บ้าน

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง

13 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม 0 350,000 350,000 350,000 350,000 หอกระจาย ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน พร้อมระบบเคร่ืองเสียง ระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ ระบบเคร่ืองเสียงตามสาย ข่าวประจ า อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว

ตามสายภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้ยินเสียงชัดเจน 1 แห่ง  ม.4  บ.ห้วยหินลาด หมู่บ้าน

หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง

14 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม 0 350,000 350,000 350,000 350,000 หอกระจาย ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน พร้อมระบบเคร่ืองเสียง ระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ ระบบเคร่ืองเสียงตามสาย ข่าวประจ า อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว

ตามสายภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้ยินเสียงชัดเจน 1 แห่ง  ม.7  บ.ดงเจริญ หมู่บ้าน

หมู่ 7 บ้านดงเจริญ รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง

15 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม 0 350,000 350,000 350,000 350,000 หอกระจาย ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน พร้อมระบบเคร่ืองเสียง ระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ ระบบเคร่ืองเสียงตามสาย ข่าวประจ า อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว

ตามสายภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้ยินเสียงชัดเจน 1 แห่ง  ม.8  บ.นาสมบูรณ์ หมู่บ้าน

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง

16 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม 0 350,000 350,000 350,000 350,000 หอกระจาย ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน พร้อมระบบเคร่ืองเสียง ระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ ระบบเคร่ืองเสียงตามสาย ข่าวประจ า อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว

ตามสายภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้ยินเสียงชัดเจน 1 แห่ง  ม.10  บ.ศรีบูรพา หมู่บ้าน

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง

0 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการท่ีดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และธรรมาภิบาล
แบบ ผ.02
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5.1  แผนงานเคหะและชุมชน   (2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย/ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุง ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ในเขต ขยายหอกระจายข่าว เพ่ือให้ และขยายหอกระจายข่าว 8 หมู่ อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ประชาชนได้ยินเสียงชัดเจน 8 หมู่บ้าน ในเขต อบต.โคกสะอาด

รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

    รวม    แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน  17  โครงการ         งบประมาณ 500,000 4,300,000 11,100,000 11,300,000 11,300,000 บาท

    รวม    ยุทธศาสตร์ท่ี  5   ท้ังส้ิน  จ านวน  1  แผนงาน  จ านวน  17  โครงการ      งบประมาณ    500,000 4,300,000 11,100,000 11,300,000 11,300,000 บาท

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการท่ีดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และธรรมาภิบาล

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี  ท่ี  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี  ท่ี  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยนช์อย่างย่ังยืน

6.1  แผนงานการเกษตร             (1.การปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าไม้ ท่ีดิน แหล่งน ้า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือจัดท าสวนสาธารณะเฉลิม จัดท าสวนสาธารณะ 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีสวน จัดท าสวนสาธารณะ ส านักปลัด

เน่ืองในโอกาส มหามงคลพระราชพิธี พระเกียรติ ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ บริเวณ สาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ (งานเกษตรฯ)

บรมราชาภิเษก เช่น ปลูกต้นไม้ ปลูกต้นรวงผ้ึง บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ เฉลิม และเพ่ือเป็นสถานท่ี กองช่าง

ต้นไม้ประจ า รัชกาลท่ี 10  8  หมู่บ้าน พระเกียรติ ท่องเท่ียว พักผ่อน

ในเขตต าบลโคกสะอาด ส าหรับประชาชนท่ัวไป

2 โครงการฝายชะลอน้ า เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรดิน ฝายชะลอน้ า 0 50,000 100,000 100,000 100,000 มีฝาย เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรดิน ส านักปลัด

น้ า ป่าไม้ และเพ่ือเป็นการ ในเขตต าบลโคกสะอาด ชะลอน้ า น้ า ป่าไม้ และเป็นการ (งานเกษตรฯ)

ชะลอการไหลของน้ า 3 แห่ง ชะลอการไหลของน้ า

0 5,050,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000

    รวม    แผนงานการเกษตร                  จ้านวน  2  โครงการ             งบประมาณ 0 5,050,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด   อ้าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด      หน้า    231



6.2  แผนงานเคหะและชุมชน    (3.การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ พัฒนาพื นท่ีสาธารณะ และน้าไปใช้ประโยชน์โดยรวมของท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ า เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ 250,000 250,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุง มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค- กองช่าง

สาธารณะประโยชน์ บริเวณฝายบ้าน อุปโภค-บริโภค  แหล่งน้ าสาธารณะและก าจัดวัชพืช ภูมิทัศน์ บริโภคตลอดปี และเป็นสถานท่ี

หมู่ 7 บ้านดงเจริญ พัฒนาเป็นสถานท่ีออกก าลังกาย จอกหูหนูยักษ์ หมู่ 7 บ้านดงเจริญ หมู่ 7 ออกก าลังกาย เล่นกีฬา และ

พักผ่อน  หย่อนใจของชุมชน ต.โคกสะอาดอ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง พักผ่อน หย่อนใจในชุมชน

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน เพ่ือจัดท าสวนสาธารณะเฉลิม ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีสวน มีสวนสาธารณะเฉลิม ส านักปลัด

สาธารณะเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน พระเกียรติ ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ บริเวณ สาธารณะ พระเกียรติฯ ในเขตต าบลและ (งานเกษตรฯ)

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา เช่น ปลูกต้นไม้ ปลูกต้นรวงผ้ึง บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ เฉลิม เพ่ือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว กองช่าง

ภิเษก ต้นไม้ประจ า รัชกาลท่ี 10 ในเขตต าบลโคกสะอาด พระเกียรติฯ พักผ่อน  และออกก าลังกาย

อ.เมือง จ.อุดรธานี ส าหรับประชาชนท่ัวไป

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีบริการประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีราชการ 0 150,000 150,000 150,000 150,000 ปรับปรุง สถานท่ีราชการ  สะอาด ส านักปลัด

ราชการบริเวณท่ีท าการองค์การบริหาร และ พักผ่อน  สะดวก สะอาด บริเวณท่ีท าการองค์การบริการ ภูมิทัศน์ สวยงาม น่ามอง เป็นท่ีพักผ่อน (งานเกษตรฯ)

ส่วนต าบลโคกสะอาด สวยงาม และน่ามอง ส่วนต าบลโคกสะอาด  1 แห่ง สถานท่ี ของประชาชนผู้มารับบริการ กองช่าง

ราชการฯ 

 1 แห่ง

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ า เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ าสาธารณะ 200,000 200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุง มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค- กองช่าง

สาธารณะประโยชน์ ท่ีครอบคุมบริเวณ อุปโภค-บริโภค  พัฒนาเป็นสถานท่ี ห้วยหนองบัวมีเขตครอบคุม 3 หมู่ ภูมิทัศน์ บริโภคตลอดปี และเป็นสถานท่ี ส านักปลัด

3 หมู่บ้าน (ม.1,3,7) ท่องเท่ียวเชิงนิเวนศ์ และใช้เป็นสถาน (ม1,3,7)  ในเขต อบต.โคกสะอาด 3 หมู่บ้าน ออกก าลังกาย เล่นกีฬา  และ (งานเกษตรฯ)

ท่ีออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง พักผ่อนในเขตต าบลโคกสะอาด

ในเขตต าบลโคกสะอาด

450,000 5,600,000 9,150,000 9,150,000 9,150,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด      หน้า    232



6.3  แผนงานเคหะและชุมชน    (3.การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ พัฒนาพื นท่ีสาธารณะ และน้าไปใช้ประโยชน์โดยรวมของท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคุ้มน้ า ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีสาธารณะฯให้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคุ้มน้ า 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ปรับปรุง สถานท่ีสะอาดเป็นระเบียบ กองช่าง

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด สะอาด สวยงามน่ามองและปลอดภัย หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ภูมิทัศน์ สวยงาม น่ามองประชาชนมี

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี หมู่ 1 สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน สะดวกและ

1 แห่ง ปลอดภัย

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกายเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง มีสถานท่ีออกก าลังกายเล่นกีฬา กองช่าง

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด กีฬา และพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ภูมิทัศน์ และพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน ส านักปลัด

ในเขตต าบลโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี หมู่ 1

1 แห่ง

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกายเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง มีสถานท่ีออกก าลังกายเล่นกีฬา กองช่าง

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง กีฬา และพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ภูมิทัศน์ และพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน ส านักปลัด

ในเขตต าบลโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี หมู่ 3

1 แห่ง

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกายเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 0 0 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง มีสถานท่ีออกก าลังกายเล่นกีฬา กองช่าง

หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด กีฬา และพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด ภูมิทัศน์ และพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน ส านักปลัด

ในเขตต าบลโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี หมู่ 4

1 แห่ง

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกายเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง มีสถานท่ีออกก าลังกายเล่นกีฬา กองช่าง

หมู่ 7 บ้านดงเจริญ กีฬา และพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ภูมิทัศน์ และพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน ส านักปลัด

ในเขตต าบลโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี หมู่ 7

1 แห่ง

780,000 780,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด      หน้า    233



6.3  แผนงานเคหะและชุมชน    (3.การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ พัฒนาพื นท่ีสาธารณะ และน้าไปใช้ประโยชน์โดยรวมของท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกายเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 0 0 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง มีสถานท่ีออกก าลังกายเล่นกีฬา กองช่าง

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ กีฬา และพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ภูมิทัศน์ และพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน ส านักปลัด

ในเขตต าบลโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี หมู่ 8

1 แห่ง

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกายเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง มีสถานท่ีออกก าลังกายเล่นกีฬา กองช่าง

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา กีฬา และพักผ่อนหย่อนใจของผู้สูงอายุ หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ภูมิทัศน์ และพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน ส านักปลัด

ในชุมชน ต าบลโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี หมู่ 10

1 แห่ง

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ า เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุง มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค- กองช่าง

สาธารณะประโยชน์ อุปโภค-บริโภค  พัฒนาเป็นสถานท่ี แหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ ภูมิทัศน์ บริโภคตลอดปี และเป็นสถานท่ี ส านักปลัด

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ท่องเท่ียวเชิงนิเวนศ์ และใช้เป็นสถาน หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ 3 หมู่บ้าน ออกก าลังกาย เล่นกีฬา  และ (งานเกษตรฯ)

ท่ีออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง พักผ่อน ในชุมชน

ในเขตต าบลโคกสะอาด

1,100,000 1,100,000 1,600,000 2,600,000 2,600,000

    รวม     แผนงานเคหะและชุมชน    จ้านวน  12  โครงการ             งบประมาณ 2,330,000 7,480,000 12,430,000 13,430,000 13,430,000 บาท

    รวม    ยุทธศาสตร์ท่ี  6   ทั งสิ น  จ้านวน  2  แผนงาน  จ้านวน  14  โครงการ      งบประมาณ    2,330,000 12,530,000 17,530,000 18,530,000 18,530,000 บาท

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการประกวดหมู่บ้าน อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 1.ท่ีท าการปกครอง 0 0 10,000 10,000 10,000 ส่ง องค์กรประชาชนเข้าใจ อบต.โคกสะอาด สนง.พัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ/ อ าเภอเมืองเลย เพ่ือให้พัฒนา อ าเภอเมืองอุดรธานี ประกวด หลักการวิธีการพัฒนา กองสวัสดิการ ชุมชนอ าเภอ

ประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ชุมชนอ าเภอเมืองอุดรธานี 2.พัฒนาชุมชนอ าเภอ 1 แบบองค์รวมมากข้ึน สังคม เมืองอุดรธานี

ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไปด าเนินการจัดประกวด เมืออุดรธานี หมู่บ้าน ประชาชนในพ้ืนท่ีด ารง

หมู่บ้านพัฒนาดีเด่นฯ 3.หมู่บ้านในเขตต าบล ชีวิตตามหลักปรัชญา

โคกสะอาด ท่ีเป็นตัวแทน เศรษฐกิจพอเพียง

เข้าประกวด

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม อุดหนุนกิจกรรมวันสตรีสากล เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เข้าร่วม มีการจัดกิจกรรม อบต.โคกสะอาด สนง.พัฒนา

วันสตรีสากล วันสตรีสากล กิจกรรม วันสตรีสากล กองสวัสดิการ ชุมชนอ าเภอ

ส าหรับสตรีในเขตต าบล วันสตรี ให้สตรีมีบทบาท สังคม เมืองอุดรธานี

โคกสะอาด สากล ในสังคมมากข้ึน กลุ่มสตรีต าบล

ร้อยละ 60 โคกสะอาด

3 โครงการอบรมและพัฒนา เพ่ืออุดหนุนการจัดฝึกอบรมและ เพ่ืออบรมและพัฒนา 0 20,000 20,000 20,000 20,000 สตรี องค์กรสตรีต าบลโคกสะอาด อบต.โคกสะอาด สนง.พัฒนา

ศักยภาพองค์กรสตรี พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ศักยภาพองค์กรสตรี ต าบล ได้รับความรู้และได้รับการ กองสวัสดิการ ชุมชนอ าเภอ

ต าบลโคกสะอาด ต าบลโคกสะอาด ต าบลโคกสะอาด โคกสะอาด พัฒนาศักยภาพมากข้ึน สังคม เมืองอุดรธานี

มีศักยภาพ กลุ่มสตรีต าบล

เพ่ิมข้ึน โคกสะอาด

ร้อยละ 60

10,000 30,000 40,000 40,000 40,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) แบบ ผ.02

แผนพฒันาทอ้งถิน้ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด           หน้า     235



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

4 โครงการอุดหนุนให้กับท่ีท าการ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ อบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 0 0 10,000 10,000 10,000 อบรม คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต.โคกสะอาด ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอเมืองอุดรธานี สนับสนุนให้ (กม.) เป็นองค์กร (กม.) หมู่บ้านละ 3 คน คณะ (กม.) ท่ีเข้าอบรม 1.กองสวัสดิการ ปกครอง

โครงการพัฒนาศักยภาพ หลักในการบูรณาการจัดท า ในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี กรรมการ ได้รับการพัฒนา สังคม อ าเภอ

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดอุดรธานี หมู่บ้านๆละ ศักยภาพในการจัดท า 2. ส านักปลัด เมืองอุดรธานี

ในการจัดท าแผนพัฒนา 2.เพ่ือแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 3 คน และบูรณาการ (งานแผนฯ)

หมู่บ้าน/ชุมชน และการ โดยผ่านกระบวนการประชาคม แผนพัฒนาหมู่บ้าน/

ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีคุณภาพ สามารถน าแผนไป ชุมชน

แก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ท้องถ่ินได้

3.เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงบทบาท

และภารกิจของ (กม.) สามารถ

เช่ือมโยงกับ อปท. ในการ

พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

แก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ท้องถ่ินได้

5 โครงการขอรับการสนับสนุน 1.เป็นสถานท่ีกลางในการรวบรวม 1.ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เป็นศูนย์ 1.ท าให้การประสานงาน อบต.โคกสะอาด ทต.บ้านตาด

งบประมาณด าเนินงานศูนย์ และแจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบ ประจ าศูนย์ฯ ปฏิบัติการ ท้ังด้านกฎหมาย ระเบียบ 1.ส านักปลัด

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ หนังสือส่ังการและข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 2.ค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ หรือ ร่วมฯ และ หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง (งานแผนฯ)

ประชาชนขององค์กรปกครอง กับการช่วยเหลือประชาชนท้ังใน ครุภัณฑ์และบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียว ช่วยเหลือ รวมท้ังข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียว (งานป้องกันฯ)

ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ ด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและ กับการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้ค าแนะน า กับการให้ความช่วยเหลือแก่ 2.กองคลัง

พัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อหรือ (ทบ.บ้านตาด 15,000 บาท แก่ประชาชน ประชาชนให้ อปท. หน่วยงาน

โรคระบาดในท้องถ่ิน เผยแพร่และ และขอรับอุดหนุนจาก อปท. ได้ร้อยละ อืน และประชาชนโดยท่ัวไป

ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการ ในเขต อ.เมืองอุดรธานี 80 ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิ

ในการช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ จังหวัดอุดรธานี ภาพ ฯลฯ

15,000 15,000 25,000 25,000 25,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

7 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผน เพ่ืออุดหนุนเงินงบประมาณในการ จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพ่ือจัด 0 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน แผนพัฒนาท้องถ่ินสามารถ ส านักปลัด สนงพัฒนา

พัฒนาท้องถ่ิน (ศอช.ต.) , (กบอ.) จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จังหวัด ท าแผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินของ งบประมาณ น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น (งานแผนฯ) ชุมชนจังหวัด

และ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จัดท าแผน รูปธรรมของท้องถ่ิน อุดรธานี

พัฒนา และ

ท้องถ่ิน (ฝ่ายแผน จ.)

8 โครงการสนับสนุนการจัดฝึกอบรม เพ่ืออุดหนุนเงินงบประมาณในการจัด จัดสรรงบประมาณอุดหนุนตามโครง 0 40,000 40,000 40,000 40,000 บุคลากร บุคลากรผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมี ส านักปลัด สนง.พัฒนา

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกับ ท่ีเข้าร่วม ความรู้ความเข้าใจมากข้ึนและ (งานแผนฯ) ชุมชนอ าเภอ

การจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี เก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ฝึกอบรม สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง กองสวัสดิการ เมืองอุดรธานี

ในพ้ืนท่ี จ านวน 30 คน 30 คน ถูกต้องเกิดประโยชน์โดยรวม สังคม และ

ของท้องถ่ินต่อไป จ.อุดรานี

9 โครงการอุดหนุนให้กับท่ีท าการ อุดหนุนงบประมาณให้กับท่ีว่าการ อุดหนุนงบประมาณให้กับท่ีว่าการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กิจกรรม แก้ไขปัญหายาเสพติดและ อบต.โคกสะอาด ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี เพ่ือด าเนิน อ าเภอเมืองอุดรธานี ท่ีด าเนินการ ลดปัญหาอาญากรรมในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ปกครอง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา (ฝ่ายความม่ันคง) ในเขต มากข้ึน (งานป้องกันฯ) อ าเภอ

ยาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม เสพติดและลดอาชญากรรมภายใน อ าเภอเมือง ป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามา เมืองอุดรธานี

อ าเภอเมืองอุดรธานี ส าเร็จเร็วข้ึน อุดรธานี แพร่ระบาดในพ้ืนท่ีได้มากข้ึน

10 โครงการอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติ อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์ปฏิบัติ อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์ 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรม แก้ไขปัญหายาเสพติดและ อบต.โคกสะอาด ศูนย์ปฏิบัติการ

การต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดเพ่ือ การต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดเพ่ือ ปฏิบัติการ การต่อสู้เพ่ือเอาชนะ ท่ีด าเนินการ ลดปัญหาอาญากรรมในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ต่อสู่เพ่ือเอา

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ป้องกันและ มากข้ึน (งานป้องกันฯ) ชนะยาเสพติด

จังหวัดอุดรธานี แก้ไขปัญหา ป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามา จังหวัดอุดรธานี

ยาเสพติด แพร่ระบาดในพ้ืนท่ีได้มากข้ึน

จ.อุดรธานี

125,000 190,000 190,000 190,000 190,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

11 โครงการอุดหนุนให้กับท่ีท าการ 1.เพ่ือให้ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บ้าน ประชาชนมีความต่ืนตัว  อบต.โคกสะอาด ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอเมืองอุดรธานี 25  ตาสัปปะรด  มีความรู้ 25 ตาสัปปะรด   ในเขต เห็นความส าคัญ  และ ส านักปลัด ปกครอง

โครงการขับเคล่ือนกระบวน ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอเมือง อาสาเข้ามามีส่วนร่วม (งานป้องกันฯ) อ าเภอ

การผู้ประสานพลังแผ่นดิน สามารถกลับมาเป็นแกนน าในการ อุดรธานี ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ เมืองอุดรธานี

25  ตาสับปะรด ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ชุมชน  ร่วมเฝ้าระวัง

ยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันไม่ให้ยาเสพติด

2.เพ่ือลด DEMAND จ านวนผู้ เสพ/ เข้ามาในพ้ืนท่ี

ผู้ติดยาเสพติดให้มากท่ีสุด ซ่ึงจะส่ง

ผลให้ความต้องการ SUPPLY ลดลง 

จนท าให้การป้องกัน แก้ไขปัญหา

ยาเสพติดส าเร็จเร็วข้ึน

12 โครงการอุดหนุนให้กับท่ีท าการ อุดหนุนงบประมาณให้กับท่ีว่าการ อุดหนุนงบประมาณให้กับท่ีว่าการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กิจกรรม แก้ไขปัญหายาเสพติดและ อบต.โคกสะอาด ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี เพ่ือด าเนิน อ าเภอเมืองอุดรธานี ท่ีด าเนินการ ลดปัญหาอาญากรรมในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ปกครอง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา (ฝ่ายความม่ันคง) ในเขต มากข้ึน (งานป้องกันฯ) อ าเภอ

ยาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม เสพติดและลดอาชญากรรมภายใน อ าเภอเมือง ป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามา เมืองอุดรธานี

อ าเภอเมืองอุดรธานี ส าเร็จเร็วข้ึน อุดรธานี แพร่ระบาดในพ้ืนท่ีได้มากข้ึน

13 โครงการอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติ อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์ปฏิบัติ อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์ปฏิบัติ 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรม แก้ไขปัญหายาเสพติดและ อบต.โคกสะอาด ศูนย์ปฏิบัติการ

การต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดเพ่ือ การต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดเพ่ือ การต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ท่ีด าเนินการ ลดปัญหาอาญากรรมในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ต่อสู่เพ่ือเอา

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุดรธานี ป้องกันและ มากข้ึน (งานป้องกันฯ) ชนะยาเสพติด

จังหวัดอุดรธานี แก้ไขปัญหา ป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามา จังหวัดอุดรธานี

ยาเสพติด แพร่ระบาดในพ้ืนท่ีได้มากข้ึน

จ.อุดรธานี

150,000 155,000 160,000 160,000 160,000

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

14 โครงการอุดหนุนและส่งเสริมการ ส่งเสริม สนับสนุน การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนมีความต่ืนตัวใน  อบต.โคกสะอาด สภาวัฒนธรรม

ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ิน (กลองยาว) โคกสะอาด (ม.8 บ.นาสมบูรณ์) ท่ีเข้าร่วม การ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ กองการศึกษา ต.โคกสะอาด

(การอนุรักษ์กลองยาว) เพ่ือ1.ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี โครงการฯ วัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่ (ม.8 

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ พ้ืนเมืองและนาฏศิลป์ เกิดทักษะ สืบไป บ.นาสมบูรณ์)

2.เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้ ช านาญ

เยาวชนรู้จักอนุรักษ์ดนตรี มากข้ึน

พ้ืนเมืองและนาฏศิลป์

15 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ อุดหนุนให้อ าเภอเมืองอุดรธานี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุน ได้สืบสาน และอนุรักษ์งาน อบต.โคกสะอาด ท่ีท าการ

งานประจ าปีจังหวัดอุดรธานี ด าเนินกิจกรรมงานประจ าปี  ในการด าเนินกิจกรรมงานประเพณี ปีละ 1 คร้ัง ประเพณีท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไป กองการศึกษา อ าเภอเมือง

(งานทุ่งศรีเมือง) จังหวัดอุดรธานี (งานทุ่งศรีเมือง) ประจ าปี (งานทุ่งศรีเมือง) ประชาชนได้ร่วมงานประเพณี อุดรธานี

ประจ าปีของจังหวัดอุดรธานี

ทุกปี

16 โครงการอุดหนุน และส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี อุดหนนุงบประมาณให้แก่ 20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ อบต.โคกสะอาด โรงเรียนใน

ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน วัฒนธรรมพ้ืนบ้านของโรงเรียนใน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง เข้าร่วม ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน กองการศึกษา สังกัด สพฐ.

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 แห่ง สังกัด สพฐ. 3 แห่ง ในการด าเนิน 1.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา กิจกรรม ของท้องถ่ินสืบไป 3 แห่ง

กิจกรรมเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 2.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 80%

พ้ืนบ้านของท้องถ่ินสืบไป 3.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณฯ

17 โครงการอุดหนุน และส่งเสริม เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม อุดหนนุงบประมาณให้แก่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน มีคุณธรรมและ อบต.โคกสะอาด โรงเรียนใน

การฝึกอบรมเข้าค่ายธรรมะ ฝึกอบรมธรรมะ ท าให้จิตใจสะอาด โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง เข้าร่วม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม กองการศึกษา สังกัด สพฐ.

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 แห่ง มีจิตส านึกท่ีดี และเติบโตไปเป็นก าลัง 1.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา กิจกรรม ต่อไปในอนาคต 3 แห่ง

ของชาติท่ีดี และไม่โกง 2.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 80%

3.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณฯ

100,000 140,000 140,000 140,000 140,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก สนับสนุน

18 โครงการอุดหนุนและส่งเสริม เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม อุดหนนุงบประมาณให้แก่ 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน มีจิตใจโอบอ้อม อบต.โคกสะอาด โรงเรียนใน

การฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือพลัง ฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือพลังต้นกล้า โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง เข้าร่วม อารี มีความรักความสามัคคี กองการศึกษา สังกัด สพฐ.

ต้นกล้าความดี ความดี มีความรักความสามัคคีกัน 1.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา กิจกรรม ช่วยเหลือกัน และเป็นคนดี 3 แห่ง

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 แห่ง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได้ 2.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 80% ของสังคมในอานาคตต่อไป

3.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณฯ

19 โครงการอุดหนุนและส่งเสริมการ 1.เพ่ือให้นักเรียนช่ืนชมร่วมกิจกรรม เด็กนักเรียน 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียน 1.นักเรียนมีทักษะ อบต.โคกสะอาด โรงเรียนใน

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ และมีผลงานด้านกีฬา  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ได้ออก ในด้านกีฬามากย่ิงข้ึน  กองการศึกษา สังกัด สพฐ.

ติดในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 แห่ง 2.นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล 1.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา ก าลังกาย 2.บุคลากรให้ความร่วมมือ 3 แห่ง

สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 2.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สม่ าเสมอ และพัฒนากีฬา

3.เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง 3.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณฯ ร้อยละ90 3.เกิดความใกล้ชิด การ

และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

กีฬานักเรียน ของชุมชน บุคลากร

20 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ทานอาหาร อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ 1,550,000 840,000 840,000 900,000 900,000 นักเรียน นักเรียนได้รับสารอาหาร อบต.โคกสะอาด โรงเรียนใน

เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ครบ 5 หมู่ และมีสุขภาพร่างกาย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ทุกคนได้ ท่ีครบถ้วน กองการศึกษา สังกัด สพฐ.

3 แห่ง ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง และมีสติปัญญาดี 1.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา ทานอาหาร และเหมาะสมกับวัย 3 แห่ง

2.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ครบ5หมู่

3.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณฯ

นักเรียน อนุบาล , ป.1-ป.6

(จัดสรรตามข้อมูลระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษา (SIS) )

ในเขตต าบลโคกสะอาด

1,630,000 990,000 990,000 1,050,000 1,050,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก สนับสนุน

21 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ทานอาหาร อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ 1,550,000 840,000 840,000 900,000 900,000 นักเรียน เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ได้รับ อบต.โคกสะอาด ศุนย์พัฒนาฯ

เด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ครบ 5 หมู่ และมีสุขภาพร่างกาย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 1 ศูนย์ ทุกคนได้ สารอาหารท่ีครบถ้วน และ กองการศึกษา วัดศรีจันทราราม

วัดศรีจันทราราม 1 ศูนย์ ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง และมีสติปัญญาดี ศูนย์วัดศรีจันทรราม บ้านโคกสะอาด ทานอาหาร เหมาะสมกับวัย 1 ศูนย์

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 1  เด็กเล็ก/เด็กก่อนเกณฑ์ ครบ5หมู่

(จัดสรรตามข้อมูลระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษา (SIS) )

22 โครงการอุดหนุนงบประมาณสนับ เพ่ือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจ้าง จัดสรรงบประมาณอุดหนุนค่าจ้าง 0 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้างเหมา จ้างเหมาบุคลากรทางการ อบต.โคกสะอาด โรงเรียนใน

สนุนโรงเรียนท่ีขาดแคลนบุคลากร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน เหมาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน บุคลากรทาง ศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. กองการศึกษา สังกัด สพฐ.

ทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพฐ. สังกัด สพฐ. 3 แห่ง ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง การศึกษา 3 แห่ง มีบุคลากรเพียงพอ 3 แห่ง

3 แห่ง 1.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา โรงเรียนสังกัด

2.โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สพฐ.

3.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณฯ 3 แห่ง

ในเขตต าบลโคกสะอาด

23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 14,620 14,620 15,480 15,480 15,480 ค่ากิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับ อบต.โคกสะอาด ศุนย์พัฒนาฯ

การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) พัฒนา งบประมาณเป็นค่ากิจกรรม กองการศึกษา วัดศรีจันทราราม

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน  ส าหรับเด็ก 1 ศูนย์

(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กฯ) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์เด็กฯวัดศรีจันทราราม ส าหรับ ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) (แบบท่ี 3)

(ท้ังน้ี จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการ บ้านโคกสะอาด สังกัดกรมศาสนา เด็กเล็ก เป็นการสนับสนุนให้การจัด

พิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก (เลือกแบบท่ี 3) ศูนย์เด็ก การเรียนการสอนเกิด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) ในเขตต าบลโคกสะอาด 1 แห่ง ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

1,564,620 924,620 925,480 985,480 985,480

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02

แผนพฒันาทอ้งถิน้ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด           หน้า     241



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก สนับสนุน

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ส าหรับ ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 57,800 57,800 61,200 70,000 70,000 ค่าจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด ศุนย์พัฒนาฯ

จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าวัสดุการ ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) เรียนการ ได้รับงบประมาณ กองการศึกษา วัดศรีจันทราราม

(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กฯ) ศึกษาค่าส่ือการเรียนการสอน ฯลฯ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สอน (รายหัว) เป็นค่าจัดการเรียนการสอน 1 ศูนย์

(ท้ังน้ี จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการ ศูนย์เด็กฯวัดศรีจันทราราม ส าหรับ (รายหัว) ส าหรับเด็กปฐมวัย (แบบท่ี 3)

พิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก บ้านโคกสะอาด สังกัดกรมศาสนา เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) เป็นการสนับ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) (เลือกแบบท่ี 3) ศูนย์เด็ก สนุนให้การจัดการเรียนการ

ในเขตต าบลโคกสะอาด 1 แห่ง สอนเดิกประสิทธิภาพมากข้ึน

25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 10,200 10,200 10,800 15,000 15,000 ค่าเคร่ือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด ศุนย์พัฒนาฯ

การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) แบบ ได้รับงบประมาณ กองการศึกษา วัดศรีจันทราราม

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน นักเรียน เป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1 ศูนย์

(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กฯ) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์เด็กฯวัดศรีจันทราราม ส าหรับ ส าหรับเด็กปฐมวัย (แบบท่ี 3)

(ท้ังน้ี จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการ บ้านโคกสะอาด สังกัดกรมศาสนา เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) เป็นการสนับ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก (เลือกแบบท่ี 3) ศูนย์เด็ก สนุนให้การจัดการเรียนการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) ในเขตต าบลโคกสะอาด 1 แห่ง สอนเดิกประสิทธิภาพมากข้ึน

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 6,800 6,800 7,200 10,000 10,000 ค่าอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด ศุนย์พัฒนาฯ

การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) การเรียน ได้รับงบประมาณ กองการศึกษา วัดศรีจันทราราม

ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับ เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 1 ศูนย์

(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กฯ) ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์เด็กฯวัดศรีจันทราราม เด็กเล็ก ส าหรับเด็กปฐมวัย (แบบท่ี 3)

(ท้ังน้ี จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการ บ้านโคกสะอาด สังกัดกรมศาสนา ศูนย์เด็ก (อายุ 3 - 5 ปี) เป็นการสนับ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก (เลือกแบบท่ี 3) 1 แห่ง สนุนให้การจัดการเรียนการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) ในเขตต าบลโคกสะอาด สอนเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน

74,800 74,800 79,200 95,000 95,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 6,800 6,800 7,200 10,000 10,000 ค่าหนังสือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด ศุนย์พัฒนาฯ

การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) เรียน ได้รับงบประมาณ กองการศึกษา วัดศรีจันทราราม

ค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ค่าหนังสือเรียน ส าหรับ เป็นค่าหนังสือเรียน 1 ศูนย์

(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กฯ) ค่าหนังสือเรียน ศูนย์เด็กฯวัดศรีจันทราราม เด็กเล็ก ส าหรับเด็กปฐมวัย (แบบท่ี 3)

(ท้ังน้ี จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการ บ้านโคกสะอาด สังกัดกรมศาสนา ศูนย์เด็ก (อายุ 3 - 5 ปี)

พิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก (เลือกแบบท่ี 3) 1 แห่ง เป็นการสนับสนุนให้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) ในเขตต าบลโคกสะอาด การจัดการเรียนการสอน

เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

28 โครงการบ้านหนังสือ เพ่ือส่งเสริมการอ่าน สร้างนิสัย ช้ันวางหนังสือและวารสาร 0 0 20,000 20,000 20,000 นักเรียน ในศูนย์ การศึกษานอก ร.ร. อบต.โคกสะอาด กศน.

ชุมชนต าบลโคกสะอาด รักการอ่านให้กับประชาชน จ านวน 8 ชุด กศน. มีช้ันวางหนังสือ วารสาร กองการศึกษา ต.โคกสะอาด

ในเขตต าบลโคกสะอาด ประชาชน มีความพร้อมในการ

รักการอ่าน ให้บริการมากข้ึน

มากข้ึน

29 โครงการอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ เพ่ืออุดหนุนศูนย์การศึกษานอก ร.ร. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล 0 0 20,000 20,000 20,000 พัฒนา ต าบลโคกสะอาดมีแหล่ง อบต.โคกสะอาด ศูนย์การศึกษาฯ

ชุมชนต าบลโคกสะอาด (กศน.) ต าบลโคกสะอาด โคกสะอาด (กศน.) แหล่งเรียนรู้ การเรียนรืท่ีทันสมัย สามารถ กองการศึกษา (กศน.ต าบล)

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยและมี 1 แห่ง ในต าบล พัฒนา ทักษะ ความรู้ได้ โคกสะอาด

คุณภาพ 1 แห่ง สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน

30 โครงการอุดหนุนการจัดต้ังศูนย์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 0 0 20,000 20,000 20,000 มีศูนย์ฯ มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อบต.โคกสะอาด กศน.

ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ประสานเครือข่ายพลเมืองอาสา ประชาธิปไตยต าบลโคกสะอาด ประชา ประชาธิปไตยต าบล กองการศึกษา ต.โคกสะอาด

ต าบลโคกสะอาด กกต.เป็นรูปธรรมและมีความ จ านวน 1 แห่ง ธิปไตย โคกสะอาดเพ่ือประชาสัมพันธ์

ต่อเน่ือง      1แห่ง ประชาธิปไตย และการเลือก

ต้ังแก่ประชาชน

6,800 6,800 67,200 70,000 70,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

31 โครงการอุดหนุนการจัดต้ังศูนย์ เพ่ือขยายผลโครงการอันเน่ืองมา โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ตาม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีศูนย์ฯ ประชาชนได้เรียนรู้และน าหลัก อบต.โคกสะอาด กศน.

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ จากพระราชด าริตามหลักปรัชญา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ กองการศึกษา ต.โคกสะอาด

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงฯ สู่ประชาชน และเกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบล พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ ส านักปลัด

อย่างแพร่หลายและให้การส่งเสริม นาอาน  จ านวน 1 แห่ง 1แห่ง ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (งานเกษตร)

หมู่บ้านตามรอยพยุคลบาท      

29 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ด าเนินการ มีการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง การไฟฟ้า

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพ่ือด าเนินการขยาย จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการขยาย ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ า และไฟฟ้า อบต.โคกสะอาด ส่วนภูมิภาค

โครงการขยายเขตไฟฟ้า เขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ า และขยาย เขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ า และ แรงสูง-แรงต่ า สาธารณะในต าบล จังหวัด

ภายในเขต อบต.โคกสะอาด เขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือบรรเทา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้า ท าให้ประชาชนมองเห็น อุดรธานี

ความเดือดร้อนประชาชนและ ในเขต อบต.โคกสะอาด สาธารณะ ได้ชัดเจนเวลากลางคืน

รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ในต าบล และได้ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ

30 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค เพ่ืออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ด าเนินการ มีการขยายเขตบริการ กองช่าง การประปา

จังหวัดอุดรธานี โครงการขยายเขต จังหวัดอุดรธานี เพ่ือขยายเขตบริการ จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการขยาย ขยายเขต น้ าประปาในต าบล อบต.โคกสะอาด ส่วนภูมิภาค

บริการน้ าประปา ภายในเขต น้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีและเพ่ือ เขตบริการน้ าประปาให้ครอบคลุม บริการ ท าให้ประชาชนมีน้ าใช้ จังหวัด

อบต.โคกสะอาด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พ้ืนท่ี ในเขต อบต.โคกสะอาด น้ าประปา ในครัวเรือนและได้ใช้ อุดรธานี

ในต าบล ประโยชน์อ่ืนๆ

31 อุดหนุน ศูนย์อ านวยการพลัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน ต าบลโคกสะอาด และในเขตจังหวัด 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 ยาเสพ ด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา อบต.โคกสะอาด ศูนย์อ านวยการ

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด กิจกรรมในโครงการแก้ไขปัญหา อุดรธานี ติด ยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ส านักปลัด พลังแผ่นดินเอา

อุดรธานีโครงการป้องกันและแก้ไข ยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ให้บรรลุผล จ.อุดรธานี บรรลุผลส าเร็จ (งานป้องกันฯ) ชนะยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ส าเร็จ ลดลง จังหวัดอุดรธานี

1,245,000 1,245,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

32 โครงการอุดหนุนการจัดหน่วย เพ่ืออุดหนุนปกครองอ าเภอในการ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคล่ือนท่ี 0 3,000 3,000 3,000 3,000 ผู้รับ อ าเภอเมืองอุดรธานีร่วมกับ อบต.โคกสะอาด ท่ีท าการ

บริการจังหวัดเคล่ือนท่ี สนับสนุนการจัดหน่วยบริการจังหวัด ในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี บริการ จังหวัดอุดรธานี หน่วยงาน ส านักปลัด ปกครอง

เคล่ือนท่ี พอใจ ราชการต่างๆร่วมออกหน่วย อ าเภอเมือง

80% บริการเคล่ือนท่ีแก่ประชาชน อุดรธานี

33 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้ผู้ป่วย  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้ เพ่ือให้ผู้ป่วย  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ป่วย ท าให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข อบต.โคกสะอาด เหล่ากาชาด

ชีวิต ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ผู้พิการ มากย่ิงข้ึน ส านักปลัด จังหวัด

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ต่างๆ  ได้รับช่วยเหลือและพัฒนา พิบัติต่างๆ  พ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ผู้ยากไร้ กองสวัสดิการ อุดรธานี

พิบัติต่างๆในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี คุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงข้ึน มีคุณภาพ สังคม

ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ชีวิตดีข้ึน
34 อุดหนุนโครงการห่วงใย ใส่ใจ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีดี 8 หมู่บ้านในเขตต าบลโคกสะอาด 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ดูแล ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีดีและ อบต.โคกสะอาด รพ.สต.

สุขภาพชมรมผู้สูงอายุ สุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์ ส านักปลัด โคกสะอาด

ผู้สูงอายุ (งานสาธาฯ)

อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังไข้หวัด เพ่ือป้องกันการเกิดโรคระบาดของโรค 8 หมู่บ้านในเขตต าบลโคกสะอาด 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 โรคไข้หวัด ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีและ อบต.โคกสะอาด รพ.สต.

ใหญ่และโรคระบาดอ่ืนๆ ไข้หวัดใหญ่ (สายพันธ์ุใหม่) และโรค ใหญ่ลดลง แข็งแรงสมบูรณ์ ส านักปลัด โคกสะอาด

35 (สายพันธ์ุใหม่) ระบาดอ่ืนๆ กับประชาชนในชุมชน 80% (งานสาธาฯ)

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ 8 หมู่บ้านในเขตต าบลโคกสะอาด 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล อบต.โคกสะอาด รพ.สต.

ผู้สูงอายุต าบลโคกสะอาด ดูแล สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ส านักปลัด โคกสะอาด

ตนเองได้ อยู่เสมอ (งานสาธาฯ)

36 อุดหนุนโครงการปรับเปล่ียนพฤติ เพ่ือป้องกันและลดอัตราการป่วยของ 8 หมู่บ้านในเขตต าบลโคกสะอาด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเส่ียง ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับ อบต.โคกสะอาด รพ.สต.

กรรมเพ่ือลดโรคเบาหวาน และ โรคในประชาชนกลุ่มเส่ียง ลดอัตรา การดูแลและปรับเปล่ียน ส านักปลัด โคกสะอาด

โรคความดันโลหิตสูง การป่วย ตนเองในการด ารงชีวิต (งานสาธาฯ)

ของโรค ป้องกันการเกิดโรคมากข้ึน

150,000 153,000 173,000 173,000 173,000

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

37 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือป้องกันและลดปัญหาด้านสุขภาพ 8 หมู่บ้านในเขตต าบลโคกสะอาด 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย และ อบต.โคกสะอาด รพ.สต.

กาย-จิต ผู้สูงอายุในต าบล กาย-จิตในผู้สูงอายุ 8 หมู่บ้าน สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน ส านักปลัด โคกสะอาด

(งานสาธาฯ)

38 โครงการอุดหนุนการฉีดยาคุม เพ่ือป้องกันและลดปัญหาประชากร 8 หมู่บ้านในเขตต าบลโคกสะอาด 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 ท าหมัน ประชาชกรสุนัข-แมวลดลง อบต.โคกสะอาด รพ.สต.

ก าเนิดและผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมว สุนัข-แมวในชุมชน สุนัข-แมว ส านักปลัด โคกสะอาด

8 หมู่บ้าน (งานสาธาฯ) อสช.

39 อุดหนุนโครงการส่งเสริมแม่ลูก เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดฝึกอบรม แม่-ลูก 8 หมู่บ้าน ในเขตต าบล 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 แม่-ลูก แม่-ลูกสามารถดูแลสุขภาพ อบต.โคกสะอาด รพ.สต.

ฟันดีชีวิมีสุข ทักษะการดูแลสุขภาพอนามัยในช่อง โคกสะอาด 8 หมู่บ้าน อนามัยในช่องปากได้อย่าง ส านักปลัด โคกสะอาด

ปากของแม่-ลูกในต าบลโคกสะอาด ถูกวิธีได้มากข้ึน (งานสาธาฯ)

40 อุดหนุนโครงการโรงเรียนพ่อ-แม่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม หญิงมีครรภ์ 8 หมู่บ้าน ในเขต 15,000 15,000 25,000 25,000 25,000 หญิงมีครรภ์ หญิงมีครรภ์ ได้รับการดู อบต.โคกสะอาด รพ.สต.

เพ่ือส่งเสริมสายสัมพันธ์พ่อ-แม่-ลูก ส าหรับหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแล ต าบลโคกสะอาด 8 หมู่บ้าน แลก่อนคลอด และตรวจ ส านักปลัด โคกสะอาด

ตรบตามมาตรฐานของกระทรวง เย่ียมบ้านหลังคลอดครบ (งานสาธาฯ)

สาธารณสุข ตามเกณฑ์มาตรฐาน

41 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ 8 หมู่บ้านในเขตต าบลโคกสะอาด 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลป้องกัน อบต.โคกสะอาด รพ.สต.

และป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ในเขตต าบลโคกสะอาด 8 หมู่บ้าน การหกล้มได้ ส านักปลัด โคกสะอาด

(งานสาธาฯ)

42 อุดหนุนโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม เด็กวัยรุ่น 8 หมู่บ้านในเขตต าบล 15,000 15,000 25,000 25,000 25,000 เด็กวัยรุ่น เด็กวัยรุ่น ได้รับการอบรม อบต.โคกสะอาด รพ.สต.

ปลอดแม่วัยรุ่นในต าบลโคกสะอาด ป้องกันรณรงค์หมู่บ้านปลอดแม่วัยรุ่น โคกสะอาด 8 หมู่บ้าน และลดการเป็นแม่ในหญิง ส านักปลัด โคกสะอาด

และเพ่ือดูแลตัวเองและปรับเปล่ียน วัยรุ่นได้มากข้ึน (งานสาธาฯ)

พฤติกรรมให้ถูกต้องป้องกันการต้ัง

ท้องก่อนวัยอันควร

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

43 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมเวทีแลก เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม 8 หมู่บ้านในเขตต าบลโคกสะอาด 15,000 15,000 30,000 30,000 30,000 รู้ทันโรค ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ อบต.โคกสะอาด รพ.สต.

เปล่ียนเรียนรู้โรคติดต่อ 5 โรค ส าหรับจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทันโรค โรคติดต่อ โรคติดต่อเพ่ิมมากข้ึน และ ส านักปลัด โคกสะอาด

ติดต่ิ 5 โรค ท่ีมีภัยต่อสุขภาพและ 5 โรค มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง (งานสาธาฯ)

ชีวิตคนในชุมชน 8 หมู่บ้าน

44 ส าหรับอุดหนุนตามโครงการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ 1.กลุ่ม อสม. 120,000 160,000 160,000 160,000 160,000 อุดหนุน สนับสนุนการด าเนินงานของ อบต.โคกสะอาด รพ.สต.

พระราชด าริด้านสาธารณสุข กลุ่ม อสม. ดูแลสุขภาพประชาชน จ านวน 8 หมู่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มอสม.ดูแลสุขภาพประชาชน ส านักปลัด โคกสะอาด

 (การจัดบริการด้าน ในเบ้ืองต้น และเพ่ือให้ อสม. ในเขตต าบลโคกสะอาด 8 หมู่บ้าน ในเบ้ืองต้น และอสม.มีสถานท่ี (งานสาธาฯ) กลุ่มอสม.

สาธารณสุขมูลฐาน) มีสถานท่ีปฏิบัติงานในการบริการ ปฏิบัติงานในการบริการดูแล

 หมู่บ้านละ 20,000 บาท ดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ี สุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ี

135,000 175,000 190,000 190,000 190,000

   รวม  อุดหนุน อปท. ส่วนราชการฯ    จ านวน  44  โครงการ งบประมาณ 4,061,220 2,954,220 3,129,880 3,268,480 3,268,480 บาท

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในอนุภูมิลุ่มน ้าโขง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.6  แผนงานเคหะและชุมชน  (1. ส้ำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ำรุงรักษำ ระบบกำรระบำยน ้ำ และขยำยเขตระบบน ้ำประปำให้ได้มำตรฐำน)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างระบบน ้าประปาภาย เพ่ือก่อสร้างระบบน ้าประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขยายเขต มีการก่อสร้างระบบน ้า จังหวัด

ในหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่มาก)  หมู่ 3 หมู่บ้าน (ขนาดใหญ่มาก) และ (ขนาดใหญ่มาก)  จ้านวน 1 แห่ง น ้าประปา/ ประปา ขนาดใหญ่มาก อุดรธานี

บ้านดอนปอแดง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง จ่ายน ้า จ้านวน 1 แห่ง บริการ

ประชาชน ให้ท่ัวถึง จ่ายน ้าอย่างท่ัวถึง/สะดวก

2 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. และ เพ่ือวางท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า วางท่อระบายน ้า คสล.  ขนาด 0 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ระบาย ไม่มีน ้าท่วมขังถนน จังหวัด

ขยายไหล่ทาง คสล. ถนนภายใน น ้าท่วมขังถนน เพ่ือให้ประชาชน Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก และ น ้าได้ดี ประชาชนสัญจรไปมา อุดรธานี

หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด สามารถสัญจรไปมาสะดวก และ ขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 4 ไม่ท่วมขัง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย ระยะทางยาว 2,000 เมตร 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ก่อสร้างถนน (คสล.)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 180,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ จังหวัด

สายหน้าห้วยหลวงรีสอร์ท - ท่ีนานายค้า ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อุดรธานี

แสงรัตน์  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 7,200 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 1

180,000 13,300,000 13,300,000 13,300,000 13,300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด   อ้าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. 02/1
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ก่อสร้างถนน (คสล.)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 200,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ จังหวัด

สายหน้าห้วยหลวงรีสอร์ท-ห้วยสาธารณะ ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อุดรธานี

หนองบัว  หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 1 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ก่อสร้างถนน (คสล.)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 180,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ จังหวัด

สายหน้าห้วยหลวงรีสอร์ท - หน้าบ้าน ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อุดรธานี

นางหนู โลเด หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 1

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ก่อสร้างถนน (คสล.)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ จังหวัด

ถนนสายบ้านโคกสะอาดเช่ือมต่อบ้าน ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อุดรธานี

หนองโอน หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 14,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 1 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย ก่อสร้างถนนลาดยาง  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 6,550,000 6,550,000 6,550,000 6,550,000 6,550,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ จังหวัด

บ้านโคกสะอาดเช่ือมต่อบ้านหนองโอน ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อุดรธานี

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 21,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 1 

18,480,000 26,910,000 26,910,000 26,910,000 26,910,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. 02/1
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ก่อสร้างถนน (คสล.)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

สายข้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ฯ - เขตท่ีนานาย ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อบต.โคกสะอาด

สมจิตร ศิริบุญมี หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย จังหวัด

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ อุดรธานี

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 1 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ก่อสร้างถนน (คสล.)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

ถนนบริเวณคุ้มน ้า (ปรัปปรุงภูมิทัศน์)  ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อบต.โคกสะอาด

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย จังหวัด

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ อุดรธานี

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 1 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ก่อสร้างถนน (คสล.)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 200,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

ถนนสายบ้านนายบุญหลาย เช่ือมต่อ ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อบต.โคกสะอาด

ถนนสายบ้านนิคมพัฒนา ต้าบลนิคมฯ และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 5,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย จังหวัด

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ อุดรธานี

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 3

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย ก่อสร้างถนนลาดยาง  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 0 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

ทางโค้งเช่ือมต่อระหว่างบ้านนิคมพัฒนา ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อบต.โคกสะอาด

ต้าบลนิคมสงเคราะห์  และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 7,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย จังหวัด

หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ อุดรธานี

0.00 - 0.50 เมตร  หมู่ 3

5,200,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. 02/1

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด        หน้า     250



เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ก่อสร้างถนน (คสล.)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 250,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

ถนนสายหน้าบ้านนายจรูญ พัดมณี  ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อบต.โคกสะอาด

เช่ือมต่อเขตทางแยกบ้านหนองอ้อ และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 7,500 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย จังหวัด

(เขต ทต. หนองบัวบาน) ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ อุดรธานี

หมู่ 7 บ้านดงเจริญ 0.00 - 0.50 เมตร 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ก่อสร้างถนน (คสล.)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 0 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ จังหวัด

ถนนสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อุดรธานี

หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.00 - 0.50 เมตร  

14 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 0 4,800,000 5,800,000 15,000,000 15,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ ทางหลวง

ดงเจริญ หมู่ท่ี 7 ต้าบลโคกสะอาด  อ้าเภอ ประชาชนใช้สัญจรไป-มาสะดวก ยาว 2,400 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร ชนบท

เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - บ้านหนอง และปลอดภัย กว่า 14,400 ตารางเมตร ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย จังหวัด

อ้อน้อย ต้าบลหนองบัวบาน อ้าเภอหนอง อุดรธานี

วัวซอ จังหวัดอุดรธานี

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ก่อสร้างถนน (คสล.)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 200,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านโคกสะอาด - ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อบต.โคกสะอาด

ศรีบูรพา ตลอดสาย และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย จังหวัด

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ อุดรธานี

0.00 - 0.50 เมตร  

450,000 15,725,000 16,725,000 25,925,000 25,925,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. 02/1

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด        หน้า     251



เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ก่อสร้างถนน (คสล.)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

ถนนสายวัดป่าข้างโรงเรียนบ้านโคกสะอาด- ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อบต.โคกสะอาด

ศรีบูรพา ตลอดสาย และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย จังหวัด

หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ อุดรธานี

0.00 - 0.50 เมตร  

17 โครงการขุดลอกคลองน ้าและขุดลอกห้วย ขุดลอกล้าห้วยสาธารณประโยชน์ ขุดลอกล้าห้วยหนองบัว และเสริมสัน 200,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ขุดลอก ขุดลอกล้าห้วยหนองบัว กองช่าง

สาธารณะฯ (ห้วยหนองบัว ตลอดสาย) เพ่ือกักเก็บน ้าและให้มีน ้าไปถึงพื น ห้วยขึ น 1 เมตร ตลอดสาย ล้าห้วย ให้ลึกขึ น ตลอดสาย อบต.โคกสะอาด

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด ท่ีท้าการเกษตรของประชาชน หมู่ 1 บ.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด ตลอด ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการ จังหวัด

อ.เมือง จ.อุดรธานี สาย เกษตรเพียงพอตลอดปี อุดรธานี

18 โครงการขุดลอกฝายสาธารณะประโยชน์ ขุดลอกฝายบ้านเพ่ือกักเก็บน ้าและ ขุดลอกฝายสาธารณะประโยชน์และ 200,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ขุดลอก ขุดลอกฝายบ้าน/ล้าห้วย กองช่าง

(ฝายบ้าน) หมู่ 7 บ้านดงเจริญ ให้มีน ้าไปถึงพื นท่ีท้าการเกษตร เสริมสันฝายขึ น 1 เมตร (ฝายบ้าน) ฝาย/ห้วย ให้ลึกขึ น ตลอดสาย อบต.โคกสะอาด

ของประชาชน หมู่ 7 บ.ดงเจริญ ต.โคกสะอาด ให้ลึกขึ น ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการ จังหวัด

อ.เมือง จ.อุดรธานี เกษตรเพียงพอตลอดปี อุดรธานี

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ก่อสร้างถนน (คสล.)  เพ่ือให้ มีขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 200,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ กองช่าง

สายหน้าโรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร อบต.โคกสะอาด

เช่ือมต่อระหว่างต้าบลบ้านเพีย อ.กุดจับ และปลอดภัย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 7,250 ตรม. ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย จังหวัด

ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ อุดรธานี

0.00 - 0.50 เมตร  

3,100,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. 02/1

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด        หน้า     252



เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (อด.3072) ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้ ซ่อมแซมถนนลาดยาง 200,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ถนน ถนนมีสภาพดี ท้าให้ ทางหลวง

ถนนสาย  อด.3072 สายส่ีแยกสัญญาณ ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก สาย อด 3072 ขนาดผิวจราจร มีสภาพ ประชาชนเดินทางสัญจร ชนบท

ไฟแดงทางเข้าเข่ือนห้วยหลวง (กม.16) และปลอดภัย กว้าง 6-8 เมตร ระยะทางยาว ดีขึ น ไปมาสะดวก ปลอดภัย จังหวัด

ถึงเขตคลองส่งน ้าชลประทานบ้านหัวขัว 10,400 เมตร ในเขตพื นท่ีต้าบล อุดรธานี

ตลอดสาย  หมู่ 1,10  ต้าบลโคกสะอาด โคกสะอาด

200,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

27,610,000 112,935,000 113,935,000 123,135,000 123,135,000 บาท   รวม  โครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.       จ้านวน  20  โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02/1

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด        หน้า     253



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ชุดเคร่ืองเสียงหอกระจายข่าว 0 160,000 500,000 500,000 500,000 งานประชา

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ทางราชการ ข่าวสารต่างๆ ประจ าหมู่บ้าน สัมพันธ์

ค่าครุภัณฑ์ ของหมู่บ้าน และ อบต. หมู่ท่ี 1 , 2 , 3 , 4, 7 , 8 , 10 ส านักปลัดฯ

ประชาชนได้ยินเสียงชัดเจน จ านวน 7 ชุด

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์งาน ชุดประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี/ 0 30,000 30,000 30,000 30,000 งานประชา

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) กิจกรรมต่างๆ  ของ อบต. เคร่ืองเสียงชุดเคล่ือนท่ีพร้อม สัมพันธ์

ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์ครบชุด (งานพัสดุ)

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก 0 100,000 100,000 100,000 100,000 งานประชา

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) งานต่างๆ ของ อบต.โคกสะอาด ขนาด  3x6  เมตร สัมพันธ์

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน  8  หมู่บ้าน (งานพัสดุ)

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ระบบดิจิตอล 0 30,000 30,000 30,000 30,000 งานประชา

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) งานต่างๆ ของ อบต.โคกสะอาด ทางเข้าส านักงาน อบต. สัมพันธ์

ค่าครุภัณฑ์ โคกสะอาด (งานพัสดุ)

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งซ้ือรถยนต์เพ่ือส่งเอกสารทางราชการ รถกระบะ 4 ประตู 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัด

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) และเพ่ือออกปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจ จ านวน 1 คัน กองคลัง

ค่าครุภัณฑ์ ในการให้บริการประชาชน 1.ส านักงานปลัด (งานพัสดุ)

1,000,000 1,320,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000

บัญชีครุภัณฑ์  (บริการสาธารณะ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหารส่วนต าบลโคกสะอาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.03

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด      หน้า     254



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 แผนงานการรักษาความ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้สายส่งน้ าดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง 0 30,000 30,000 30,000 30,000 งานป้องกัน

สงบภายใน ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ในการออกดับเพลิงท่ีเกิดเหตุ จ านวน  3  เส้น/1 คัน ส านักปลัดฯ

ค่าครุภัณฑ์ ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน รวมจ านวน 3 เส้น / 1 คัน

หรืออาคาร สถานท่ีต่างๆ 1.งานป้องกันฯ จ านวน 3 เส้น

7 แผนงานการรักษาความสงบ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือชุดผจญเพลิงในอาคารและ 1.ชุดผจญเพลิงในอาคาร 1 ชุด 0 100,000 100,000 100,000 100,000 งานป้องกัน

ภายใน ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ชุดดับเพลิงนอกอาคาร เพ่ือเตรียม 2.ชุดดับเพลิงนอกอาคาร 1 ชุด ส านักปลัดฯ

ค่าครุภัณฑ์ พร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย (งานพัสดุ)

8 แผนงานการรักษาความสงบ (หมวดค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุ เคร่ืองมือตัดถ่างแบบไฮโดรลิค 0 100,000 100,000 100,000 100,000 งานป้องกัน

ภายใน ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 2.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ สาธารณภัย พร้อมเคร่ืองยนต์ ส านักปลัดฯ

ค่าครุภัณฑ์ ขนส่ง จ านวน 1 ชุด (งานพัสดุ)

9 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพ่ือใช้รับส่งผู้ป่วย รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัดฯ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ในเขต อบต.โคกสะอาด จ านวน 1 คัน (สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า และ

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ ส่ิงแวดล้อม)

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

10 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการบีบอัดวัสดุรีไซเคิล อุปกรณ์บีบอัด จ านวน 1 เคร่ือง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ส านักปลัดฯ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เช่น กระดาษ พลาสติก ฯลฯ ขนาด 40 x 40 x 50 ซม. (สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ เหล็กกล่อง ขนาด 1.3 น้ิว x และ

3 น้ิว หนา 1.5 มม. ส่ิงแวดล้อม)

1,008,000 1,238,000 1,238,000 1,238,000 1,238,000

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.03

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด      หน้า     255



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพ่ือใช้เก็บขยะมูลฝอย รถบรรทุกขยะ  จ านวน 1 คัน 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส านักปลัดฯ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) จากบ้านเรือนประชาชน ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตร (สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ และท่ีสาธารณะ ท้ัง 8 หมู่บ้าน กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี และ

ในเขต อบต.โคกสะอาด หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ า ส่ิงแวดล้อม)

กว่า 170 กิโลวัตต์  (แบบอัดท้าย)

ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุตู้

ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 

และสามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้

ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม

12 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือพ่นหมอกควันป้องกันโรค เคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 ส านักปลัดฯ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ไข้เลือดออกในเขตต าบลโคกสะอาด จ านวน  1  เคร่ือง (สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะมีปริมาณการ และ

ฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ส่ิงแวดล้อม)

ต่อช่ัวโมง ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อย

กว่า 6 ลิตร ก าลังเคร่ืองยนต์

ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

กรมบัญชีกลาง ปี2562)

2,459,000 2,459,000 2,459,000 2,459,000 2,459,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ.03

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด      หน้า     256



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 แผนงานสาธารณสุข (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือพ่นหมอกควันป้องกันโรค เคร่ืองพ่นหมอกควัน 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ส านักปลัดฯ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ไข้เลือดออกในเขตต าบลโคกสะอาด จ านวน  1  เคร่ือง (งานสาธาฯ)

ค่าครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (งานพัสดุ)

14 แผนงานการเกษตร (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ตัดหญ้าในบริเวณ เคร่ืองตัดหญ้า 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองคลัง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) อาคารสถานท่ี แหล่งท่องเท่ียว จ านวน 1 เคร่ือง (งานพัสดุ)

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีสาธารณะต่างๆในเขตต าบล 1.งานส่งเสริมการเกษตร

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จ านวน 1 เคร่ือง

15 แผนงานการเกษตร (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในการตัดหญ้า เคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 งานเกษตร

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ในเขตต าบลโคกสะอาด (แบบเข็น)  จ านวน 1 เคร่ือง ส านักปลัดฯ

ค่าครุภัณฑ์ เช่น ส านักงาน เป็นต้น (งานเกษตร)

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

กรมบัญชีกลาง ปี2562)

16 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพ่ือติดต่องานราชการและงาน จักรยานยนต์  รุ่นออโตเมติก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 (งานพัฒนาชุมชน)

ของชุมชน ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ขนส่ง ด้านสวัสดิการชุมชน เพ่ือให้เกิด 4  จังหวะ  จ านวน  1  คัน ส านักปลัดฯ

ค่าครุภัณฑ์ ความคล่องตัวในการออกพ้ืนท่ี 1.งานพัฒนาชุมชน (งานพัสดุ)

124,000 124,000 124,000 124,000 124,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ.03

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด      หน้า     257



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าไว้บริการ เคร่ืองสูบน้ า  1  เคร่ือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ค่าครุภัณฑ์ ในการท างาน (งานพัสดุ)

18 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือให้มีกล้องส ารวจในการบริการ กล้องส ารวจ  1  ตัว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าครุภัณฑ์ (งานพัสดุ)

19 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือให้มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ป่ันไฟฟ้าไว้ใช้/ส ารองไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์  1 เคร่ือง

ค่าครุภัณฑ์ เม่ือไฟดับหรือใช้ในท่ีไม่มีไฟฟ้า กองช่าง (งานพัสดุ)

20 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ เล่ือยโซ่ยนต์ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ จ านวน 1 เคร่ือง

ค่าครุภัณฑ์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ 11.5 น้ิว (กองช่าง)

พร้อมอุปกรณ์ (ราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

21 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือให้มีกล้องถ่ายภาพดิจิตอลในการ กล้องถ่ายภาพแบบสพายไหล่ 1 ตัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ประกอบงานช่าง (กองช่าง)

ค่าครุภัณฑ์ (งานพัสดุ)

22 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพ่ือให้บริการประชาชนและ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน  1  คัน (กองช่าง)

ค่าครุภัณฑ์ (งานพัสดุ)

1,396,000 1,396,000 1,396,000 1,396,000 1,396,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ.03

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด      หน้า     258



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือให้บริการประชาชนและ รถบดขนาดเล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน  1  คัน  (กองช่าง)

ค่าครุภัณฑ์ (งานพัสดุ)

24 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือให้บริการประชาชนและ รถไถ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน  1  คัน  (กองช่าง)

ค่าครุภัณฑ์ (งานพัสดุ)

25 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือให้บริการประชาชนและ รถเกรด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน  1  คัน  (กองช่าง)

ค่าครุภัณฑ์ (งานพัสดุ)

26 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีต เคร่ืองสกัดคอนกรีต 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เพ่ือให้บริการประชาชนและ จ านวน 1 เคร่ือง (กองช่าง)

ค่าครุภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (งานพัสดุ)

27 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ 0.9 HP เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ 0.9 HP 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เพ่ือให้บริการประชาชนและ จ านวน 1 เคร่ือง (กองช่าง)

ค่าครุภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (งานพัสดุ)

28 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร จัดซ้ือป้ัมน้ าหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จัดซ้ือป้ัมน้ าหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 13,000 13,000 20,000 30,000 30,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เพ่ือให้บริการประชาชนและ จ านวน 1 ตัว (กองช่าง)

ค่าครุภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (งานพัสดุ)

2,803,000 2,803,000 2,810,000 2,820,000 2,820,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ.03
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร จัดซ้ือป้ัมน้ าหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า จัดซ้ือป้ัมน้ าหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เพ่ือให้บริการประชาชนและ จ านวน 1 เคร่ือง (กองช่าง)

ค่าครุภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (งานพัสดุ)

30 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร จัดซ้ือเคร่ืองป้ัมซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จัดซ้ือเคร่ืองป้ัมซัมเมอร์ส 2 แรงม้า 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เพ่ือให้บริการประชาชนและ จ านวน 1 เคร่ือง (กองช่าง)

ค่าครุภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (งานพัสดุ)

31 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือถังน้ าแบบสเตนลส ถังน้ าสเตนเลส ขนาดบรรจุ 2,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เพ่ือให้บริการประชาชนและ ลิตร จ านวน 2 ใบ

ค่าครุภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ใบละ 15,000 บาท (งานพัสดุ)

32 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาเด็กให้ครบท้ัง สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 กองการศึกษา

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 4 ด้าน และให้เด็กมีพัฒนาการทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.โคกสะอาด ศพด.โคกสะอาด

ค่าครุภัณฑ์ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (กองการศึกษาฯ)

33 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือให้นักเรียนได้ด่ืมน้ าท่ีสะอาดและ เคร่ืองท าน้ าเย็น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) เย็นช่ืนใจถูกต้องตามหลักอนามัย มีเคร่ืองท าน้ าเย็น 4 หัวก๊อก ศพด.โคกสะอาด

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 เคร่ือง (กองการศึกษาฯ)

34 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนก เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนก 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 กอง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ประสงค์ (Smart Card Reader) ประสงค์ (Smart Card Reader) สวัสดิการสังคม

ค่าครุภัณฑ์ เพ่ือให้บริการประชาชนและ จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 700 บาท กองคลัง

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (กองสวัสดิการสังคม) (งานพัสดุ)

698,400 698,400 698,400 698,400 698,400

   รวม    บัญชีครุภัณฑ์    (บริการสาธารณะ)    จ านวน  34 รายการ งบประมาณ 9,488,400 10,038,400 10,385,400 10,395,400 10,395,400 บาท

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ.03
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ส่วนที่ 4 

 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มอี านาจและหน้าทีใ่นการจดัท าแผนพฒันา
ท้องถิน่ของตนเอง โดยในการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ จะต้องด าเนินการ
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561 ทัง้นี้ แผนพฒันาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพฒันาต าบล แผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน  อนัมลีกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอยีดแผนงาน 
ดงันัน้  จงึตอ้งมกีารก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัขึน้ ตาม
กระบวนการพจิารณาจากปะชาคมท้องถิ่นท้องถิ่น ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาองค์การบรหิารส่วน
จงัหวดั คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต
จงัหวดั ร่วมกนัจดัท า ทบทวน หรอืเปลีย่นแปลงยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจงัหวดั เพื่อให้การจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเกดิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยน ายุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั
ไปใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นของตนเองต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกบั
แผนพฒันาจงัหวดั แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดัและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
น าไปสูก่ารจดัท างบประมาณไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นเครื่องมอืในการพฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็ อนัจะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดใหก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ 
  ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ให้สอดคลอ้งยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 
เพื่อน าไปสู่การบูรณาการร่วมกนั ให้เกดิความสอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดั สามารถเชื่อมโยงไปสู่
แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาภาค แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผน
ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี ไทยแลนด ์4.0 และในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) จะต้องมี
การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา โดยด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวนั นับแต่วนัที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย รายละเอยีดแนวทางการพจิารณาตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซกัซอ้มแนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 –  
2565) ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดงันี้ 

การติดตามและประเมินผล 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเดน็การพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย 65 
     3.1 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (10) 
     3.2 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั (10) 
     3.3 ยุทธศาสตรจ์งัหวดั (10) 
     3.4 วสิยัทศัน์ (5) 
     3.5 กลยุทธ ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธ์ (5) 
     3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร ์ (5) 
     3.8 แผนงาน (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางกาพิจารณาการติดตาม 

และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพทัว่ไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลกัษณะของดนิ ลกัษณะของแหล่งน ้า ลกัษณะของไม/้ป่าไม ้
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตปกครอง การ
เลอืกตัง้ ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ขอ้มูลเกี่ยวกบัดา้นการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ  

(2)  

(3) ขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพสงัคม เช่น การศกึษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพตดิ การสงัคมสงเคราะห ์ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบบรกิารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนสง่ การไฟฟ้า การประปา โทรศพัท ์ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสตัว์ การบรกิาร การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย ์/ กลุ่มอาชพี แรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6) ขอ้มูลเกี่ยวกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิน่ สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น น ้า ป่าไม ้ภูเขา 
คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจดัเก็บข้อมูลเพื่อการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่หรอืการใชข้อ้มลู จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิกีาร และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมทอ้งถิน่ โดยใชก้ระบวนการร่วม
คดิ ร่วมท า ร่วมตดัสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัผลประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรบัการพฒันาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(3)  
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ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศกัยภาพ 
 
 
 
 
    
  
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดงัน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บรหิารท้องถิ่น 
รวมถงึความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและ Thailand 4.0  

20 
(5) 

 

(2) การวเิคราะห์การใช้ผงัเมอืงหรอืผงัเมอืงเฉพาะและการ
บงัคบัใช้ผลของการบงัคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการ
พฒันาทอ้งถิน่  

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นตน้  

(3)  

(4) การวเิคราะห์ทางเศรษฐกจิ ขอ้มูลด้านรายได้ครวัเรอืน 
การส่งเสรมิอาชพี กลุ่มทางสงัคม การพฒันาอาชพีและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทัว่ไป เป็นตน้  

(3)  

(5) การวเิคราะห์สิง่แวดล้อม พื้นที่สเีขยีว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมศิาสตร์ กระบวนการหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ การประดษิฐ์ที่
มผีลต่อสิง่แวดลอ้มและการพฒันา  

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจมีผลต่อการ
ด า เนิ น ง าน  ได้ แ ก่   S - Strength  ( จุ ดแข็ง )   W - 
Weakness  (จุดอ่อน)         O - Opportunity (โอกาส)  
และ T – Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
 3.1 ยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดงัน้ี 
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ 
ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารฐั แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและ Thailand 4.0 

60 
(10) 
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ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 

3. ยุทธศาสตร ์(ต่อ) 
 3.2 ยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 
 
 3.3 ยุทธศาสตร์
จงัหวดั 
 
 
 
 3.4 วสิยัทศัน์  
 
 
 

 3.5 กลยุทธ ์
 
 
 

 3.6 เป้าประสงคข์อง
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์
 

 3.7 จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 
 
 3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 3.9 ความเชื่อมโยงใน
ยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 
 

สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม
ของทอ้งถิน่ และยุทธศาสตร์จงัหวดั และเชื่อมโยงหลกัประชา
รฐั แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิและ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พฒันาภาค แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรฐับาลหลกัประชารฐั แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ตอ้งการจะเป็นหรอืบรรลุถงึอนาคตอย่างชดัเจน สอดคลอ้ง
กบัโอกาสและศกัยภาพทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ และสมัพนัธก์บัโครงการพฒันาทอ้งถิน่  

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีจ่ะน าไปสูก่าร
บรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการใหบ้รรลุวสิยัทศัน์นัน้  

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชดัเจน  

(5)  

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสยัทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศกัยภาพของพืน้ทีจ่รงิ ทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานทีเ่กดิจากเป้าประสงค์ 
ตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธจ์ุดยนืทางยุทธศาสตรแ์ละยุทธศาสตร์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่คีวามชดัเจน น าไปสู่การจดัท า
โครงการพฒันาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดงักล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมทีน่ าไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่ที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 Thailand 4.0 แผนพฒันา
ภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั ยุทธศาสตร์การ
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องมกีารติดตามและประเมนิผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องกับ
แผนพฒันาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนั นับแต่วนัประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย รายละเอยีดแนวทางการพจิารณาตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.3/ว 2931 ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพฒันาท้องถิน่ 
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดงันี้ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเดน็การพิจารณา คะแนน 

1. การสรปุสถานการณ์การพฒันา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา 10 
5. โครงการพฒันา  ประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ (5) 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชดัเจนน าไปสูก่ารตัง้งบประมาณไดถู้กตอ้ง (5) 
     5.4 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (5) 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  
          แห่งชาต ิ

(5) 

     5.6 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 (5) 
     5.7 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั (5) 
     5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรอืการสง่เสรมิใหป้ระเทศชาตมิัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื  
          ภายใตห้ลกัประชารฐั 

(5) 

     5.9 งบประมาณมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 
     5.10 มกีารประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธิงีบประมาณ (5) 
     5.11 มกีารก าหนดตวัชี้วดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลทีค่าดว่าจะไดร้บั (5) 
     5.12 ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางกาพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. สรปุสถานการณ์
การพฒันา 

เป็นการวเิคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์  SWOT Analysis (Demand Analysis) / 
Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพฒันา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวเิคราะห์ศกัยภาพ
ดา้นเศรษฐกจิ , ดา้นสงัคม , ดา้นทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม)  

10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพฒันา
ท้องถ่ินไปปฏิบติัใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่กีารใชต้วัเลขต่างๆเพื่อน ามาใชว้ดัผลในเชงิปรมิาณ 
เช่น การวดัจ านวนโครงการ กจิกรรม งานต่างๆ กค็อืผลผลตินัน่เองว่า
เป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไวห้รอืไม่จ านวนที่ด าเนินการจรงิตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธบิายได้ตามหลกั ประสทิธภิาพ (Efficiency) ของ
การพฒันาทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดก้ าหนดไว ้
2) วเิคราะห์ผลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการใน
เชงิปรมิาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผนพฒันา
ท้องถ่ินไปปฏิบติัใน
เชิงคณุภาพ 

1) การประเมนิประสทิธผิลของแผนพฒันาในเชงิคุณภาพคอืการน าเอา
เทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวดัว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆที่
ด าเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าทีห่รอืไม่ ประชาชนพงึพอใจหรอืไม่ สิง่ของ 
วสัดุ ครุภณัฑ ์การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรอืลกัษณะถูกตอ้ง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรอืไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลกั
ประสทิธผิล (Effectiveness) ผลการปฏบิตัริาชการทีบ่รรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏบิตัิราชการตามที่ได้รบังบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถงึสามารถเทยีบเคยีงกบัสว่นราชการหรอืหน่วยงาน 
2) วเิคราะห์ผลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการใน
เชงิคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงาน และ
ยุทธศาสตรก์าร
พฒันา 

1) วเิคราะห์แผนงาน งาน ที่เกดิจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในมติติ่างๆ จนน าไปสูก่าร
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/(Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend ห รื อ ห ลั ก ก า ร บู ร ณ า ก า ร 
(Integration) กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่พีืน้ทีต่่อกนั 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการ
แกไ้ขปัญหาความยากจน หลกัประชารฐั 

10  
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ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

5. โครงการพฒันา 
 5.1 ความชดัเจนของ
ชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดงัน้ี 
เป็นโครงการที่มีวตัถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพฒันา
บรรลุตามวสิยัทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว ้ชื่อ
โครงการมคีวามชดัเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเขา้ใจไดว้่า
จะพฒันาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วตัถุประสงคส์อด 
คลอ้งกบัโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective)  โครงการต้องก าหนด
วตัถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกบั
หลกัการและเหตุผล วธิกีารด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
มคีวามเป็นไปไดช้ดัเจน มลีกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มคีวาม
ชดัเจนน าไปสูก่ารตัง้
งบประมาณไดถู้กตอ้ง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชดัเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุ่มให้บอกชดัลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลกั ใครคอืกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมคีวาม
สอดคลอ้งกบัแผน
ยุทธศาสตร ์20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกบั (1) ความมัน่คง (2) การสรา้งความสามารถในการ
แข่งขนั (3) การพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสงคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (6) การปรบัสมดุลและพฒันาระบบ
การบรหิารจดัการภาครฐั เพื่อใหค้วามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มคีวาม
สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่12 โดย (1) ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยดึหลกัการน าไปสู่การปฏบิตัใิหเ้กดิผลสมัฤทธิอ์ย่างจรงิจงัใน 5 
ปีทีต่่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธิท์ีเ่ป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพฒันา (1) การยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัและการหลุดพน้กบั
ดกัรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (2) การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วง
วยัและการปฏริูประบบเพื่อสรา้งสงัคมสูงวยัอย่างมคุีณภาพ (3) การ
ลดความเหลื่อมล ้าทางสงัคม (4) การรองรบัการเชื่อมโยงภูมภิาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สงัคมอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (6) การบรหิารราชการแผ่นดนิที่
มปีระสทิธภิาพ 

(5)  
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ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

5. โครงการพฒันา 
(ต่อ) 
 5.6 โครงการมคีวาม
สอดคลอ้งกบั Thailand 
4.0 
 

โครงการมลีกัษณะหรอืสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
เ ศ รษฐกิจ ไปสู่  Value-Based Economy หรือ เ ศ รษฐกิจที่
ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรมท าน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสนิค้า โภคภณัฑ์ ไปสู่สนิค้าสนิวตักรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (3) 
เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสนิคา้ ไปสู่การเน้นภาคบรกิาร
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สรา้งสรรค ์นวตักรรม วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและการวจิยัและ
พฒันาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยชีวีภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคลอ้ง
กบัจงัหวดั 

โครงการพฒันาทอ้งถิน่มคีวามสอดคลอ้งกบัหว้งระยะเวลาของ
แผนพฒันาจงัหวดัที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขบัเคลื่อนการพฒันา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกสว่นใดสว่นหนึ่งออกจากกนัได ้นอกจากนี้โครงการ
พฒันาทอ้งถิน่ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรอืเดนิทางไปดว้ยกนั
กบัยุทธศาสตรจ์งัหวดัทีไ่ดก้ าหนดขึน้ทีเ่ป็นปัจจุบนั  

(5)  

5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรอื
การเสรมิสรา้งให้
ประเทศชาตมิัง่คง มัง่คัง่ 
ยัง่ยนื ภายใตห้ลกัประชา
รฐั 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรอืร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยัง่ยืน ซึ่งลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มัง่คัง่ 
ยัง่ยนื เป็นทอ้งถิน่ทีพ่ฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตามปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง  
 

(5)  

 5.9 งบประมาณ มคีวาม
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสทิธผิล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล ้าในการพฒันา
ท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency)  

(5)  

5.10 มกีารประมาณการ
ราคาถูกตอ้งตามหลกั
วธิกีารงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลกัวชิาการทางช่าง หลกัของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบไดใ้นเชงิประจกัษ์  

(5)  
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ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

5. โครงการพฒันา 
(ต่อ) 
  5.11 มกีารก าหนด
ตวัชีว้ดั (KPI) และ
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละผลที่
คาดว่าจะไดร้บั 
 

มีการก าหนดดัชนีชี้ว ัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI)  ที่ส ามารถวัดได้  (measurable)  ใช้บอกประสิทธิผล 
(Effectiveness) ใช้บอกประสทิธภิาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพงึพอใจการก าหนดรอ้ยละ การก าหนดอนัเกดิจาก
ผลของวตัถุประสงคท์ีเ่กดิขึน้สิง่ทีไ่ดร้บั (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ไดร้บั) 

(5)  

  5.12 ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

ผลทีไ่ดร้บัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิจากการด าเนินการตามโครงการ
พฒันาซึ่งสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ คาดว่าจะได้รบัที่
เกดิขึ้นจากวตัถุประสงค์ที่ตอบผลว่าด าเนินการไดต้ามโครงการ 
ผลเกดิขึน้ตามชื่อของโคการได้ผลหรอืผลที่เกดิขึน้จะต้องเท่ากบั
วตัถุประสงค์หรอืมากกว่าวตัถุประสงค์ซึ่งการเขยีนวตัถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมคีวามเฉพาะเจาะจงใน
การด าเนินงานตามโครงการ (2) วดัและประเมินผลระดบัของ
ความส าเรจ็ได ้(3) ระบุสิง่ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชดัเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ดและสามารถปฏบิตัไิด ้(4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ (5) สง่ผลต่อการบ่งยอกเวลาได้ 
 

(5)  

 รวมคะแนน 100  

 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
  1) การวดัผลในเชิงปริมาณ 
  ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กเ็พือ่
ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันา เป็นแนวทางในการบรหิารพฒันาทอ้งถิน่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ล
เป้าหมายเกดิประสทิธภิาพประสทิธผิลสงูสุดในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชน โดยพจิารณาบรรจุ
โครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ และงบประมาณจากเงนิสะสม โดย
จะตอ้งมกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 เป็นการ
สรุปผลในภาพรวมของทอ้งถิน่ เป็นการตดิตามผลการน ายุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ว่า
เกดิผลทัง้ในเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพอย่างไร ซึง่สามารถวดัผลไดท้ัง้เชงิสถติติ่างๆ ตาราง กราฟ 
และการพรรณนา ดงันี้ 
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   (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 

       โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผลในเชงิปรมิาณ  มดีงันี้ 
- การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร ์อปท. 
ในเขตจงัหวดั 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  
การพฒันาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

144 61,531,400 
 

257 249,655,900 257 250,579,400 257 251,079,400 257 251,079,400 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  
การส่งเสรมิการการ
กฬีา การศกึษา 
ศาสนาวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีทอ้งถิน่และ 
ภูมปัิญญาของทอ้งถิน่ 

20 1,898,000 33 3,983,000 33 3,933,000 33 3,963,000 33 3,963,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3  
การส่งเสรมิเศรษฐกจิ
พอเพยีงพฒันาเกษตร
ปลอดภยั พฒันา
แหล่งท่องเทีย่วและ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

15 670,000 27 3,500,000 28 3,830,000 28 3,830,000 28 3,830,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  
การส่งเสรมิสุขภาพ
อนามยัพฒันา
คุณภาพชวีติ สงัคม 
เสรมิสรา้งความเขม้ 
แขง็ใหก้บัชุมชน และ
นันทนาการ 

45 4,650,000 54 5,605,000 92 17,085,000 92 19,195,000 92 20,185,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5  
การพฒันาการบรหิาร
จดัการทีด่ ีการให ้
บรกิารสาธารณะแก่
ประชาชน และธรร
มาภบิาล 

18 3,695,000 34 7,625,000 63 16,506,000 63 16,826,000 63 16,826,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6  
การพฒันาการบรหิาร
การจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวด 
ลอ้มอย่างยัง่ยนื 

16 35495,000 29 46,935,000 32 51,975,000 32 52,975,000 32 52,975,000 

รวม 258 107,939,400 434 317,303,900 505 326,823,400 505 347,868,400 505 348,858,400 
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ (59 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพฒันา
ท้องถ่ินส่ีปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบญัญติั+ 
เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 308 103,572,500.00 19.15 - - 

2 ตัง้ในขอ้บญัญตังิบประมาณ 47 14,470,582.00 - - - 

3 จ่ายขาดจากเงนิสะสม 39 14,344,000.00 - - - 

4 จดัท าแผนการด าเนินงาน 
- ขอ้บญัญตั ิ= 
14,470,582.00 + 

- เงนิสะสม  = 
14,344,000.00 

รวม 

 
 

45 
 

39 
84 

 
 

14,470,582.00 
 

14,344,000.00 
28,814582.00 

 
 
- 
 

- 
- 

 
 

62.22 
 

79.49 
70.24 

 
 
- 
 

- 
- 

5 สามารถด าเนินการได ้
- ขอ้บญัญตั ิ= 9,829,317.74 
+ 

- เงนิสะสม = 9,371,589.62 
รวม 

 
28 

 

31 
59 

 
9,829,317.74 

 

9,371,589.62 
19,200,907.36 

 
- 
 

- 
- 

 
- 
 

- 
- 

 
- 
 

- 
66.64 

 
  2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quantity) 
  การวดัผลเชงิคุณภาพ ใช้การส ารวจความพงึพอใจในการวดัผลเชงิคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มกีารประเมนิความพงึพอใจ ซึ่งการประเมนิความพงึพอใจท าให้ทราบถงึผลเชงิคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลในภาพรวม 
  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดงัน้ี 
   แบบท่ี 3/3 แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
   แบบท่ี 3/4 แบบประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารในงานบรกิารขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ (ใหห้น่วยงานภายนอกด าเนินการกไ็ด/้ด าเนินการเอง) 

4. ขอ้เสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
   1. การด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินงานที่มี
กระบวนการหลายขัน้ตอน มคีวามหลากหลาย และเชื่อมโยงในหลายหน่วยงาน ท าใหก้ารด าเนินงานไม่
ไดผ้ลรวดเรว็ตามทีค่าดหวงั 
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   2. ปัญหาความต้องการมมีาก ประกอบกบัขอ้จ ากดัในด้านงบประมาณ ท าให้ไม่ได้รบั
การตอบสนองทนัต่อความตอ้งการของประชาชน ท าใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการจดัท าแผนน้อย 
   3. ข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ และต้องใช้
ระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหา อาจท าใหไ้ม่ไดร้บัการแกไ้ขอย่างตรงจุด 
   4. ปัญหาสาธารณภยัต่างๆ ที่เกดิขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อนัได้แก่ ภยัแล้ง 
วาตภยั น ้าท่วม อคัคภียัที่เกดิขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกดิความเสยีหายทัง้ชวีิตและ
ทรพัยส์นิแนวทางการแก้ไข คอื พจิารณาวางแผนการด าเนินการป้องกนั ก่อนเกดิเหตุ ระหว่างเกดิเหตุ 
หลังเกิดเหตุ บรรจุ แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จดัตัง้ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่สามารถด าเนินการไดท้นัท่วงที 
   5. ปัญหาโรคระบาดทีเ่กดิจากคน  เกดิจากสตัว ์ทีส่่งผลอนัตรายหรอืคร่าชวีติประชาชน
และสตัวต์่างๆในต าบล ซึง่ไดแ้ก่ โรคไขห้วดัใหญ่ ไขห้วดันก โรคมอื เทา้ ปาก ทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ๆ โรคพษิ
สุนัขบา้ โรคไขเ้ลอืดออก แนวทางการแก้ไขปัญหา คอื ฝึกอบรม ประชาสมัพนัธ์ รณรงคก์ารป้องกนั ลง
พืน้ทีร่ะงบัและป้องกนัการเกดิโรคระบาด การท าลาย การรกัษา  
   6. ปัญหาการสญัจรไปมาของประชาชนในเขตต าบล เนื่องจากในเขตองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลโคกสะอาดดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เสน้ทางการคมนาคมเป็นทางแยก และซอยเป็นจ านวนมากเกดิ
ปัญหาในการสญัจรไปมาของประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุ แนวทางการแก้ไข จดัท าแผนงาน 
โครงการตดิสญัญาณจราจรในเสน้ทางส าคญั 
   7. ปัญหายาเสพตดิในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล ในพื้นที่พบว่ามกีารค้ายาเสพติด 
และยงัพบรายงานว่ามผีู้ตดิยาเสพตดิ และเพื่อเป็นการป้องกนั มแีนวทางการป้องกนั โดยการลงพื้นที่
คน้หา การรณรงคป้์องกนั การใหค้วามรูก้บัประชาชนไดท้ราบถงึโทษของยาเสพตดิ และสรา้งการมสี่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
   8. ปัญหาประชาชนมรีายไดน้้อย มหีนี้สนิเยอะ ไม่เพยีงพอในการด ารงชวีติ ค่าครองชพี
สูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการประกอบอาชพี สาธติการประกอบอาชพี ช่วยเหลอื
ประชาชน ซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจดับริการสาธารณะ
การศกึษา การจดัตัง้ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก โรงเรยีน สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ให้กบัเดก็นักเรยีน ส่งเสรมิ
และสนบัสนุนกจิกรรม/โครงการ เพือ่สรา้งช่องทางเพิม่รายได ้เช่น ตลาดประชารฐั 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   1. การจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น ควรพจิารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาต่างๆ มา
เป็นกรอบในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ และใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัเพื่อใชบ้รหิารจดัการในการบรหิารทอ้งถิน่
ต่อไป 
   2. ขอ้จ ากดัของระเบยีบกฎหมาย เป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
   3. ควรพิจารณางบประมาณและค านึ่งถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/
กจิกรรมทีจ่ะบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
   4. ควรก ากบั ตดิตามใหม้กีารด าเนินโครงการ/กจิกรรม ทีต่ ัง้ในขอ้บญัญตังิบประมาณ 
รายจ่ายใหแ้ลว้เสรจ็ทนัหว้งระยะเวลาในปีงบประมาณนัน้ 
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   5. ขอ้สงัเกต จากการส ารวจขอ้มูล การลงพืน้ทีใ่นเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล จะเหน็
ว่าประชาชนยงัมปัีญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดงันี้ ด้านการศกึษา สาธารณสุข ความมัง่คง 
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ การศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณี กฬีา สถานทีผ่่อนพกัหย่อนใจ 
สวสัดกิารสงัคม เศรษฐกจิ อุตสาหกรรม การเกษตร การพฒันาอาชพี เสน้ทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/
น ้าประปา/แหล่งน ้าเพื่ออุปโภค-บรโิภค ด้านทรพัยากรและสิง่แวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล จาก
ปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ จงึต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไข ท าให้มกีารเสนอโครงการเขา้มาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
นัน้ มจี ากดัไม่เพยีงพอต่อการจดัการได ้
   6. ข้อเสนอแนะจากข้อสงัเกตดงักล่าว มขี้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดงันี้ 
ปัญหาต่างๆ ทีถู่กเสนอมายงัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ ควรน ามาพจิารณาจดัล าดบัความส าคญัโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมหีลายภาคส่วน ประกอบไปด้วยคณะกรรมการพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชนทัว่ไป ร่วมกนัพจิารณาจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ และพจิารณาบรรจุเขา้แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ต่อไป กรณีโครงการทีเ่กนิศกัยภาพกใ็หอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เสนอขอรบัการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 
   7. ผลจากการพฒันา จากการพฒันาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
แก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มผีลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
ประชาชนมคีวามพงึพอใจ แต่ดว้ยสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงและปัจจยัแวดลอ้มทีห่ลากหลายท าให้ยงัมี
ปัญหาทีจ่ะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นดา้นสิง่แวดลอ้มทีย่งัมใีนเรื่องขยะจ านวนมาก ขาดความรู ้ความ
เขา้ใจในการคดัแยกขยะ การระบายของน ้า เสน้ทางคมนาคมที่ยงัต้องมกีารปรบัปรุง/ซ่อมแซม ผลการ
พฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนซอยตน้โพธิ ์หมู่ที ่2 บา้นเขือ่นหว้ยหลวง 221,600.00 

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนซอยตนั หมู่ที ่7 บา้นดงเจรญิ 88,900.00 

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนซอยขา้งโรงเรยีนโคกสะอาดฯ หมู่ที ่10 บา้นศรบีูรพา 222,600.00 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า ถนนสายหน้าบา้นนายเฉลา-หน้าบา้นนายค า หมู่ที ่1 บา้นโคกสะอาด 50,000.00 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า ถนนสองขา้งทางเขา้หมู่บา้นโคกสะอาด หมู่ที ่1 บา้นโคกสะอาด 48,521.64 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า ถนนสายขา้งศูนยผ์ลติภณัฑฯ์-ทีน่านายทอง หมู่ที ่1 บา้นโคกสะอาด 200,000.00 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า ถนนซอยตน้โพธิ ์2 จุด หมูท่ี ่2 บ้านเขือ่นหว้ยหลวง 93,490.52 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า ถนนสายบา้นดงเจรญิเชื่อมต่อบา้นนาสมบูรณ์ หมูท่ี ่7 บา้นดงเจรญิ 399,739.51 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า ถนนสายหน้าโรงเรยีนโคกสะอาด-ศรบีูรพา  หมูท่ี ่10 บา้นศรบีูรพา 99,908.94 

10 โครงการจดัซื้อ/จดัหาวดัสุการเรยีนการสอนส าหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัศรจีนัทราม  หมู่ที ่1  
บา้นโคกสะอาด  (เลอืกแบบที ่3 สงักดั กรมศาสนา) 

81,600.00 
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ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 

11 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) นักเรยีนก่อนประถมศกึษาและประถมศกึษาใหแ้ก่โรงเรยีน(สงักดั สพฐ.) 3 แห่ง 454,981.66 
12 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) เดก็เลก็ก่อนเกณฑ ์ใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัศรจีนัทราม  

หมู่ที ่1 บา้นโคกสะอาด  (เลอืกแบบที ่3 สงักดั กรมศาสนา) 
80,876.04 

13 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั นักเรยีนก่อนประถมศกึษาและประถมศกึษาใหแ้ก่โรงเรยีน(สงักดั สพฐ.)3 แห่ง 932,000.00 

14 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั เดก็เลก็ก่อนเกณฑ ์ใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัศรจีนัทราม  หมูท่ี ่1  
บา้นโคกสะอาด  (เลอืกแบบที ่3 สงักดั กรมศาสนา) 

164,000.00 

15 โครงการจดัซื้อจดัหาวสัดุอุปกรณ์วทิยาศาสตรท์างการแพทย ์ 98,450.00 

16 โครงการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 4,573,200.00 

17 โครงการจ่ายเบีย้ยงัชพีคนพกิาร 1,068,000.00 

18 โครงการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ 60,000.00 

19 โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  100,000.00 

20 โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสุข 120,000.00 

21 โครงการหลกัประกนัสุขภาพ 76,000.00 

22 โครงการส่งเสรมิกจิการกาชาดจงัหวดัอุดรธานี (งานทุ่งศรเีมอืง) 7,000.00 

23 โครงการฝึกอบรมพฒันาความรูข้องบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด 107,800.00 

24 โครงการจดัซื้อจดัหาวสัดุส าหรบัใชใ้นส านักงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด 166,468.95 

25 โครงการจดัซื้อจดัหาวสัดุงานบา้นงานครวัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด 6,242.00 

26 โครงการอุดหนุนศูนยข์อ้มลูขา่วสารเพื่อจดัซื้อจดัจา้งของ อปท.ในเขตอ าเภอเมอืงอุดรธานี 15,000.00 

27 โครงการส ารวจทีด่นิสาธารณประโยชน์ต าบลโคกสะอาด 146,260.00 

28 โครงการก าจดัขยะมลูฝอยโดยวธิฝัีงกลบในเทศบาลนครอุดรธานี 145,378.50 

รวม 9,829,317.74 

โครงการท่ีขออนุมติัใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) หมู่ที ่1 บา้นโคกสะอาด 180,000.00 
2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) หมู่ที ่1 บา้นโคกสะอาด  56,529.62 
3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนซอยตน้โพธิ ์หมู่ที ่2 บา้นเขือ่นหว้ยหลวง 140,000.00 
4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่2 บา้นเขือ่นหว้ยหลวง 290,000.00 
5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่2 บา้นเขือ่นหว้ยหลวง 270,000.00 
6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่3 บา้นดอนปอแดง 280,000.00 

7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่3 บา้นดอนปอแดง 320,000.00 
8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่3 บา้นดอนปอแดง 165,000.00 
9 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่3 บา้นดอนปอแดง 280,000.00 
10 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่4 บา้นหว้ยหนิลาด 405,000.00 
11 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่7 บา้นดงเจรญิ 205,000.00 
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ล าดบั
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ี
ด าเนินการ 

12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่7 บา้นดงเจรญิ 370,000.00 

13 โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่7 บา้นดงเจรญิ 490,000.00 

14 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่8 บา้นนาสมบรูณ์ 315,000.00 

15 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่8 บา้นนาสมบรูณ์ 445,000.00 

16 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่8 บา้นนาสมบรูณ์ 308,000.00 

17 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรงั (ลงหนิคลุก) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่8 บา้นนาสมบูรณ์ 220,000.00 

18 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 บา้นศรบีูรพา 176,000.00 

19 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 บา้นศรบีูรพา 176,000.00 

20 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่2 บา้นเขือ่นหว้ยหลวง 207,800.00 

21 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่4 บา้นหว้ยหนิลาด 405,000.00 
22 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่8 บา้นนาสมบรูณ์ 308,000.00 

23 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่8 บา้นนาสมบรูณ์ 315,000.00 

24 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่8 บา้นนาสมบรูณ์ 446,260.00 

25 โครงการก่อสรา้งขยายไหล่ทาง (คสล.) และวางท่อระบายน ้าพรอ้มบ่อพกัน ้า (คสล.) ภายในหมูบ่า้น   
หมู่ที ่1 บา้นโคกสะอาด 

235,000.00 

26 โครงการก่อสรา้งขยายไหล่ทาง (คสล.) และวางท่อระบายน ้าพรอ้มบ่อพกัน ้า (คสล.) ภายในหมูบ่า้น   
หมู่ที ่1 บา้นโคกสะอาด 

190,000.00 

27 โครงการก่อสรา้งบ่อบ าบดัน ้าเสยีและขยายไหล่ทาง (คสล.) และวางท่อระบายน ้าพรอ้มบ่อพกัน ้า (คสล.) 
ภายในหมู่บา้น  หมู่ที ่1 บา้นโคกสะอาด 

375,000.00 

28 โครงการก่อสรา้งระบบประปาหอถงัเหลก็ภายในหมู่บา้น หมูท่ี ่2 บา้นเขือ่นหว้ยหลวง 500,000.00 
29 โครงการก่อสรา้งระบบประปาหอถงัเหลก็ภายในหมู่บา้น หมูท่ี ่4 บา้นหว้ยหนิลาด 500,000.00 
30 โครงการก่อสรา้งระบบประปาหอถงัเหลก็ภายในหมู่บา้น หมูท่ี ่10 บา้นศรบีูรพา 500,000.00 
31 โครงการก่อสรา้งวางท่อประปาภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 บา้นศรบีูรพา 298,000.00 

รวม 9,371,589.62 

โครงการท่ีขออนุมติัใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (แต่มไิดด้ ำเนินกำรเบกิจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2561) 

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายหอถงัประปา หมู่ที ่3 บา้นดอนปอแดง 280,000.00 

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายบา้นนายประเสรฐิ หมู่ที ่3 บา้นดอนปอแดง 320,000.00 

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายบา้นนายดาว หมู่ที ่3 บา้นดอนปอแดง 65,000.00 
4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายบา้นนายจรญู พดัมณี หมู่ที ่7 บา้นดงเจรญิ 104,000.00 
5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายบา้นนายเลศิศกัดิ ์หมูท่ี ่7 บา้นดงเจรญิ 170,000.00 
6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายป่าชา้สาธารณะฯ หมู่ที ่7 บา้นดงเจรญิ 450,000.00 

รวม 1,390,000.00 

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



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หน้า 277 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หน้า 200 

 

 


