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                                                              ค ำน ำ                                                      ก 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน 
เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถ่ินของแต่ละท้องถ่ิน ทั้งนี้ต้องให้มีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
ฉบับที่ 12 ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขาและนโยบายความมั่นคงของชาติ รวมทั้งศักยภาพ โอกาส 
สภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถ่ิน และสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดและพัฒนาประเทศ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกุดกว้าง เพื่อให้การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565        
(ฉบับทบทวน) ให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
5 ปี ดังกล่าวและได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในท้องถ่ิน และมุ่งเน้นการท างานแบบ
เครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวม ที่ต้องครอบคลุมทุกมิติทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่งคง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและ
อาชีพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ฉบับนี้ มุ่งหวังเพื่อใช้เป็นกรอบ      
แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน โดยการจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องเกื้อกูลบูรณาการ บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม เป็นแนวทางในการประสานงบประมาณ การจัดท าแผนงานงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและแผนปฏิบัติการ ต่อไป 

   

                                                                                              งานนโยบายและแผน 
                                                                                               เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
                                                                                                30 กรกฏาคม 2562 
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ส่วนท่ี 1                                                                                                                             
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                                                                                                  

------------------- 

๑. ด้านกายภาพ                                                                                                                                                      
    1.1  บทน า/ท่ีตั้งหมู่บ้านหรือชุมชน 
              บทน า 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5)    
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน 
สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลให้โอนไปเป็นของเทศบาล
ต าบลที่จัดตั้งข้ึน และองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง ได้เปลี่ยนสถานะจากอง ค์การบริหารส่วนต าบล         
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ          
จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลต าบลกุดกว้าง ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้     
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ตามประกาศและหลักการแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ดังกล่าว 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง จึงได้จัดต้ังข้ึน และมีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

                   ท าเนียบผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดกว้าง  
1. นายสุรชัย ตันทะอธิพานิช ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง  

พ.ศ. 2540 - 2542 รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
2. นายสุรชัย ตันทะอธิพานิช ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง  

พ.ศ. 2542 - 2543 รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
  3. นายค ามูล  คลังค าภา ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง 
พ.ศ. 2544 - 2546 รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
  4. นายค ามูล  คลังค าภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง พ.ศ. 2546 - 2546               
รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
                   5. นายภาณุวัฒน์ แหวงจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง พ.ศ. 2546 - 2547              
รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
                   6. นายสุรชัย ตันทะอธิพานิช นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง พ.ศ.2547 - 2548              
รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
                   7. นายสุรชัย ตันทะอธิพานิช นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง พ.ศ. 2548 - 2552     
รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
                   8. นายภาณุวัฒน์  แหวงจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง พ.ศ. 2552 
                   9. นายชัยวัฒน์ รัตนค ามูล นายกเทศมนตรีต าบลกุดกว้าง พ.ศ. 2556 – จนถึงปัจจุบัน 

/ ท าเนียบประธานสภา… 
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        ท าเนียบประธานสภาเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
          1. นายจันได บัวจารย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง พ.ศ. 2540 - 2542    
รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
          2. นายจันได บัวจารย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง พ.ศ. 2542 - 2543  
รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
          3. นายสมศรี จ าปาหวาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง พ.ศ. 2544 - 2548  
รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
          4. นายจารุนันท์ แก่นนาค า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง พ.ศ. 2548 - 
2552 รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
                  5. นายประยูร แสงอาวุธ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง พ.ศ. 2552 - 2556                
                  6. นางแสงจันทร์ คลังค าภา ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดกว้าง พ.ศ. 2556 - จนถึงปัจจุบัน 
                  ท าเนียบก านันต าบลกุดกว้าง    
          1. นายลา ป้อมสุวรรณ์ พ.ศ. 2496 - 2512          รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  16 ปี 
           2. นายผง ดีศรี พ.ศ. 2512 - 2521             รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง    9 ปี 
           3. นายสุรชัย ตันทะอธิพานิช พ.ศ. 2522 - 2543  รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่  21 ปี 
           4. นายเจริญ ฝากสระ พ.ศ. 2543 - 2548   รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง    5 ปี 
           5. นางดีเศวต ภูมิโสม พ.ศ. 2548 - 2551   รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง    3 ปี 
                            6. นายธีระพัฒน์ บัวจารย์ พ.ศ. 2551 - 2553   รวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง    2 ปี 
                                7. นายทรงธรรม พานุสิทธ์ิ พ.ศ. 2553  - จนถึงปัจจุบัน 

                   ท่ีตั้งหมู่บ้านหรือชุมชน    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ที่มา :  ข้อมูล ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอหนองเรือ ณ เดือน พฤษภาคม 2562 

 
/ แผนที่โดยสงัเขป…

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ท่ี จ านวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ท่ี จ านวน 
ครัวเรือนทั้งสิ้น 

หนองไผ่ 1 199 กม.  52 12 113 
โคกสูง 2 141 โนนสะทอน 13 85 
ขนวน 3 99 หนองดินก่ี 14 86 
กุดกว้าง 4 190 หนองกุง 15 76 
โนนดู่ 5 96 โนนสง่า 16 79 
โคกกลาง 6 105 ขนวนนคร 17 161 
หนองโก 7 125 หนองแวง 18 62 
ส าราญหินลาด 8 163 บะยาวสันติสุข 19 121 
บะยาว 9 100 โนนฟันเรือ 20 112 
โนนฟันเรือ 10 125 หนองไผ่พัฒนา 21 204 
หนองตาไก้ 11 21 รวม  2,463 
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แผนท่ีโดยสังเขปเทศบาลต าบลกุดกว้าง 

 

 
 

/ แผนที่หมู่บ้าน… 
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/  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ......
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    1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มดินมีดินกรวดปนทรายเป็นส่วนใหญ่และมีแหล่งน ้าที่ส้าคัญ  คือ       

หนองแปน และมีล้าน ้าเชิญไหลผ่าน พื นที่ส่วนใหญ่ใช้ท้าการเกษตร และเลี ยงสัตว์ เช่น ปลูกข้าว  ปลูกอ้อย         
ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว เลี ยงโคและกระบือ เลี ยงปลา เลี ยงหมู เป็นต้น 

 เทศบาลต าบลกุดกว้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ถนนมลิวรรณ ต าบลกุดกว้าง  อ าเภอ     
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210 มีพื้นที่รวม 132.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 82,762.50 ไร่      
โดยห่างจากตัวเมือง จังหวัดขอนแก่น 58 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

        ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลโนนทัน , ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
             ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น,ต าบลสระพัง อ าเภอภูเขียว,ต าบลสามสวน อ าเภอ 
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
             ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลบ้านเม็ง,ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
             ทิศตะวันตกติดต่อกับ ต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น                                   

    1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
  โดยทั่วไปมีสภาพอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน คือ ฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ในฤดูหนาวได้รับอิทธิพลลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อให้เกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ส่วนในฤดูฝนได้รับอิทธิพล  ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ก่อให้เกิดความชุ่มชื น มีฝนตกโดยทั่วไป    
            ในรอบปี ๒๕๕๕ อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 39.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 26 เมษายน และอุณหภูมิต่ าสุด
วัดได ้15.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ และในปี ๒๕๕๖ (นับถึงเดือน 31 มีนาคม 2556) อุณหภูมิ
สูงสุดวัดได้ 40.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 3 เมษายน และอุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 14.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่    
1 มกราคม โดยในรอบ ๑๐ ปี สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิได้ตามตารางท้ายนี้ 
            ตารางเปรียบเทียบอุณหภูมิย้อนหลงั ๑๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๕) 

ปี อุณหภูมิสงูสดุ อุณหภูมิต ำ่สุด อุณหภูมิเฉลี ย 
๒๕๔๖ 40.0 12.2 26.1 
๒๕๔๗ 40.4 13.0 26.7 
๒๕๔๘ 40.2 11.0 25.6 
๒๕๔๙ 39.3 12.0 25.65 
๒๕๕๐ 41.1 12.6 26.85 
๒๕๕๑ 38.5 11.9 25.2 
๒๕๕๒ 39.6 10.2 24.9 
๒๕๕๓ 41.2 13.5 27.35 
 ๒๕๕๔ 39.3 11.6 25.45 
๒๕๕๕ 39.0 15.0 27 

                 หมายเหตุ  ๑. อุณหภูมิสูงสุด หรือต่ าสุด คือ ค่าของอุณหภูมิสูงที่สุดหรือต่ าที่สุดที่ตรวจวัดได้ในช่วงเวลา ๒๔ ชั่วโมง (เวลา ๐๗.๐๐ น.วันนี้  
                                   ถึง เวลา ๐๗.๐๐ น.วันพรุ่งนี้) 
                               ๒. อุณหภูมิเฉลี่ยของปี คือ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ทุกครั้งในเวลา ๑ ปี 
                               (ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2556) 
 

 / 1.4  ลักษณะของดิน… 
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    1.4  ลักษณะของดิน 
     ดินมีดินร่วนปนทราย      

    1.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า  
  เทศบาลต าบลกุดกว้าง มเีขตพื้นทีเ่หมาะแก่การท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ โดยมีหนองแปนเนื้อที่

ประมาณ 1,400 ไร่ ล าน้ าเชิญ และแหลง่น้ าต้นทุนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ดังนี้ 
ระบบ 
ประปำ 
(แห่ง) 

บ่อบำดำล 
บ่อเจำะที  
ใช้กำรได ้
(แห่ง) 

สระน ่ำ 
(100 ตำรำงวำ) 

(บ่อ) 

ล่ำน ่ำเชิญ/ 
ฝำยกั นน ำ่ 

(แห่ง) 

คลอง         
ชลประทำน 

(แห่ง) 

2๒ ๑๘ 30 55 6 

ที่มา : ข้อมูล กองช่าง เทศบาลต าบลกุดกว้าง ณ เดือน มิถุนายน 2559        

    1.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้   
  เป็นพื นที่ป่าประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง  พรรณไม้ส้าคัญ ได้แก่ ประดู่    

เต็ง รัง พรรณไม้พื นล่างที่ขึ นอยู่หนาแน่น ได้แก่ หญ้าคา แฝก ฯลฯ      

2. ด้านการเมือง/การปกครอง               
    2.1  เขตการปกครอง    
            แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ , หมู่ที่  2 บ้านโคกสูง,      
หมู่ที่ 3 บ้านขนวน, หมู่ที่ 4 บ้านกุดกว้าง, หมู่ที่ 5 บ้านโนนดู่  ,หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง , หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก , 
หมู่ที่  8 บ้านส าราญหินลาด, หมู่ที่ 9 บ้านบะยาว , หมู่ที่  10 บ้านโนนฟันเรือ , หมู่ที่ 12 บ้าน กม. 52 ,        
หมู่ที่ 13 บ้านโนนสะทอน , หมู่ที่ 14 บ้านหนองดินกี่  ,หมู่ที่ 15 บ้านหนองกุง ,หมู่ที่  6 บ้านโนนสง่า, หมู่ที่ 17 
บ้านขนวนนคร, หมู่ที่ 18 บ้านหนองแวง , หมู่ที่ 19 บ้านบะยาวสันติสุข , หมู่ที่ 20 บ้านโนนฟันเรือ,หมู่ที่ 21 
บ้านหนองไผ่พัฒนา และหมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลกุดกว้าง บางส่วน   

    2.2  การเลือกต้ัง  
เขต

เลือกตั ง 
หมู่ที  บ้ำน จ่ำนวน

ประชำกร 
จ่ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั ง จ่ำนวนครัวเรอืน 

๑ ๕ โนนดู่ ๓๗๔ ๒๖๓ ๖๗ 

๖ โคกกลาง ๔๔๗ ๓๒๘ ๖๙ 

๗ หนองโก ๔๔๙ ๓๒๔ ๘๕ 

๘ ส าราญหินลาด ๗๒๐ ๕๕๒ ๑๓๒ 

๙ บะยาว ๔๑๘ ๓๒๙ ๙๐ 

๑๐ โนนฟันเรือ ๔๗๕ ๓๘๙ ๑๐๘ 

๑๑ หนองตาไก้ ๑๕ ๑๓ ๔ 

/ เขตเลือกตั้ง… 
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เขตเลือกตั ง หมู่ที  บ้ำน จ่ำนวน

ประชำกร 
จ่ำนวนผู้มีสิทธิ์

เลือกตั ง 
จ่ำนวนครัวเรอืน 

 ๑๓ โนนสะทอน ๔๐๐ ๓๐๗ ๖๓ 

๑๖ โนนสง่า ๒๖๑ ๑๙๓ ๔๐ 

๑๘ หนองแวง ๒๗๔ ๑๙๑ ๔๖ 

๑๙ บะยาวสันตสิุข ๔๖๑ ๓๕๘ ๕๔ 

๒๐ โนนฟันเรือ ๕๐๑ ๓๙๔ ๙๕ 

รวม ๑๒ ๔,๗๙๕ ๓,๖๔๑ ๘๕๓ 

              ที่มา : ข้อมูลเทศบาลต าบลกุดกว้าง 255๖ 
เขตเลือกตั ง  หมู่ที   บ้ำน  จ่ำนวน

ประชำกร  
จ่ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั ง  จ่ำนวนครัวเรอืน  

๒  ๑  หนองไผ่  ๖๗๕  ๕๑๗  ๑๒๘  
๒  โคกสูง  ๕๕๕  ๔๐๓  ๙๖  
๓  ขนวน  ๔๕๑  ๓๕๗  ๘๒  
๔  กุดกว้าง  ๗๘๗  ๖๒๓  ๑๓๗  

๑๒  กอมอ ๕๒  ๒๑๖  ๑๗๓  ๔๙  

๑๔  หนองดินก่ี  ๒๘๒  ๒๗๖  ๗๒  
๑๕  หนองกุง  ๘๐๘  ๒๒๐  ๕๕  
๑๗  ขนวนนคร  ๓๗๕  ๖๑๘  ๑๓๐  
๒๑  หนองไผ่พัฒนา  ๖๔๔  ๔๗๐  ๑๑๖  

รวม ๙  ๔,๗๙๓  ๓,๖๕๗  ๘๖๕  

              ที่มา : ข้อมูลเทศบาลต าบลกุดกว้าง 255๖ 

เทศบาลต าบลได้เปลี่ยนสถานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง    
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลต าบลกุดกว้าง         
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ตามประกาศ
และหลักการแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต ซึ่งเขตที่ ๑ 
ประกอบด้วย ๒๐ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ บ้านส าราญ  
หินลาด หมู่ที่ ๘ บ้านบะยาว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสะทอน      
หมู่ที่  ๑๓ บ้านโนนสง่า หมู่ที่  ๑๖ บ้านหนองแวง หมู่ที่  ๑๘ บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนฟันเรือ         
หมู่ที่ ๒๐ และเขตที่ ๒ ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 บ้านขนวน     
หมู่ที่ 3 บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 บ้านกอมอ ๕๒ หมู่ที่ 12 บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 บ้านนองกุง หมู่ที่ 15 บ้าน 
ขนวนนคร หมู่ที่ 17 และบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21 

/ 3. ประชากร...
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3. ประชากร            
     ๓.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
              ประชากร (ข้อมลูเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต รายช่ือผู้น าหมูบ่้าน)    
ซึ่งแยกตามหมูบ่้าน ดังนี้  

หมู่ 
ที  

หมู่บ้ำน จ่ำนวนรำษฎร (คน)  ชื อผู้ใหญ่บำ้น   
  2559 2560 2561 2562 

1 หนองไผ่ 669 700 700 700 นายสมนึก สงิทา 
2 โคกสูง 557 550 550 556 นายทรงธรรม พานุสิทธ์ิ (ก านัน) 
3 ขนวน 432 442 442 438 นายบุญเรือง โอดพิมพ ์
4 กุดกว้าง 775 768 768 763 นายจีระทีปต ์เหลาเจริญ 
5 โนนดู่ 366 369 369 362 นายคารมค์ โทนุย 
6 โคกกลาง 451 540 540 453 นายประสาท แสนจ าลา 
7 หนองโก 446 465 465 486 นายอภิชยั อุ่งช้าง 
8 ส าราญหินลาด 727 729 729 732 นายมนูญ หลวงจันทร์ 
9 บะยาว 424 424 424 424 นายทรงพล จ าปาหวาย 

10 โนนฟันเรือ 471 472 472 477 นางณิชาภัทร ทองพูน 
11 หนองตาไก้ 13 26 26 38 นายนาวิน มาดินด า 
12 กม.  52 202 207 207 214 นางวิไลวรรณ สถิตย์ค่าย   
13 โนนสะทอน 392 398 398 391 นายอมร ธรรมลา 
14 หนองดินก่ี 375 370 370 373 นายประดษิฐ ์ศรีบญุ 
15 หนองกุง 274 278 278 283 นายสังคา ถมมา 
16 โนนสง่า 260 255 255 262 นายเธอ พาคุณ 
17 ขนวนนคร 826 828 828 834 นายบุญฤทธิ์ ทิพยะ 
18 หนองแวง 280 283 283 287 นายสงดั จันทมาร 
19 บะยาวสันติสุข 470 464 464 466 นายจรัส ไชยสีหา 
20 โนนฟันเรือ 492 475 475 478 นางราตรี ธงชัย 
21 หนองไผ่พัฒนา 664 656 656 658 นายเหมือน ศรีคุณ 
 รวม 9,567 9,607 9,607 9,675  

    ที่มา :  ข้อมูล ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอหนองเรือ    

    ๓.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
             จ านวนประชากรแยกตามประเภท ดังนี ้

แยกประเภท ชำย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) หมำยเหต ุ
จ านวนประชากรเยาวชน 1,099 979 2,078      อายตุ่ ากว่า 18 ป ี
จ านวนประชากร 3,202 3,099 6,301      อาย ุ18-60 ป ี
จ านวนประชากรผู้สูงอาย ุ 523 703 1,226      อายุมากกว่า 60 ป ี

รวม 4,824 4,783 9,607     ทั งสิ น 9,607 คน 
     ที่มา :  ข้อมูล ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอหนองเรือ ณ เดือน เมษายน 2559   
                     / 4. สภาพทางสงัคม...    
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4. สภาพทางสังคม    
    ๔.1  การศึกษา 

  โรงเรียนทุกสังกัดที่เปิดท าการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นที่บริการเทศบาลต าบลกุดกว้าง จ านวน 14 แห่ง รายละเอียดสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 
ที  

 
ชื อโรงเรียน 

ชั น รวม 
นร. 

 

ครู 
(คน) 

รวม 
ครู 

 
ชื อผู้อ่ำนวยกำรโรงเรียน 

อบ.1 อบ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ช ญ 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 ร.ร.หนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 10 10 6 7 7 12 20 10 9 12 15 7 7 6 10 11 11 17 11 5 16 15 234 3 11 14 นายวัฒนา สมหวัง 
2 ร.ร.โคกสูงวิทยานุกูล 2 3 3 0 2 2 8 3 2 3 2 4 4 4 2 6 - - - - - - 50 3 3 6 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ 
3 ร.ร.บ้านขนวนนคร 3 6 5 5 5 2 6 4 2 4 6 5 5 6 7 7 3 3 3 3 3 4 97 5 7 12 นายพนทอง ขาวสร้อย 
4 ร.ร.บ้านกุดกว้าง 9 5 4 6 4 3 6 4 5 3 5 3 4 4 3 1 - - - - - - 69 5 2 7 นายกิติพงษ์ รัตอัน 
5 ร.ร.บ้านโนดู่ 3 3 5 6 2 2 5 2 4 3 0 3 3 5 6 2 - - - - - - 54 1 4 5 นายพชร ทิลารักษ์ 
6 ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแปน 2 0 4 5 4 3 4 3 1 2 7 4 3 3 3 3 - - - - - - 51 3 2 5 นายนพพร ชามา 
7 ร.ร.บะยาว-โนนฟันเรือวิทยา 8 6 5 6 5 8 4 10 12 8 12 0 7 7 6 7 11 5 5 1 5 5 143 6 7 13 นายสมพร ศิริแก้ว  
8 ร.ร.บ้านส าราญหินลาด 10 4 10 10 8 9 8 8 9 8 8 10 10 3 10 8 - - - - - - 133 3 6 9 นายจงกล  โนพันธ์ุ 
 
ที  

 
ชื อโรงเรียน 

ชั น รวม 
นร. 

 

ครู 
(คน) 

รวม 
ครู 

 
ชื อผู้อ่ำนวยกำรโรงเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ช ญ 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสว่างรังษี 2 - 2 - 2 - - - - - - - - 1 1 2 พระมหาชาติชาย  อิทธิญาโณ 
จ่ำนวนเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

 ช ญ  
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจูมพล 13 11 24 - 2 2 สังกัด  เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว-โนนฟันเรือ 15 23 38 - 2 2 สังกัด  เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนวน 19 16 35 - 2 2 สังกัด  เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส าราญหินลาด 20 20 40 - 2 2 สังกัด  เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
14 ศูนย์พัฒนาบ้านกุดกว้าง 11 13 24 - 2 2 สังกัด  เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

/ ๔.2 สาธารณสุข … 
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    ๔.2  สาธารณสุข  
             สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง ได้แก่ 
         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 ประกอบด้วย 
           จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 4 คน ลูกจ้าง 1 คน 
        ประชาชนผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 90 คน / วัน        
        โดยให้บริการประชาชนรวม 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6, บ้านหนองโก หมู่ที่  7,     
บ้านส าราญหินลาด หมู่ที่ 8, บ้านบะยาว หมู่ที่ 9, บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10, บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13, บ้านบะยาว
สันติสุข หมู่ที่ 19, บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 
         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดกว้าง บ้าน กม. 52 หมู่ที่ 12 ประกอบด้วย 
            จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 6 คน ลูกจ้าง 3 คน 
        ประชาชนผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 93 คน/วัน 
        โดยให้บริการประชาชนรวม 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่  1, บ้านโคกสูง หมู่ที่  2,      
บ้านขนวน หมู่ที่ 3, บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4, บ้านโนนดู่ หมู่ที่  5, บ้าน กม. 52 หมู่ที่ 12, บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14, 
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 15, บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16, บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18, บ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ที่ 21, และหมู่บ้าน นอกเขตต าบลกุดกว้างที่มารับบริการ คือ หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทัน                                                                            

     ๔.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
              สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลกุดกว้าง จ านวน 100 คน  
              ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลกุดกว้าง และสามารถโทรหมายเลข ฉุกเฉินได้ที่หมายเลข 
โทร. 0-4329-6358 / โทรสาร 0-4329-6358 ต่อ 808 และ 0-4329-6475 ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อม
หน่วยกู้ชีพ โทร 1669        

     ๔.๔  การสังคมสงเคราะห์ 
                การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์     
    - ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รบัรองท าการวินิจฉัยแล้วและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยเอดส์   
ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลกุดกว้าง จ านวน 25 คน  

              การสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ            
     - ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลกุดกว้าง จ านวน 1,487 คน โดยแยกเป็นช่วงอายุ ดังต่อไปนี ้

  (1) ช่วงอายุระหว่าง 60-69 ป ีจ านวน 700 คน 
(2) ช่วงอายุระหว่าง 70-79 ป ีจ านวน 542 คน 
(3) ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ป ีจ านวน 207 คน 
(4) ช่วงอายุระหว่าง 90 ปีข้ึนไป จ านวน 38 คน 

              การสังคมสงเคราะห์ผู้พิการ                                                                                                      
      - ผู้พิการในเขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบลกุดกว้าง จ านวน 300 คน 

 
 

/ ๕. ระบบการบริการข้ันพื้นฐาน...



                 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

-11- 
๕. ระบบการบริการขั้นพ้ืนฐาน                

5.1  การคมนาคมขนส่ง  
            ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินผา่นพื้นที่ จ านวน 1 สาย ได้แก่ 
              - ทางหลวงหมายเลข  12   :  ขอนแก่น – เพชรบูรณ์ (ถนนมะลิวัลย์) 
            เทศบาลต าบลกุดกว้าง มีระบบคมนาคมทางบก  ใชร้ถยนต์เป็นหลัก และเทศบาลรับผิดชอบถนน ความยาว 
รวมทั้งหมด 31,671 เมตร 
        - ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลต าบลกุดกว้าง    จ านวน  20,354  เมตร 
          - ถนนลาดยางภายในเขตเทศบาลต าบลกุดกว้าง   จ านวน   6,020  เมตร 
         - ถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลต าบลกุดกว้าง      จ านวน   7,532  เมตร 
             ถนนลาดยางเชื่อมถนมะลิวัลย์ จ านวน 3 เส้นทาง 

    - เส้นทางบ้านหนองโก หมู่ท่ี 7- บ้านโนนฟันเรือ หมู่ท่ี 10   ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร   
                - เส้นทาง กม. 52 หมู่ท่ี 12 - บ้านกุดกว้าง หมู่ท่ี 4           ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร 
                - เส้นทางบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 1 - บ้านขนวน หมู่ท่ี 3           ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร 
            ถนนลูกรังเชื่อมถนนมะลิวัลย์ 3 เส้นทาง 
                - เส้นทางบ้านโนนสง่า หมู่ท่ี 16 - บ้านโนนดู่ หมู่ท่ี 5          ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร 
               - เส้นทางสถานีอนามัยบ้าน กม 52 หมู่ท่ี 12 - บ้านหนองดินก่ี หมู่ท่ี 14 ยาวประมาณ   1 กิโลเมตร   
               - เส้นทางบ้านหนองกุง หมู่ท่ี 15- ถนนเชื่อมบ้านกุดกว้างและบ้านขนวน  ยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร  
            ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างถนนหลัก ๆ จ านวน 3 เส้นทาง 
                - เส้นทางบ้านโนนสะทอน หมู่ท่ี 13 เชื่อมต่อบ้านโนนดู่, บ้านโคกกลาง, บ้านหนองแวง,บ้านหนองดินก่ี,  
 บ้านกุดกว้าง ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร 
                - เส้นทางบ้านบะยาวสันติสุข หมู่ท่ี 19 - บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 6 ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร   
                - เส้นทางบ้านกุดกว้าง หมู่ท่ี 4 - บ้านขนวน หมู่ท่ี 3 ยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร 
            ถนนสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)                                                                  

    5.2  การไฟฟ้า   
            การใช้ไฟฟ้า 21 หมู่บา้น  ครอบคลุมทั้ง 2,381 ครัวเรือน         
            การใช้ไฟฟ้าประจ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าประจ าต าบลกุดกว้าง  
             - ตารางสรุปจ านวนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าดว้ยไฟฟ้า จ านวน  6 สถานี 

ชื อสถำนีสูบน ่ำ 
ด้วยไฟฟ้ำ 

จ่ำนวน
รำย 

จ่ำนวน
ชั วโมง 

จ่ำนวนเงิน
(บำท) 

ค่ำไฟฟ้ำ 
(ทต.) 

ค่ำไฟฟ้ำ 
(เกษตร) 

รวมค่ำไฟฟ้ำ 

1. บ้านส าราญหินลาด 122 717 129,060 243,215.94 42,713 285,928.94 

2. บ้านโนนดู ่ 204 1,241 124,100 265,139.02 85,000 350,139.02 

3. บ้านโคกกลาง ปั๊ม 2 127 993 119,160 60,082.27 19,312 78,894.27 

4. บ้านกุดกว้าง 73 394 31,520 34,498.05 11,223 45,721.05 

5. บ้านหนองแวง 90 660 99,000 189,137.64 36,287 159,080.87 

6. บ้านขนวน 20 154 23,100 61,629.11 11,338 72,967.11 

7. บ้านโคกกลาง ปั๊ม 1  -  -   - 27,875.88 6,509 30,478.35 

รวมทั งสิ น 636  4,159  525,940 881,577.91 212,382 1,023,209.61 

       ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลกุดกว้าง ณ 19/10/2559  
/ 5.3 การประปา… 
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    5.3  การประปา  
             การใช้ประปาครอบคลมุทั้ง 20 หมู่บ้าน, (ส่วนบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 ใช้น้ าประปากับเทศบาล
ต าบลหนองแก)          

    5.4  โทรศัพท์  
            ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน 10 แห่ง 
            โทรศัพท์บ้าน  จ านวน 36 เครื่อง       

    5.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสด ุครุภัณฑ์  
            รถตู้    จ านวน 2 คัน  
            รถขนขยะ   จ านวน 1 คัน 
            รถยนต์กู้ชีพ   จ านวน 1 คัน 
            รถกระบะกองช่าง  จ านวน 1 คัน 
            รถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์   จ านวน 1 คัน     

6. ระบบเศรษฐกิจ                                                                                                                    
    ๖.1  การเกษตร   
            ตารางแสดงรายละเอยีดเศรษฐกจิการเกษตรด้านการปลูกพืช  

ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลกุดกว้าง ณ เดือน เมษายน 2559                                                         
    ๖.2  การประมง 
            ตารางแสดงรายละเอียดเศรษฐกิจการเกษตรด้านการเลี้ยงสัตว์ 

ด้ำนกำรเลี ยงสัตว์ 
ไก่  

(ตัว) 
เป็ด 
 (ตัว) 

ปลาสวาย 
(บ่อ) 

ปลานิล 
(บ่อ) 

ปลาดุก 
(บ่อ) 

ปลาตะเพียน 
(บ่อ) 

ปลาแรด 
(บ่อ) 

กบ 
(บ่อ) 

กุ้ง 
(บ่อ) 

10,929 3,307 7 135 254 73 1 222 5 
ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลกุดกว้าง ณ เดือน เมษายน 2559     
    ๖.๓  การปศุสัตว์  
             ตารางแสดงรายละเอียดเศรษฐกจิการเกษตรด้านปศุสัตว์ 

ด้ำนปศุสัตว์ 
หมู  
(ตัว) 

โคเน้ือ  
(ตัว) 

กระบือ  
(ตัว) 

424 255 25 
ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลกุดกว้าง ณ เดือน เมษายน 2559 

 
จ่ำนวน
ครัว 
เรือน 

                                                     ด้ำนกำรปลูกพืช 
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อย 

(ไร๋) 
ถั่ว

เหลือง
(ไร๋) 

ถั่ว
เขียว
(ไร๋) 

พริก
ชี้ฟ้า
(ไร๋) 

พริก
ส้ม(ไร๋) 

กระ 
เทียม
(ไร๋) 

หอม
(ไร๋) 

กะหล่ า
ปลีก
(ไร๋) 

ยาง 
พารา
(ไร๋) 

ข้าว
จ้าว 
(ไร่) 

ข้าวเหนียว 
(ไร่) 

ข้าว
จ้าว 
(ไร่) 

ข้าว
เหนียว 
(ไร๋) 

1,320 - ๒๕,๗๙๘ - 1,408 7,987 268 293 24 107 4.3 4.1 - 90 

/ ๖.๔ การบรกิาร… 
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   ๖.๔  การบริการ  
            สถานบริการน้ ามัน    จ านวน     ๒ แห่ง 
      สถานบริการนวดแผนไทย   จ านวน     ๑ แห่ง 

  ร้านเกมส์/บรกิารอินเตอร์เน็ต   จ านวน     ๖ แห่ง    
   ร้านขายของช า    จ านวน ๑๒๗ แห่ง 

  ร้านขายไก่ย่าง-ส้มต้า     จ านวน   ๒๐ แห่ง 
  ร้านซ่อมรถจักร ยานยนต์     จ านวน   ๑๓ แห่ง 
  ร้านปะผรุถยนต์      จ านวน     ๔ แห่ง 
  ร้านเสรมิสวย    จ านวน     ๕ แห่ง 

   ๖.๕  การท่องเท่ียว   
            แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์  
              - แหล่งน้ าหนองแปน เนื้อทีป่ระมาณ 1,400 ไร่  
            โบราณสถานและสถานทีส่ าคัญ 
              - ธาตุ (ดอนกู่) บ้านตลาดห้าสบิสอง หมู่ที่ 12                                                             

   ๖.๖  การอุตสาหกรรม    
  โรงส/ีโรงงานปุ๋ย      จ านวน   ๒๑ แห่ง 

 โรงเลี้ยงหม-ูร้านฆ่าสัตว์    จ านวน     ๑ แห่ง 
 โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน     ๑ แห่ง 
 โรงงานเจียระไนพลอย     จ านวน     ๒ แห่ง 
 โรงงานผลติเฟอร์นิเจอร ์   จ านวน     ๑ แห่ง  
 โรงงานผลิตน้ าด่ืม     จ านวน     ๑ แห่ง        

   ๖.๗  การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ  
 โรงแรมบ้านเช่า/โกดัง      จ านวน    ๘ แห่ง   
 ร้านขายผ้า        จ านวน    ๓ แห่ง  
 ร้านขายต้นไม้       จ านวน    ๓ แห่ง    
 เจาะน้ าบาดาล     จ านวน    ๑ แห่ง  
 กลุ่มทอเสื่อกก     จ านวน    ๑ แห่ง 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์   จ านวน    ๑ แห่ง                                                  

    

 

 

/ 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน... 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)                                                      
    7.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  

ชื อหมู่บำ้น หมู่ที  รวมประชำกรทั งสิ น จ่ำนวนครัวเรอืนทั งสิ น พื นที  (ไร่) 
หนองไผ่ 1 700 199 1,500 
โคกสูง 2 556 141 902 
ขนวน 3 438 99 1,080 
กุดกว้าง 4 763 190 3,501 
โนนดู่ 5 362 96 522 
โคกกลาง 6 453 105 2,893 
หนองโก 7 486 125 1,800 
ส าราญหินลาด 8 732 163 1,092 
บะยาว 9 424 100 974 
โนนฟันเรือ 10 477 125 1,228 
หนองตาไก้ 11 38 21 900 
กม.  52 12 214 113 1,307 
โนนสะทอน 13 391 85 800 
หนองดินก่ี 14 373 86 1,831 
หนองกุง 15 283 76 322 
โนนสง่า 16 262 79 468 
ขนวนนคร 17 832 161 2,150 
หนองแวง 18 287 62 2,500 
บะยาวสันติสุข 19 466 121 1,000 
โนนฟันเรือ 20 478 112 1,953 
หนองไผ่พัฒนา 21 658 204 1,798 

รวม 9,675 2,463 30,521 
              ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลกุดกว้าง ณ พฤษภาคม 2562  

    7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร  
            สรปุภาพรวมข้อมลูของการท าการเกษตร (เกษตรท านา) 

ในเขตชลประทำน นอกเขตชลประทำน 
จ านวน

ครัวเรือน  
 

จ านวนไร่ 
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนเฉลี่ย  
(บาท./ไร่) 

ราคาขาย
เฉลี่ย  

(บาท./ไร่) 

จ านวน
ครัวเรือน  
(ครัวเรือน) 

จ านวนไร่ 
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนเฉลี่ย  
(บาท./ไร่) 

ราคา       
ขายเฉลี่ย  
(บาท./ไร่) 

119 2,176 525 4,000 5,750 1,261 25,030 496.19 3,714.29 5,655 

ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลกุดกว้าง ณ  2559 
 
 

 / สรุปภาพรวมข้อมูล… 
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            สรุปภาพรวมข้อมูลของการท าการเกษตร (เกษตรท าสวน) 
ส้ม ยำงพำรำ 

จ านวน
ครัวเรือน  
(ครัวเรือน) 

จ านวน
ไร่  
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย  

(กก./ไร่)  

ต้นทุน
เฉลี่ย  

(บาท./ไร่) 

ราคาขาย
เฉลี่ย  

(บาท./ไร่) 

จ านวน
ครัวเรือน  
(ครัวเรือน) 

จ านวน
ไร่  
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย  

(กก./ไร่)  

ต้นทุนเฉลี่ย  
(บาท./ไร่) 

ราคาขาย
เฉลี่ย  

(บาท./ไร่) 

1 3 500 5,000 20,000 8 90 1,150 11,500 37,500 

ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลกุดกว้าง  2559 

            สรุปภาพรวมข้อมูลของการท าการเกษตร (เกษตรท าไร่) 
อ้อย มัน ข้ำวโพด 

จ านว
น

ครัวเรื
อน  

(ครัวเ
รือน) 

จ านว
นไร ่ 
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย  

(กก./ไร่)  

ต้นทุนเฉลี่ย  
(บาท./ไร่) 

ราคาขาย
เฉลี่ย  

(บาท./ไร่) 

จ านว
น

ครัวเรื
อน  

(ครัวเ
รือน) 

จ านว
นไร ่ 
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย  

(กก./ไร่)  

ต้นทุนเฉลี่ย  
(บาท./ไร่) 

ราคา
ขาย
เฉลี่ย  
(บาท./

ไร่) 

จ านว
น

ครัวเรื
อน  

(ครัวเ
รือน) 

จ า
นว
น
ไร่  
(ไร่) 

ผลผลิ
ต

เฉลี่ย  
(กก./
ไร่)  

ต้นทุ
น

เฉลี่ย  
(บาท.
/ไร่) 

ราคา
ขาย
เฉลี่ย  
(บาท.
/ไร่) 

393 7,987 9,527.78 5,969.44 9,183.33 5 26 3,333.33 3,666.67 9,466.67 1 2 357 2,000 5,000 

ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลกุดกว้าง 2559      

    7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร   
             รายละเอียดแหลง่น้ าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บา้น/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ระบบ 
ประปำ 

บ่อบำดำล 
บ่อเจำะที ใช้กำรได้ 

สระน ่ำ 
(100 ตำรำงวำ) 

ล่ำน ่ำเชิญ/ 
ฝำยกั นน ่ำ 

คลอง 
ชลประทำน 

2๒ ๑๘ 30 55 6 
ที่มา :  ข้อมูล กองช่าง เทศบาลต าบลกุดกว้าง ณ เดือน มิถุนายน 2559  

    7.4  ข้อมูลดา้นแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
             รายละเอียดแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมูบ่้าน/ชุมชนในปีทีผ่่านมา 

แหล่งน ่ำ จ่ำนวน ไม่มี มี ทั วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่

ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
     1) บ่อบาดาลสาธารณะ 1๘ - ๖๖๗ ๑,๐๒๑ ๖๖๗ ๑,๐๕๘ ๓๘.๖๗ 
     2) บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 1๒ - ๔๗๐ ๘๐๘ ๔๙๐ ๘๐๘ ๓๗.๗๕ 

 3) ประปาหมู่บ้าน (อปท.) ๒1 - ๒,๓๘๑ - ๒,๓๘๑ - 100 
     4) ระบบประปา (การประปา    
         ส่วนภูมิภาค) 

๑ - ๙ - ๙ - 100 

     5) แหล่งน้ าธรรมชาติ 1๘  ๗๙๑ 1,๑๔๙ ๗๙๑ 1,๑๔๙ ๔๐.๗๗ 

ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลกุดกว้าง 2562  
 
 

 
/ ๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม...          
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม                  
    ๘.1  การนับถือศาสนา  

  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถานทีป่ระกอบพิธีทางศาสนา ๑๘ แห่ง ประกอบด้วย  
                1. วัดจูมพล บ้านหนองไผ่   หมู่ที่ 1,21     
       2. วัดสว่างโนนดู่ บ้านโนนดู่   หมู่ที่ 5      
                 3. วัดบึงเกษตร บ้านกุดกว้าง   หมู่ที่ 4     
                 4. วัดศรีจันทราราม บ้านหนองโก   หมู่ที่ 7    
                 5. วัดป่าพัทธสีมา บ้านบะยาว   หมู่ที่ 9,19    
                 6. วัดโพธ์ิชัย บ้านโนนฟันเรือ   หมู่ที่ 10,20                                                 
                 7. วัดโกศลภาราม บ้านโคกกลาง   หมู่ที่ 6    
                 8. วัดหนองแวง บ้านหนองแวง   หมู่ที่ 18     
                 9. วัดสว่างรังษี บ้านโนนสะทอน   หมู่ที่ 13    
                 10. วัดเทพนิมิตภูกระแต บ้านโนนสง่า  หมู่ที่ 16   
                 11. วัดอรุณสว่างอัมพวัน บ้านหนองดินกี่  หมู่ที่ 14    
       12. วัดสวรรค์คงคา บ้านขนวน   หมู่ที่ 3,17   
           13. วัดสว่างชัยศรี บ้านโคกสูง   หมู่ที่ 2      
      14. วัดกู่แก้วพัฒนาราม บ้านหนองกุง  หมู่ที่ 15    
       15. วัดส าราญหินลาด บ้านส าราญหินลาด  หมู่ที่ 8   
                16. ส านักสงฆ์เบญจวรรณ บ้าน กม. 52  หมู่ที่ 12                  
                17. ส านักสงฆ์วัดป่าส าราญสามัคคีธรรม  หมู่ที่ 7,8,13  
       18. ส านักสงฆ์กู่แก้ว บ้านหนองกงุ  หมู่ที่ 15          

    ๘.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
  การด้าเนินงานในด้านการส่งเสริม และอนรุักษ์วัฒนธรรม ได้แก่ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีบั้งไฟ 

ประเพณีวันเข้าพรรษา และประเพณีแข่งเรือ ลอยกระทง เป็นต้น 
 

    ๘.๓  สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
    ผลิตภัณฑท์้องถ่ินทีส่ าคัญ ได้แก่ เสื่อกก ผ้าฝ้าย กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก พลอยแปรรูป และ     
ผ้าห่มจากผ้าส าล ี เป็นต้น      

 
 
 

-----------------------------
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ส่วนท่ี  ๓                                                                                                                           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
------------------- 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค                                                           
     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี โดยมุ่งเน้น    
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ
ไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ       
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้ 
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/ การก าหนดใหม้ี... 
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การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ

ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผน่ดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหส้ามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ 
ซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลัง
อ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ      
การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก        
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ 
                ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็นจะต้อง       
มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอด        
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบตัิในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

/ (๑) ยุทธศาสตร์... 
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(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด       
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
                (๑) การเสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
               (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
               (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
               (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
               (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
               (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
                (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
            ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพฒันาไปสู ่
การเป็นประเทศพัฒนาแลว้ ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลติและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ        
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
                 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
                  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร      
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกจิทีเ่ปลีย่นไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

       / - ภาคเกษตร… 
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        - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยใหป้รบัไปสูก่ารท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม 
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

         - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงข้ึน 

         - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

       (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

       (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

       (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

       (๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมอืกับนานาชาติในการสรา้งความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
             ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน      
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง        
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ          
                  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
                  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
                  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
                  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
              ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
                  (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
                  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

           / (๓) การสร้างสภาพแวดลอ้ม… 
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                  (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
                  (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
                  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
              ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
                  (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
                  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
                  (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                  (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
              ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
                   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
                   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
                   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
                   (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
                   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
                   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒) กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
               ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
 
 

/ ๓) ปัจจัยความส าเรจ็… 
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๓) ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

               ๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและภาพ  
ในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
ก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได ้
               ๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่าง      
มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
               ๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่     
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล  บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
            การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์        
เอาไว้แล้ว   
            ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาลต าบลดอนโมง จึงได้จัดท าแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์         
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมมาภิบาล 
                                ในสังคมไทย 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

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

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลีย่นแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

/ การเกิดภัยธรรมชาติ... 
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การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี ้ 

   (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
   (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ   
   (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

         ๒) สถานะของประเทศ 
   ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

                    ๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะข้ึนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ 
ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๑.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อย
ละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสัง่สมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มปีระสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผา่นมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลงัแรงงานและการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙          
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

/ ๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิต... 
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๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง  

ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึน แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา 
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อย
ละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้
ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน    

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ  ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลติ และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ัน
น า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทยีบกับกลุม่ประเทศที่มรีายได้สูง โดยใน
ป ี๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทนุด้านการวิจยัและพัฒนาเพิม่ขึ้นเปน็ 

/ ร้อยละ ๐.๔๘... 



                    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

 

-25- 
ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่าย  
เพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
                     ๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่  
ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญ
กับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการ        
ในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการ        
ของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
                 ๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
                           ๑. ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน   
        ๒. ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม         
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจา้นวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอ้ยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และ
ร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา             
(ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลัง
แรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย     
ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการ          
มีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 
                            ๓. กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพท่ีเพ่ิมมากขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓  

/ การเพิ่มข้ึนของผูสู้งอายุ... 
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การเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงข้ึน แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อย
ละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
                 ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ 
๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย     
                  ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป ีเพศหญิง ๗๘.๒ ป ี
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ีขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
                  ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ข้ึนเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
                  ๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
                           ๑. ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่
ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า      
ของภาครัฐ 
                            ๒. เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 
๒.๒ เท่า 

 / ๓. คุณภาพการใหบ้ริการ… 
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                            ๓. คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 
                             ๔. ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากข้ึน จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
                             ๕. ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
                  ๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพิ่มข้ึนเป็นแบบข้ันบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ  แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
                   ๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน          
                   ๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการ
เป็นแผนต าบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชนมีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งใน
ปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
                   ๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

/ ๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ... 
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๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                  ๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
                            ๑. พ้ืนท่ีป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึน ท าให้ความต้องการใช้ที่ดิน
เพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิม่มากข้ึนตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกท าลายมากข้ึน โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
                            ๒. ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่อง เป็น
เวลานาน 
                            ๓. ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อื่นๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝัง่ โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้
พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒    
คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง  โดยไม่อนุญาตการต่อ
สัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ 
พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ 
ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพิ่มมากขึ้น 
                            ๔. การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มข้ึนตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี 
๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพิ่มข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็น  
ร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย   
มีแนวโน้มดีข้ึน โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี ๒๕๕๕       
การเพิ่มข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  
                          ๕. ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในใช้ัน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาข้ึนมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 

/ การพัฒนาน้ าบาดาล... 
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 การพัฒนาน้ าบาดาลข้ึนมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
                  ๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
                            ๑. ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ใน
ปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงข้ึนถึง ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึน  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
                           ๒. มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้น
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีข้ึนเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
และประชาชนดีข้ึน 
                           ๓. คุณภาพน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิม่ขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดข้ึนได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
                           ๔. ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพิ่มข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน 

/ คาร์บอนไดออกไซด…์ 
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คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ  ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึนในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ 
จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ  ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติ       
ที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก  

 ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
                   ๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
                             ๑. ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล         
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่าง
น้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม       
(๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้ งระดับชาติและระดับท้องถ่ินที่มีการซื้อสิท ธ์ิ  ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง                
มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล    
มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ  ที่ตนเอง       
ได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้   
                             ๒. ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัท      
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนน
เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย               

/ ให้ความส าคัญ… 
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ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเช่ือมั่นแก่   
ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

                    ๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
                             ๑. การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลาง    
ได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถ่ินไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ของประเทศ ทั้งสามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 
                              ๒. การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท . ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย             
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถ่ินต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มข้ึนเป็น   
ร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจ
ไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจาก
ภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/
กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ านวน 
๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล         
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการ       
ซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถ่ินขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้
ที่ท้องถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถ่ินจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น 
การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ แหล่งท่องเที่ยวทีม่ี
ช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 
 
 
 

/ ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอรร์ัปช่ัน... 
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                    ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
                              ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง         
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท       
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามา        
มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและ         
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทย
ได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก    
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบ
กับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

         ๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
   ๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
                            ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-
๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ 
โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และ
ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐาน
เหล่าน้ี เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการ
ประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ 
(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัว
ในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวร
มากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งข้ึนเป็นเฉลี่ย   
ร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน             
(๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะ
เริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง        
(๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย 
(๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับ 

/ ฐานะการพัฒนาประเทศ… 
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ฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ข้ันต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัว
เพิ่มข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพ
ของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการ   
ที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค    
และในเวทีโลก 
                     ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
                              การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน
ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงข้ึน โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มข้ึนช้า ปัญหาการค้า
มนุษย ์และการขาดการคุ้มครองทางสงัคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
คนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็น
โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. 
จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ข้ันต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ 
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
                            ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการ
เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ  อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
                            การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของ
เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถ่ินทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถ่ิน  การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น  

/ นอกจากนี้... 
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นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นที่
เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
                            ๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘         
มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  
มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น  ให้เป็นไป     
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจาย
อ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลัง     
เพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมปีระสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๒. ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล          
การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและ       
การกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 

    ๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

                            องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย 
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
                            การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง       
ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย ์

/ อิเล็กทรอนกิส์... 
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อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาค
การผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 
                               ๑. แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

๒. การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามา      
ซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงข้ึนทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้
ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

๓. การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหว่ียงจาก
กระแสการเปิดเสรทีางการค้าจะก่อใหเ้กิดการเคลือ่นย้ายเงนิทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม แรง
กดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

๔. ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วง   
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลก      
ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

๕. ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร     
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือ
ในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

/ ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลง... 
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๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคง   
ด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน   

๒. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ป ี    
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน    
ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน 
เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรม
และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน      

         ๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

                   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 

/ ๔.๒ การก าหนดต าแหนง่… 
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๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ

ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึน ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาค       
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสนิค้าเกษตรอนิทรยี์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
                 ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
                          ๑. เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
                          ๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
                          ๓. ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
                          ๔. การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ    
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
                ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
                          ๑. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
                          ๒. การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
                          ๓. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 
                ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
                          ๑. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
                          ๒. บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
                ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                          ๑. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
                          ๒. ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                          ๓. เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
                          ๔. เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
                         ๕. มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
               ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
                         ๑. การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
                         ๒. ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
                         ๓. มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

/ ๕. แนวทางการพัฒนา… 
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       ๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
                 ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
                          พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
                ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
                          สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ข้ันพื้นฐาน    
เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
               ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
                        พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกดีกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มแีบรนด์สนิค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
               ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ี 

   เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน            
               ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
                        ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรข้ันปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิด 

/ การประหยัดจากขนาด... 
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การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิต      
ในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
                 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
                          โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
                 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
                          ๑. ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่    
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
                          ๒. ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
                          ๓. พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
                          ๔. ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ 
                   ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
                            การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ    
                  ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
 
 

/ ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ า... 
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๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

                 ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานใหชั้ดเจนและสะท้อนทกัษะฝีมอืแรงงานอย่างแท้จรงิ เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้ นที่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
                 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ 
(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานทีจ่ าเป็นและเหมาะสมตามกลุม่เป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
                ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเปน็ระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ. ทรัพยากรน้ า และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
                 ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรงุและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลือ่มล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
                  ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 
                  ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด      
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
                 ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย 

/ และประเทศเพื่อนบ้าน... 
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และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                  ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ         
โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม 
และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิท ธิภาพ  ขับ เคลื่ อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ
ที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ       
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ   
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ 

/ เปลี่ยนแปลงสภาพ... 
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
                 ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปช่ันและคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
                  ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
                  ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ         
ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง                                                            

     1.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
            ๑) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค
ข้ึน เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)            
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”          
โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์
การพัฒ นาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่ ง เทศเทศบาลต าบลบ้านเหลื่ อมนั้นตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดี
ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถ
พึ่ งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่ างอบอุ่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สมบูรณ์                  
ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้    
 

          / 2. กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาภาค… 
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            2. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการ        
มี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
                  2.๑ แนวคิดและหลักการ 
              2.๑.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล 
เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับ
กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
              2.๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

      1. ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
      2. ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส

ของพื้นที่ 
                   ๒.2 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
                ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม            
การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
                ๒.2.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

    ๒.2.2 พัฒนาพื้นที่ เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก -ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

    ๒.2.3 พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑลพื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-
มุกดาหาร 
         ๒.3 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ    
โดยเน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 

/ ๒.๓ พัฒนาระบบโลจสิติกส์... 
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        ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
        ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการ
จัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

        ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
          ๑. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
           ๒. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิต ใจและสติปัญญา รอบรู้    
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
           ๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
           ๔. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
     ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  ๑. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้ างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  ๒. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกจิกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  ๓. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน        
ของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานใหเ้กิดประโยชน์สูงสดุ การท าการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  
สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสรา้งคุณค่าเพิ่ม และพัฒนา
เส้นทาง 
 

/ ๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... 
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  (๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า      
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
    ๓.๓ โครงการท่ีส าคัญ (Flagship Project) 
                    1. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
                    2. โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
                    3. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
                    4. โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
                    5. โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
                    6. โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
                    7. โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

๔) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
               4.1. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดขอนแก่น 

            4.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง               
(กลุ่มจังหวัด รอยเอ็ด - ขอนแกน – มหาสารคาม - กาฬสนิธุ  

                      คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18    
กลุมจังหวัด โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัด
ขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ ” (รอย มาจาก รอยเอ็ด,    
แกน มาจาก ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธ์ุ) กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ก าหนด
วิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2557 –2560) ฉบับทบทวนไววา “เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก   
(ขาว ออย มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรมการคา การบริการ การทองเที่ยว และการลงทุนสูสากล”   
                       4.1.2 เปาประสงค เชิงวิสัยทัศน  
                             เพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนและการพฒันากลมุจังหวัดที่ พงึปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได
ก าหนดเปาหมายหลักในการพัฒนากลมุจังหวัดไว  ดังนี ้ 
                             1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลกัใหไดมาตรฐาน 
                            2. เพิ่มมูลคาการคา การลงทุน การแปรรปูพืชเศรษฐกจิ  
                             3. พัฒนาการทองเที่ยวกลมุจงัหวัดสกูารทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
                             4. เตรียมความพรอมกลมุจังหวัดในการเขาสปูระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                     4.1.3 ตัวชี้วัดรวม 
                       1. รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพิ่มข้ึน 

                     2. รอยละของจ านวนแปลงที่ไดรับการรบัรอง GAP 
  3. รอยละรายไดจากการคา การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจทีเ่พิ่มข้ึน 

                       4. รอยละมลูค่าภาคการค้าการลงทุนทีเ่พิม่ขึ้น 
                       5. รอยละของรายได้จากการทอ่งเที่ยวกลุม่จังหวัดที่เพิม่ขึ้น  
 
 

           / 4.2 ประเด็นยุทธศาสตร.์.. 
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               4.2 ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 
                    กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดก าหนดประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค
ตัวช้ีวัด และกลยุทธการพฒันาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน ของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม 4 ประเด็น 
ยุทธศาสตร ดังนี ้
                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจ
ให้มีความเข้มแข็ง   

                    1. เปาประสงค  
               1.1 เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคณุภาพที่ดี   

                            1.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรปูและเพิม่ช่องทางการตลาดสินคาเกษตรและ 
                                          ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสนิคาเกษตร  

                    2. ตัวชี้วัด 
                      2.1 รอยละที่เพิ่มข้ึนของจ านวนแปลงที่ไดรับใบรับรอง GAP 
                      2.2 รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพิม่ขึ้น 
                          3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวยกลยุทธ  กลยุทธ ดังนี้  
                     3.1 เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต   

               3.2 พัฒนาและสรางมูลค่าเพิม่สินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก  
                      3.3 พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลกั   
                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการคา การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เปนมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

                  1. เปาประสงค  
             1.1 เพิ่มมลูคาการคาการลงทุนและรายไดกลุ่มจงัหวัด 
             1.2 มีความพรอมด้านโครงสรางพื้นฐานเพือ่รองรับการลงทุน 
             1.3 เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

                    2. ตัวชี้วัด 
             ๒.1 รอยละที่เพิม่ขึ้นของมลูคาการคาของกลมุจงัหวัด 
             2.2 รอยละที่เพิม่ขึ้นของมลูคาการลงทุนในกลมุจังหวัด 
             2.3 รอยละความส าเร็จในการพฒันาโครงขายคมนาคมกลมุจงัหวัด  

                  3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา 
                3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรบัการลงทนุ  

            3.2 พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพิ่มทักษะแกผปูระกอบการเพือ่รองรบัการเจรญิ 
          ดานอุตสาหกรรม  

                   3.3 สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
                     3.4 จัดหาชองทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรปูการเกษตร  
                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวกลุมจังหวัด  
                          1. เปาประสงค  

            1.1 รายไดจากการทองเที่ยวและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องเพิม่ขึ้น 
            1.2 เช่ือมโยงการบรหิารจัดการทองเที่ยวกลมุจังหวัดอยางเปนระบบ  

/ 2. ตัวช้ีวัด... 
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                 2. ตัวชี้วัด 

                2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว 
               2.2 รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม 
                2.3 รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มข้ึน 

                 3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้  
            3.1 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเพื่อรองรับนกัทองเที่ยว 
            3.2 พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 
            3.3 สงเสริมกจิกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเที่ยว  

                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การก้าวสปูระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                   1. เปาประสงค  
                           1.1 พัฒนาบุคลากรกลมุจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 
                          1.2 พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
             1.๓ พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 
                   2. ตัวชี้วัด 

          2.1 จ านวนคนที่ไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          2.2 รอยละความพึงพอใจของผรูับบริการจากส านักบรหิารยทุธศาสตรกลมุจังหวัด 

               3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้  
          3.1 พัฒนาบุคลากรกลุ่มจงัหวัดเพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
          3.2 พัฒนาปจัจัยการบรหิารกลุ่มจังหวัด 
          3.3 พัฒนาระบบการบรหิารการวางแผน 

         5) แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น เป็นแผนพัฒนาจังหวัดที่แสดงทิศทางหรือแนวทางพัฒนา
ในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และศักยภาพการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ โดยเกิดจากกระบวนการมีสว่นร่วมของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาร่วมกัน
ระดมความคิดเห็น จนเป็นฉันทามติร่วมกันในการรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อให้การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสัมฤทธ์ิผล
ตามที่มุ่งหวังไว้ 

   5.1 บทบาทเชิงพ้ืนท่ี 
                    ๑. เป็นพื้นที่ตั้งอยู่แนวระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor 
: EWEC) ตัดกับแนวเช่ือมโยงเศรษฐกจิเหนือ -ใต้ สู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Sea Board : ESB)  
                   ๒. เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็น ๑ ใน ๓ จังหวัดน าร่องในการพัฒนาให้เป็นนครเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่ 
                     ๓. เป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกจิทีส่ าคัญ ได้แก่ 

  ข้าว 
นาปรงั   ผลผลิตรวม    ๗๘,๗๐๒ ตัน 
นาป ี  ผลผลิตรวม  ๖๘๔,๘๔๐ ตัน 
 

/ - ข้าวเหนียว  … 
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 - ข้าวเหนยีว   ผลผลิตรวม    ๔๙๐,๖๓๕ ตัน 
 - ข้าวเจ้า ผลผลิตรวม    ๑๙๔,๒๐๕ ตัน 

 อ้อยโรงงาน  ผลผลิตรวม ๕,๕๖๙,๗๖๘ ตัน 
 มันส าปะหลงั  ผลผลิตรวม    ๘๐๔,๔๘๓ ตัน    

        (ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดขอนแก่น)   
                     ๔. เป็นพื้นที่ทีม่ีศักยภาพเอื้ออ านวยต่อการสง่เสริมการค้า การลงทุน เนื่องจากเป็นเมือง
ศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ พร้อมรองรบัการพัฒนา 

          5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
            ประเด็นท้าทายต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

                    ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ จะปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรของจังหวัดอย่างไร เพื่อให้ 

      มีมูลค่าเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
      มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน (Food Safety) 
      สอดคล้องกับสภาพดินและภูมิอากาศในพื้นที่ 

เช่ือมโยงกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีอยู่ และที่ควรจะเกิดข้ึนใน
อนาคตจะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอย่างไร เพื่อให้ 

      เกิดการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดในด้าน 
    - การใช้วัตถุดิบในพื้นที่หรือในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง 
    - การสร้างงาน/สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ 
    - การสร้างภาคบริการที่ต่อเนื่องในพื้นที่ 
      ไม่สร้างปัญหาผลกระทบด้านมลภาวะในพื้นที่ 

๑.๒ จะพัฒนาเพื่อเสริมบทบาทความเป็นพื้นทีจุ่ดตัดของเสน้ทางการพัฒนาตามแนว EWEC     
       ได้อย่างไร เพื่อให ้

      เกิดความเป็นเมืองศูนย์กลางเจริญในระดับอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
                                  เกิดการพัฒนาภาคการผลิตและภาคบริการต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ๑.๓ จะส่งเสริมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างไร เพื่อให้ 
      เพิ่มรายได้ให้กับจังหวัด 
      เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนของจังหวัดเพิ่มเติม 
      เป็นปัจจัยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นต่อผู้ที่จะมาลงทุน  ในจังหวัด 

๑.๔ จะพัฒนาสร้างสินค้า OTOP ของจังหวัดอย่างไร เพื่อให้ 
      เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้/เสริมให้กับประชาชนของจังหวัด 
      เกิดสินค้าเป็นเอกลักษณ์จากรากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน                

ของจังหวัด และสามารถขยายเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เป็นแหล่งดึงดูดให้เกิด
การท่องเที่ยวในจังหวัด 
 

              / ๒. ด้านสังคม... 
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               ๒.  ด้านสังคม 

๒.๑ จะยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไร เพื่อให้ 
      มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

   สามารถได้รับผลจากการเร่งรัดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

๒.๒ จะลดหรือขจัดปัญหาสงัคมที่ส าคัญทั้งในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้  
      อย่างไร เพื่อให้ 

  ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.๓ จะเสริมสรา้งครอบครัว/ชุมชนที่เข้มแข็ง ที่มีภูมิคุ้มกันและมีความสามารถในการรองรับ 
      กับภาวะความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไร เพื่อให้ 
    ลดการจัดการและงบประมาณที่ภาคราชการจะต้องเข้าไปด าเนินการ แก้ไข 
            ปัญหา 

                                  เกิดระบบการคุ้มครองทางสังคมในระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพเสริมกับระบบที่
ต้องบริหารจัดการโดยภาคราชการ 
               ๓.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ จะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้อย่างไร เพื่อให้ 
เป็นฐานทรัพยากรทางการพัฒนาด้านต่างๆ ของจังหวัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ปัญหาผลกระทบต่อเนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร เช่น ปัญหาน้ าท่วม 

และภัยแล้ง ฯลฯ 
๓.๒ จะขจัดปัญหาที่อาจสร้างความเสื่อมโทรมของทรัพยากรให้เพิ่มข้ึนได้อย่างไร เพื่อให้ 

      ลดภาระที่ภาคราชการจะต้องเข้าไปจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา 
   สามารถที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันในการพัฒนาตามศักยภาพ 

และข้อจ ากัดที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               ๔.  ด้านความมั่นคง 

๔.๑ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าไปจัดการกับปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ได้ 
       อย่างไร เพื่อให้ 

ปัญหาเหล่าน้ีไม่สร้างผลกระทบจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญและกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของจังหวัด 

      ปัญหาเหล่าน้ีไม่ไปสร้างปัญหาให้พื้นที่อื่นๆ ของประเทศ 
๔.๒ จะใช้มาตรการด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดในการ 
       เข้าไปเสริมการป้องกัน/ขจัดปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ได้อย่างไร เพื่อให้ 

      เกิดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 
    เกิดการเช่ือมโยงการพัฒนาในด้านต่างๆ เข้ากับการป้องกันปัญหาด้านความ

มั่นคงในรูปแบบใหม่อย่างเป็นระบบ 
 
 

/ แผนยุทธศาสตร…์ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่านับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 11 จังหวัดขอนแก่นก าหนดให้เป็นเมืองส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มี
การวางรากฐานการพัฒนาจงัหวัดอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพื้นฐานส่งผลให้ใน
ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านของภูมิภาค ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา ที่อาจเกิดข้ึนจากการ
พัฒนาอย่างไร้ทิศทาง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ  
จังหวัดขอนแก่นจึงได้มีการก าหนดกรอบทิศทาง การพัฒนาให้มีความชัดเจนและรัดกุมเพื่อให้สามารถน าศักยภาพ
ภายในที่มีใช้พัฒนาเมืองทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างยั่งยืนเกิด
ประโยชน์สุขที่แท้จริงต่อประชาชนและก้าวสู่ความเป็นมหานครแห่งอาเซียน จึงก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.255๗ – 256๐) ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  :  ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุม่ประเทศ 
                  อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

            จุดยืนทางยุทธศาสตร์ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ และสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
     ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ 

ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และโลจิสตกิส ์
ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข 
ศูนย์กลางการศึกษา 
ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว 
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว 

 ภาคอุตสาหกรรม 
    - นครเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
    - พลังงานทดแทน 
    - ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรปูการเกษตร/อุตสาหกรรมสีเขียว 

 ภาคเกษตร  
    - พืชเศรษฐกิจหลกั (ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง) 
    - พืชเศรษฐกิจรอง (ผักปลอดภัย มะม่วงน้ าดอกไม้ ) 
    - สัตว์เศรษฐกจิหลัก (โคเนื้อ ไก่) 

 ภาคท่องเท่ียว 
    - ศูนย์กลางประชุมและการทอ่งเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์(ไดโนเสาร)์และวัฒนธรรม  

 OTOP 
   - ผ้าไหมมัดหมี,่ผ้าฝ้าย 

  พันธกิจ 
1. การเสรมิสร้างชุมชนใหเ้ข้มแข้ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก 
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูอ่ย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุม่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

          /   เป้าประสงค์รวม.. 
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            เป้าประสงค์รวม  

1. อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน และมีเสถียรภาพ 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบรหิาร

จัดการอย่างยั่งยืน 
4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเช่ือมโยงกับกลุม่ประเทศอนุภาค  
    ลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

            ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพฒันาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา           

ที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพือ่เช่ือมโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศ                

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาการบรหิารภาครฐั 

            แผนงานเป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ :  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทาง 
                                                การแข่งขัน 

             เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและยัง่ยืนเป็นมิตร 
                                                       กับสิ่งแวดล้อม 

                              ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม ๔ ปี :  
๑.๑ ร้อยละของผลผลิตพืชส าคัญเฉลี่ยต่อไรเ่พิ่มข้ึน 

๑. ข้าวนาปี ร้อยละ ๑ ต่อป ี
๒. อ้อย ร้อยละ 0.๑ ต่อป ี

๑.๒ ร้อยละของจ านวนแปลงตอ่ฟารม์ ฟาร์มที่ได้รับใบรบรองมาตรฐาน GAP ของ 
ผลผลิตการเกษตรทีส่ าคัญต่อจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รบัการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ข้าวหอม
มะลิ) เพิ่มข้ึนเป็น ๙๘ % เมื่อสิ้นปี 2560  

๑.๓ ร้อยละของจ านวนเกษตรกลุ่มเป้าหมายทีผ่่านการเตรียมความพร้อมตามระบบ 
มาตรฐาน GAP(ข้าวหอมมะล)ิ เพิ่มข้ึนเป็น ๙๘ % เมื่อสิ้นป ี2560 

๑.๔ จ านวนพื้นที่ที่เพิ่มข้ึนของพื้นที่ชลประทาน 20,000 ไร่ เพิ่มข้ึนปลีะ 5,000 ไร่ 
๑.๕ จ านวนที่เพิ่มข้ึนของแหล่งน้ าในไร่นา (นอกเขตชลประทาน) 5,000 แห่ง 
๑.๖ จ านวนพื้นที่ที่ได้รบัการปรบัปรุงบ ารงุดิน ๕0,000 ไร่ 
๑.๗ จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนือ้ได้อย่าง 

ยัง่ยืน 400 ราย 
/ ๑.๘ ร้อยละของมูลค่า… 
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๑.๘ ร้อยละของมลูค่าของผลผลิตสัตว์น้ าเพิม่ขึ้นปีละ ๒ % 
๑.๙ ร้อยละของฟาร์มสัตว์น้ าที่ได้รับการรบัรองมาตรฐานเมือ่เปรียบเทียบกับจ านวน

ทั้งหมดที่ขอการรบัรองเพิม่ขึ้นปลีะ ๑๐ % 
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : ยกระดบัผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมพื้นฐานใหส้ามารถ

รองรับการแข่งขัน 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม ๔ ปี :  

๒.๑ ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินของจังหวัดที่ได้รับการรับรอง 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ร้อยละ 100 เมื่อสิ้นปี 2560 

๒.๒ ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของมลูค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ๔ % 
           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการค้า การลงทุนและการทอ่งเที่ยว 

ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม ๔ ปี :  
๓.๑ ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผู้ประกอบการรายใหม่ทีจ่ดทะเบียนธุรกิจ เพิม่ขึ้นปลีะ ๕% 
๓.๒ จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริม การค้า/การลงทุน/การตลาดในประเทศ  

ปีละ ๕ ครั้ง  
๓.๓ ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวปีละ ๐.๕ % 
๓.๔ ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยวปลีะ ๐.๕ % 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 
                     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ยกระดับการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีข้ึน 

ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม ๔ ปี :  
๑.๑ ร้อยละของประชาชนอายุ ๓๕ ปี ข้ึนไปได้รับการคัดกรองเบาหวานปลีะ 9๐ % 
๑.๒ ร้อยละของประชาชนอายุ ๓5 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรอง ความดัน ๙0 % 
๑.๓ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลอืดได้ดี เพิ่มข้ึนปีละ ๒ % 
๑.๔ ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสงูที่ควบคุมระดับความดันได้ดี เพิ่มข้ึนปีละ ๑ % 
๑.๕ ร้อยละของหญิงตัง้ครรภ์ได้รบัการฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์เพิม่ขึ้นปี 

ปีละ ๑ % 
๑.๖ ร้อยละของเดก็ที่มีพฒันาการสมวัย  เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ ได้ 95 % 
๑.๗ ร้อยละของตลาดสดที่ได้รบัรองความสะอาดและผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซือ้ระดบั 

ดี หรือระดับดีมากเพิ่มข้ึนปีละ ๒ % 
๑.๘ ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยทีผ่่านเกณฑ์และติดป้ายอาหารสะอาด 

รสชาติอรอ่ย (Clean Food Good Taste) 88 
๑.๙ ร้อยละของอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเพิ่มข้ึนปีละ ๒ % 
๑.๑๐ ระดับความส าเรจ็ของการจัดการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑.๑๑ ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครอง     

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ(Safer Food for Better Health) 
 
 

/ ๑.๑๒ ระดับความส าเรจ็... 
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๑.๑๒ ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงานเพื่อลดอัตราการป่วยตายด้วยโรควัณโรค 
๑.๑๓ ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบรกิารด้านการแพทย์แผนไทยและ/หรอื 

การแพทยท์างเลือกที่ได้มาตรฐานในสถานบรกิารสาธารณสขุของรัฐเพิ่มข้ึนปลีะ ๒ % 
         เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม ๔ ปี :  
๒.๑ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน เป็น 10 ปเีมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 
๒.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรบัรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมิน 

คุณภาพภายนอก (Ouality Schools) เพิ่มข้ึนปลีะ ๒ % 
         เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนาศักยภาพของคนในสังคมและเพิ่มความเข้มแข็งของ

ชุมชนอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม ๔ ปี :  
๓.๑ จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบมีความสุขมวลรวมอย่างน้อยรอ้ยละ  

๘๐ ของหมูบ่้านเป้าหมายในแต่ละป ี
๓.๒ อัตราการว่างงานลดลงร้อยละ ๐.๐๑ ต่อ ป ี
๓.๓ ร้อยละของจ านวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงานเพิ่มข้ึนปีละ ๐.๕ % 
๓.๔ ร้อยละของแรงงานใหม่ที่ได้รบัการพัฒนาทักษะฝมีือแรงงานและ ผ่านการ 

ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ  เพิ่มข้ึนปีละ ๑ % 
๓.๕ จ านวนลูกจ้าง/ผูป้ระกันตน ได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมในระบบ (มาตรา  

๓๓,๓๙ ) และนอกระบบมาตรา ๔๐ เพิ่มข้ึนปลีะ ๓  % 
๓.๖ ร้อยละของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนที่ได้รบัการเสริมสร้างและพัฒนา 

ศักยภาพและมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพิม่ขึ้นปลีะ ๕ % 
๓.๗ ระดับความส าเรจ็ของการแก้ไขปญัหาสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
๓.๘ จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสง่เสรมิศีลธรรมปลูกฝงัคุณธรรม  

จริยธรรม ใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน  ปีละ 3๐๐ ครั้ง 
๓.๙ จ านวนกิจกรรมที่มกีารรณรงค์ สง่เสรมิค่านิยม จิตส านึกและความภาคภูมิใจใน 

ความเป็นไทย ๑๓๐ ครั้ง 
๓.๑๐ จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์และความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรม ๑๕ ครัง้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 

                                            อย่างยั่งยืน 
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม ๔ ปี :  

๑.๑ จ านวนพื้นที่สเีขียวเพิ่มข้ึน ปลีะ  4,000 ไร่ 
๑.๒ จ านวนการก่อสร้าง/ปรับปรงุฝายต้นน้ าล าธารใหส้ามารถใช้งานได้ดี ปีละ 

๓00 แห่ง 
/ ๑.๓ จ านวนเนื้อที่... 
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          ๑.๓ จ านวนเนื้อที่ ที่ดินเสือ่มโทรมได้รับการปรับปรุงบ ารุงดิน ๕,000 ไร่ 

๑.๔ จ านวนแหลง่น้ า/คลองธรรมชาติได้รับการอนุรกัษ์ พัฒนาฟื้นฟู ให้สามารถใช้ 
ประโยชน์ได้ดี ปีละ ๔0 แห่ง 

๑.๕ จ านวน อปท.ทีม่ีการจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน ๒๒๔ แห่ง เมื่อสิ้น 
ปี ๒๕๖๐  

๑.๖ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่คงรักษาระบบการจัดของเสีย เป็นไป 
ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ๒4 แห่ง 

๑.๗ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสเีขียว (Green  
Industry) 170 แห่ง เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 

๑.๘ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม จ านวน 12   
แห่ง เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 

๑.๙ ร้อยละของข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้ม และความปลอดภัยได้ รับการ 
จัดการ 100 % 

๑.๑๐ ร้อยละของเครือข่ายอาสมัครพทิักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ทสม.) 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครอบคลมุพื้นทีเ่ป้าหมาย ๕๐ เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ :  การเสรมิสรา้งความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของ

      ประชาชน 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม ๔ ปี :  

๑.๑ ร้อยละของการจบักุมผู้กระท าความผิดในคดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวัญ 
 เพิ่มข้ึนปลีะ ๑% / ป ี

๑.๒ ร้อยละของการจบักุมผู้กระท าความผิดในคดีต่อชีวิต ร่างกาย และเพศเพิ่มข้ึน  
ปีละ 0.๒๕  %   

๑.๓ ร้อยละของการจบักุมผู้กระท าความผิดในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เพิ่มข้ึน  
ปีละ 0.๒๕  %   

๑.๔ อัตราคดีเด็กและเยาวชนต่อประชากร 1,000 คน ของจังหวัดลดลง 2.5 %  
เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 

๑.๕ อัตราการเกิดอบุัติเหตุจราจรทางบกลดลง ปีละ 5 % 
๑.๖ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัตเิหตจุราจรทางบกลดลงปีละ 5 %  
๑.๗ สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากรแสนคน เหลือ 184.55 เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 
๑.๘ ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของจ านวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อหาส าคัญถูกด าเนินการตาม

กระบวนการยุติธรรม ปลีะ 5 % 
๑.๙ ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมกจิกรรมป้องกัน แก้ไข และ 

เฝ้าระวังปญัหายาเสพติดเทียบกับค่าเป้าหมาย ปีละ 90 % 
 
 

/ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์... 
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           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : เพิ่มศักยภาพการป้องกัน แก้ไขฟื้นฟูและเยียวยาจากภัย  

       ธรรมชาติ 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม ๔ ปี :  

๒.๑ ร้อยละของพื้นทีท่ี่ได้รับผลกระทบจากภัยแลง้ลดลง ปลีะ ๓ % 
๒.๒ ร้อยละของพื้นทีท่ี่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมลดลง ปลีะ 0.๒ % 
๒.๓ ร้อยละของผู้เสียชีวิตที่เกิดจากภัยธรรมชาติลดลง ปีละ ๑ % 
๒.๔ ร้อยละของพื้นทีท่ี่เกิดภัยธรรมชาติ ได้รับการฟื้นฟบููรณะ และเยียวยา 100 % 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ :  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่ม ประเทศอนุภูมิภาค            
                                         ลุ่มน้ าโขง  

         เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ขยายโครงข่ายการคมนาคมขนสง่ในการเช่ือมโยงกับกลุ่ม                 
                                                   ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม ๔ ปี :  
๑.๑ เส้นทางการขนส่งทางถนน ได้รับการพฒันาเช่ือมโยงเครือข่ายถนนหลกั จ านวน  

๓ เส้นทาง (ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕) 
๑.๒ เส้นทางการขนส่งทางระบบรางได้รับการพฒันา จ านวน ๒ เส้นทาง  

(ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕) 
๑.๓ สถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการขนสง่ทางถนนด้วยรถบรรทุก ได้รับ 

การพัฒนา จ านวน 1 แห่ง (ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนสง่ของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ -
๒๕๖๕)    

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : ยกระดับภาคบริการ การค้า การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
    มาตรฐาน  

          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม ๔ ปี :  
๒.๑  จ านวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรบัรองมาตรฐาน HA เพิ่มข้ึน   
๒.๒ จ านวนผู้ป่วยนอกในกลุ่ม GMS เข้ามาใช้บริการในด้านการแพทย์/สาธารณสุข 

เพิ่มข้ึนปลีะ ๕ %          
๒.๓ จ านวนนักศึกษาจากประเทศในกลุ่ม GMS เข้ามาศึกษาเพิ่มข้ึน ๗.๙๕ % เมื่อ 

สิ้นปี  ๒๕๖๐  
๒.๔ จ านวนครั้งของการประชุมสัมมนาระดบันานาชาติที่จังหวัดขอนแก่นปีละ ๘ ครั้ง 
๒.๕ จ านวนการจัดกิจกรรมสง่เสรมิการค้า การลงทุน การทอ่งเที่ยว และแลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรมระหว่างประเทศปีละ ๒ ครั้ง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม ๔ ปี :  

๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการ  
๑.๒ ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 

/ ๑.๓ ร้อยละของความส าเร็จ... 
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๑.๓ ร้อยละของความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ร้อยละ 82 

 ภาพรวม ร้อยละ 95 
๑.๔ ระดับความส าเรจ็ของปรมิาณผลผลิตที่ท าไดจ้รงิเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  

ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย  
๑.๕ ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลงังาน 
๑.๖ ระดับความส าเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการศึกษามาตรฐาน 

ระยะเวลาการให้บริการ 
๑.๗ ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร 
๑.๘ ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาปรับปรงุสารสนเทศ 
๑.๙ ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาปรับปรงุวัฒนธรรมองค์กร 
๑.๑๐ ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
๑.๑๑ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงประปา  
๑.๑๒ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า  
๑.๑๓ อัตราเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร   
๑.๑๔ ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร                                                      

     1.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                                                        
           วิสัยทัศน์ 

“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน ” 
           พันธกิจ 

  ๑. เสรมิสร้างชุมชนใหเ้ข้มแข็งและพฒันาให้เป็นบ้านเมืองทีน่่าอยู่อย่างยั่งยืน  
๒. พัฒนาคนให้ มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. สร้างเศรษฐกจิฐานรากใหเ้ข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบรกิาร               

และการท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
                   ๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน
           ๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่ส่งเสริม 

การท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ การพฒันาเมืองและชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพฒันาศักยภาพพลเมือง  
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

/ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕... 
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   ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพฒันาการเกษตรยัง่ยืน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การเสรมิสร้างสุขภาวะ 
   ยุทธศาสตร์ ที ่๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

          เพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพฒันาการบรหิารภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๓๓ แนวทางการพฒันา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

      ๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและ 
            เป็นระบบ 
      ๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครอืข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

    ในท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
      ๑.๓ พัฒนาส่งเสริม และสนบัสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน 

    แบบมีส่วนร่วม 
      ๑.๔ ส่งเสรมิสนบัสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ 
            ครบวงจร  

  ๑.๕ สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร  
            และการลดอบุัติเหต ุ

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
      ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนสง่ใหไ้ด้มาตรฐานและให้ทั่วถึง 
      ๒.๒ พัฒนาระบบการใหบ้ริการขนสง่มวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
      ๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
     และเป็นศูนย์กลางการพฒันาในด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 
      2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรบัปรุงภูมิทัศน์ทีส่วยงามเหมาะสม        
      2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงานผู้ประกอบการในการพฒันาระบบสุขาภิบาล และรักษา     
            ความสะอาด 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 4 แนวทางการพฒันา ดังนี ้
         ๓.๑ ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุน 
                                 ให้ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

      3.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรบัประชาชน 
            ทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ     
      ๓.๓ พัฒนา ส่งเสรมิและสนบัสนุนกีฬาข้ันพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและมุง่สู่กีฬามอือาชีพและ   
   การกีฬา/นันทนาการเพื่อการออกก าลังกาย   
      ๓.๔ ส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝมีือ ที่เหมาะสมตรงศักยภาพ

   ของประชาชน 
      ๓.๕ ส่งเสรมิและปลกูฝงัค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 

/ ๓.๖ เพิ่มพื้นทีส่ร้างสรรค์... 
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       ๓.๖ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เดก็และเยาวชนกิจกรรมอาสา เพื่อกรใช้ทักษะชีวิตที่ดี  
             เห็นคุณค่าตนเองและสังคม 
       ๓.๗ ส่งเสริมกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถ่ินและยกระดบัทักษะ 
             ประชาชนในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง   

        ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        ประกอบด้วย 6 แนวทางการพฒันา ดังนี้   

          4.1 บรหิารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มแบบบรูณาการ 
       และยั่งยืน 

          4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดม 
       สมบูรณ์  

          4.3 พัฒนาฟื้นฟู แหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบรหิารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และ 
       มีประสทิธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

          4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
          4.5 สร้างสงัคมและพลเมืองทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
          4.6 ส่งเสริมการใช้พลงังานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
         ๔.๗ พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้พลงังานทางเลือกใน อปท.                                   
                                  ตามศักยภาพ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
         ๕.๑ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๕.๒ เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร 

      ๕.๓ ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุน
        การเกษตรอินทรียเ์พื่อภาวะสุขภาพ 

      ๕.๔ สนับสนุนการพฒันารปูแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรทีเ่หมาะสมและ 
            นวัตกรรมในพื้นที ่
      ๕.๕ ส่งเสรมิการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที ่

        ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสรมิสรา้งสุขภาวะ ประกอบดว้ย ๕ แนวทางการพฒันา ดังนี ้
         ๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมใน
                       ระดับปฐมภูม ิ
         6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

      ๖.๓ สนับสนุนการฟื้นฟกูารแพทย์แผนไทย และแพทยท์างเลือกตามความเหมาะสมและ
             เช่ือมโยงกับการดูแลสุขภาพ 

      ๖.๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสขุมูลฐาน (อสม.) และพัฒนา 
            รูปแบบการบริการประชาชน 
      ๖.๕ เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ โรคอบุัติใหม่และการแพร่ระบาดในพื้นที่ และพัฒนาระบบ 
            การส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
 

/ ยุทธศาสตร์ที ่๗ การสร้างเสริมทุน... 
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        ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การสรา้งเสรมิทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
        ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพฒันา ดังนี ้
          7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก 

       และเยาวชน  
          7.2 อนุรักษ์สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

       ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
          7.3 พัฒนาและสง่เสริมเครอืข่ายวิสาหกจิชุมชนให้ เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้  
          7.4 พัฒนาสง่เสรมิ การพาณิชย์ การลงทุนและการทอ่งเที่ยว 
          7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู ้และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

       ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
        ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๕ แนวทาง               
                             การพัฒนา ดังนี ้

        8.1 ส่งเสรมิการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 
           8.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ 
                                   ในการปฏิบัติงานและบรกิารประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
           8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิม่ขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
          8.4 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 

        ๘.๕ พัฒนาระบบข้อมลูข่าวสารและความโปรง่ใส สง่เสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
              ในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาท้องถ่ิน 

๒.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง                                                                    
     ๒.1 วิสัยทัศน์  
           วิสัยทัศน์  :  “ต าบลกุดกว้างน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจยั่งยืน บริหารจัดการสังคมคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ      
                            การจัดการสิ่งแวดล้อม” 

 จากวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล    
กุดกว้าง ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดกว้าง โดยค านึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนโดยรวม และยังสอดคล้องกับ 
  - นโยบายของรัฐบาล 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 
  - ยุทธศาสตร์การพฒันาของอ าเภอและจังหวัด 
  - กรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวัดขอนแก่น  
  - นโยบายผู้บรหิารท้องถ่ิน                                                              

     ๒.2 ยุทธศาสตร์  
           1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
           2. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ 
           3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบรหิารจัดการ   
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           4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
               และแหล่งทอ่งเที่ยว  
           5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                          

     ๒.๓ เป้าประสงค์ 
            1. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีอย่างครบครัน และมีการบรหิารจัดการที่ด ี
            2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงอันจะน าไปรายไดเ้งนิทุนหมุนเวียนที่เพิม่ขึ้นจนกินดีอยู่ดีและยัง่ยืน 
            3. อัตราความยากจนลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน สังคมที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและ 
                ทรัพย์สิน 
            4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน ให้คงอยูส่ืบไป  
                จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 
            5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมไมเ่ป็นมลพิษ สง่เสรมิประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน                                                        

     ๒.4 กลยุทธ์  
            ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1 สร้างถนนล าเลียงผลผลติทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ถนนลาดยาง 
                                          ภายในต าบล                                       
               กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าสู่แหลง่การเกษตรอย่าง  
                                          เพียงพอ                                       
               กลยุทธ์การพัฒนาที่ 3 สร้างร่องระบายน้ าเสียให้ได้มาตรฐาน  
               กลยุทธ์การพัฒนาที่ 4 จัดให้มรีะบบน้ าประปาที่สะอาด และสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ  
                                           อย่างทั่วถึง                                         
               กลยุทธ์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาแหล่งน้ า/คลองสง่น้ า/ฝายต่างๆ ภายในต าบล 
             ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  1 สนับสนุน สง่เสริมการบรหิารจัดการตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน/กองทุนต่างๆ 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  2 สนับสนุน สง่เสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภายในต าบล 
             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบรหิารจัดการ 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการดูแลรกัษา ความปลอดภัยและ 
                                           ทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ใหม้ี                 
                                           ความพร้อมและมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่ 3 จัดให้มสีวัสดิการผูสู้งอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และสนับสนุน ส่งเสริม  
                                           การบริหารจัดการต่างๆ 
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             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ          
แหล่งท่องเที่ยว 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  1 สนับสนุน สง่เสริม อนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  2 สนับสนุน สง่เสริม การศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  3 สนับสนุน สง่เสริม การกีฬา และนันทนาการ   
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  4 สนับสนุน สง่เสริมแหลง่ท่องเที่ยว                           
             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม   
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  1 สนับสนุน สง่เสริมสาธารณสุขและการแพทย์ข้ันพื้นฐาน 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะภายในต าบล 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม      
                                            อย่างยั่งยืน                                         

๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น                                                                    
     ๓.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           3.1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของต าบลกุดกว้างในเชิงพ้ืนท่ี                                                       
                   เป็นพื้นที่ตัง้อยู่ติดกับถนนมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นถนนเช่ือมระหว่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และ
เป็นทางเช่ือมต่อกับภาคเหนือเป็นแนวเช่ือมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ภาคเหนือ  
                   เป็นพื้นทีเ่พาะปลูกที่ส าคัญทั้งการปลูกขา้วนาปี ข้าวนาปรัง ปลูกอ้อย ยางพารา ถ่ัวเหลือง     
ถ่ัวเขียว พืชอื่นๆ เพราะมีแหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่ หนองแปน หนองกุดกว้าง หนองค้า ล าน้ าเชิญหลายสายสามารถ
หล่อเลี้ยงพื้นทีก่ารเกษตรได้เกือบทั้งปี  
                   ด้านการท่องเที่ยวมีแหลง่น้ าหนองแปนเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
                   เป็นพื้นทีป่ลกูพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และพริก และสัตว์เศรษฐกิจส าคัญ 
คือ โคเนื้อ และสุกร   
                   เป็นพื้นทีท่ี่มีศักยภาพเอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน เนื่องจากเป็นต าบลที่ติดกับ
ถนมะลิวัลย์ ซึง่เป็นถนนเช่ือมระหว่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และเป็นทางเช่ือมต่อกับภาคเหนือ              
เป็นแนวเช่ือมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ภาคเหนือ  

            3.1.2 ข้อมูลสภาพปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาต าบลท่ีส าคัญ 
                   ปัญหาภัยแลง้   
               เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในต าบลกุดกว้าง เป็นที่ดอนท าให้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชนต าบลกุดกว้าง 
หากปีไหนฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานจะท าให้การเพาะปลูกประสบปัญหาท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
ถึงแม้จะมีแหล่งน้ าหนองแปนเป็นหัวใจหลักแต่การบริหารจัดการน้ าเป็นไปไม่ทั่วถึง ในแต่ละปีประชาชนประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นอย่างมากท าให้มีผลกระทบโดยรวมต่อการพัฒนาต าบล     
กุดกว้าง 
 
 

/ปัญหาการใช้สารเคม…ี 
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                   ปัญหาการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
              ปัจจุบันแม้มีการส่งให้ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพโดยการร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน แต่การด าเนินการยังไม่เป็นรูปธรรมกล่าวคือไม่มีการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมท าให้เกษตรหันมาใช้
ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกเพราะหาซื้อได้ง่ายและยังมีความเช่ือที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งระยะยาว
ท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนในต าบลบริ โภคสารพิษมากข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรขาดความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอาจขายผลผลิตไม่ได้มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาต าบลในระยะยาว 

                   ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  
              ต าบลกุดกว้างมีพื้นขนาดใหญ่ ขนาด 132.42 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง 21 
หมู่บ้าน ท าให้การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ท าให้หมู่บ้านบางแห่ง
ทิ้งขยะรอบๆถนนสายหลักเข้าสู่หมู่บ้านนอกจากจะก่อมลพิษแล้วทัศนียภาพยังไม่สวยงาม และอาจก่อให้เกิดโรค
ต่าง ๆ ตามมามีผลต่อการพัฒนาต าบลกุดกว้าง 
            3.1.3 ข้อมลูการวิเคราะห์ศักยภาพเทศบาลต าบลกุดกว้าง (SWOT) 
                     จุดแข็ง (Strength) 

                1. มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร ์เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับถนมะลิวัลย ์ซึ่งเป็นถนนเช่ือม 
                    ระหว่างจังหวัด ขอนแก่น จังหวัดเลย และเป็นทางเช่ือมต่อกบัภาคเหนือเป็นแนว 
                    เช่ือมโยงเศรษฐกจิภาคตะวันออกเฉียงเหนอื - ภาคเหนือ สามารถรองรบัการพัฒนา 
                    ที่เพิ่มขึ้นได ้
                 2. มีเอกลักษณ์เฉพาะ ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
                     หนองแปน 
                 3. เป็นแหล่งผลิตพืชอาหารทีส่ าคัญ เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน พริก ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว  
                 4. มีศูนยบ์ริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจ าเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
                 5. มีแหล่งน้ าทีส่ าคัญ ได้แก่ หนองแปน หนองกุดกว้าง หนองค้า ล าน้ าเชิญหลายสาย  
                     สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้เกอืบทั้งปี 

                     จุดอ่อน (Weakness) 
                          1. ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลยงัมีรายได้ต่ า ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม 
                          2. ภาคเกษตรผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า เนื่องจากระบบชลประทานยังไมท่ั่วถึง ประกอบกับดิน  
                              ขาดความอุดมสมบรูณ์ (ดินเค็ม กรด ทราย) รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้และการ 
                              ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสง่ผลใหผ้ลผลิตต่ า 
                          3. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก  
                          4. ปัญหาขยะในต าบลกุดกว้าง ไม่มปีระสทิธิภาพในการก าจัดขยะ และไม่มสีถานที่ทิง้ขยะ  
                              ในต าบล  
                          5. ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความหลากหลายมากขึ้น  
                              ขาดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังปญัหาและการท างานเชิงรุก 
 

                       /  6. ขาดการส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ... 
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                         6. ขาดการส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ และนักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ                    
                             ภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเชียน  

               7. ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้านไมเ่พียงพอ 
               8. ประปาหมูบ่้านไม่เพียงพอ 

                         9. ร่องระบายน้ าในหมู่บ้านไมเ่พียงพอ 
                         10. ถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน และถนนล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวกเท่าที่ควร 
                         11. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรตื้นเขิน 
                         12. มีการใช้สารเคมทีางการเกษตร 
                         13. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
                         14. ขาดการสืบทอดภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

                   โอกาส (Oppotunity) 
                        1. การด าเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสามารถท าให้เทศบาล 
                            ต าบลกุดกว้างด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
                        2. นโยบายของรัฐบาลด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจท าให้ประชาชนในต าบลมรีายได้เพิม่ขึ้น 
                        3. จัดหาเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาสนบัสนุนการท างานให้มปีระสิทธิภาพ 
                        4. เร่งสร้างความร่วมมือจากภายนอกองค์กรหรือภาคีความร่วมมอื 
                        5. ลักษณะภูมิประเทศ มีแหล่งน้ าหนองแปนขนาดใหญป่รบัปรุงเป็นแหลง่ท่องเที่ยว 
                            เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้ชุมชนที่อยู่รอบๆ 
                        6. สถานที่ตั้งขององค์กรอยู่ติดถนนมะลิวัลยง์่ายต่อการติดต่อ 

                   ภัยคุกคาม  (Threat) 
                        1. ภัยพิบัติจากผลกระทบสภาวะโลกรอ้น เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และอัคคีภัย ส่งผลกระทบต่อ 
                            การผลิตภาคการเกษตร 
                        2. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม/บริการ เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                            จากภาคเกษตรไปเป็นที่อยู่อาศัย และธุรกิจบรกิาร 
                        3. ประชากรยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน (ความดัน เบาหวาน) 
                        4. ปัจจัยเสี่ยงที่มผีลต่อสุขภาพอนามัยมีหลากหลายมากขึ้น เช่น การเดินทางที่สะดวกขึ้น   
                            พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป 
                        5. ราคาน้ ามันเช้ือเพลงิ/ก๊าซเพิม่สงูข้ึน 
                        6. สภาวะทางการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพท าให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลกุดกว้าง  
                            เกิดความล่าช้า เพราะการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจกระทบต่อ 
                            แผนงานที่จะด าเนินงาน สาเหตุเพราะความขัดแย้งทางการเมือง   
                        7. สภาพเศรษฐกิจตกต่ า ราคาสินค้าแพง ท าให้การจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นรายได้ของเทศบาล 
                            ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีการค้างช าระค่าภาษี จึงไม่สามารถน ารายได้ดังกล่าวมาพัฒนา 
                            ท้องถ่ินได้เต็มศักยภาพ  
                        ๘. รถบรรทุกน้ าหนักเกินขับหนีด่านช่ังน้ าหนัก 

/สภาพปัญหาและการวิเคราะห์… 
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                   สภาพปัญหาและการวิเคราะหป์ัญหาของต าบล 
                        - สภาพปัญหาจากข้อมูล กชช.2 ค   
                1. การเรียนรู้โดยชุมชน 

               2. การได้รับการคุ้มครองทางสงัคม 
               3. การป้องกันโรคติดต่อ 
               4. ถนนล าเลียงผลผิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็/ถนนเช่ือมต่อ 
                   ระหว่างหมู่บ้าน/ถนนลาดยาง 
               5. การเข้าถึงแหลง่เงินทุนของประชาชน 
               6. การเรียนรู้โดยชุมชน 
               7. การจัดการสิง่แวดล้อม 
               8. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
               9. การเข้าถึงแล่งเงินทุนของประชาชน 
               10. คุณภาพดิน 

                    สภาพปัญหาจากข้อมลู จปฐ. ปลี่าสุด  
               1. คนในครัวเรือนสบูบหุรี ่
               2. ครัวเรือนไมม่ีการเกบ็ออมเงิน 
               3. คนในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี 

    3.2 การวิเคราะห์ยุทธศาสตรข์องต าบลกุดกว้าง 
          1. จุดแข็ง+โอกาส(SO)  
               ต าบลกุดกว้าง เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับถนมะลิวัลย์  ซึ่งเป็นถนนเช่ือมระหว่างจังหวัดขอนแก่น     
จังหวัดเลย และเป็นทางเช่ือมต่อกับภาคเหนือเป็นแนวเช่ือมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคเหนือ 
ประกอบกับมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์และมีแหล่งน้ าที่ส าคัญที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรและพืชเศรษฐกิจ      
ที่ส าคัญ จึงเป็นโอกาสพัฒนาส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม  หรือเอกชนเข้ามาลงทุนการการเกษตร เลี้ยงสัตว์ 
หรือโรงงานที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
กลยุทธ์เชิงรุก  :  พัฒนา ส่งเสริม การลงทุน และการบริการ ภายใต้กลยุทธ์ท่ีส าคัญ คือ 
           - พัฒนา ส่งเสริม ประชาสมัพันธ์ให้มกีารค้า การลงทนุ และบริการในพื้นที่ต าบลกุดกว้าง      
    - พัฒนา ส่งเสรมิ กลุ่มอาชีพ การแปรรปูการเกษตรภายในต าบล   
    - พัฒนา ส่งเสรมิ แหลง่ท่องเที่ยวหนองแปนให้เป็นทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
          2. จุดอ่อน+โอกาส(WO)  
               ต าบลกุดกว้างประชากรส่วนใหญ่ในต าบลยังมีรายได้ต่ า ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ภาคเกษตร
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับดินขาดความอุดมสมบูรณ์ (ดินเค็ม กรด 
ทราย) รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่งผลให้ผลผลิตต่ า เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
โดยรวมจึงต้องเร่งจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างความร่วมมือ
จากภายนอกองค์กรหรือภาคีความร่วมมือเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข  : พัฒนา ส่งเสริมความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สร้างความร่วมมือ  
               - พัฒนา เสริมสร้างฐานราก ระบบการผลิตภาคเกษตรใหเ้ข้มแข็งและยัง่ยืน 

    / - พัฒนา ส่งเสริมยกระดบั… 
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               - พัฒนา ส่งเสริมยกระดบัการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และความมั่นคงทางสงัคม  
               - พัฒนา เสรมิสร้างความมั่นคงภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
       - พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อตอบสนองประโยชนส์ุขของประชาชน 
          3. จุดแข็ง+อุปสรรค (ST)  
               ต าบลกุดกว้าง ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญตามที่ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ จึงควรน ามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
กุดกว้างให้มีความสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด คือ 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน : การเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน โดยมีประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ 
ได้แก่        - พัฒนา ส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

       - พัฒนา ส่งเสริม บุคลากร ประชาชนให้มีความรู้เพิม่ขึ้น เตรียมตัวเข้าสูป่ระชาคมอาเช่ียน       
         4. จุดอ่อน+อุปสรรค (WT)                
              ต าบลกุดกว้าง ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญตามที่ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ จึงควรน ามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
กุดกว้างให้มีความสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด คือ 
กลยุทธ์เชิงรับ :  การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมปีระเด็นการพฒันาที่ส าคัญ ได้แก่ 
     - พัฒนา ส่งเสริม ระบบการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 
                     - พัฒนา ส่งเสริม การฟื้นฟูดูแลและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

 ผลการวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพัฒนาทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย 
ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ 

แนวโน้มในอนาคต 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ถนนคสล. ถนนลาดยาง ถนนล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร หรอืทางเท้าร่อง
ระบายน้ าของต าบล 
กุดกว้างงยังไมเ่พียงพอ 
    2. ไฟฟ้าขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่าง  
หอกระจายข่าว เสียงตามสายยังไม่เพียงพอ 
 
 
    ๓. ระบบประปา และน้ าสะอาดยังไม่
เพียงพอ การขาดแคลนน้ าเพือ่การอุปโภค 
บริโภค 
    ๔. คลองส่งน้ าเพื่อการเกษตรยังไม่
เพียงพอ การขาดแคลนน้ าเพือ่การอุปโภค 
บริโภค และเลี้ยงสัตว์ 

 
- ทั้ง 21
หมู่บ้าน และ 
ทต.กุดกว้าง 
 
 

 
- ประชาชน 
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
 
 

 
- โครงสร้างพื้นฐานถนน 
และทางเท้า ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ 
- มไีฟฟ้าส่องสว่าง เสียง
ตามสาย เพียงพอและ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่าง
แท้จรงิ 
- ท าให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การอุปโภคบริโภค
พอเพียง 

/  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ... 
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ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ 

แนวโน้มในอนาคต 
 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

       1. ประชาชนยังมีรายได้น้อย ซึ่งส่วน
ใหญ่มีอาชีพท านา ท าไร่  
       ๒. ปัญหาต้นทุนการผลิตสงู เป็นหนี้ 
ประชาชนยากจน  
       ๓. หลังฤดูท านาไม่มีอาชีพเสริม
เท่าที่ควร 
       ๔. การค้าขายบางส่วนยังขาดสถานที่
รองรับที่ดเีพียงพอมีความล าบากในการค้า
ขายเมื่อเข้าสู่ในฤดูฝน  
       ๕. ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย 
       ๖. ปัญหาไม่มีที่ดินท ากิน 
       ๗. ปัญหาไม่มีทุนประกอบอาชีพ และ
การเข้าถึงแหลง่ทุน 
 

 
- ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
และ ทต.กุดกว้าง 
 
 
 
 

 
- ประชาชน 
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
 
 

 
- ท าให้ชุมชนน่าอยู่
เศรษฐกจิที่ดีข้ึน
ครอบครัวอบอุ่น
และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหาร
จัดการ 
     ๑. ขาดสวัสดิการมีผู้ด้อยโอกาส 
     ๒. การระบาดของยาเสพติด 
     ๓. ขาดความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
     ๔. คุณภาพชีวิตยังไม่ดีพอ 
     ๕. ภาวะการว่างงาน 
     ๖. ประชาชนขาดความสามัคคี 
     ๗. ปัญหาวินัยจราจร การขับข่ี 
     ๘. ปัญหาทะเลาะวิวาทในงานประเพณี 
     ๙. ปัญหาอบายมุข การพนัน 
     ๑๐. ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม 
     11. ประชาชนบางส่วนยังไมเ่ข้าใจใน
สิทธิและหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วม
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

 
 
- ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
และ ทต.กุดกว้าง 
 
 
 
 

 
 
- ประชาชน 
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
 
 

 
 
- ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 

/ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม… 
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ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ 

แนวโน้มในอนาคต 
ด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ วัฒนธรรม และ
ประเพณี และแหล่งท่องเท่ียว 
    ๑. ภูมิปัญญาท้องถ่ินไมเ่ป็นที่รูจ้ักและให้
คุณค่าเท่าที่ควรเยาวชนไม่สนใจ 
    ๒. ขาดการถ่ายทอดและสร้างองค์ความรู้
ชุมชน 
    ๓. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินขาดจุดเด่น 
   ๔. ไม่มีแหลง่ท่องเที่ยว หรือไม่มกีารพฒันา
ด้านแหล่งท่องเที่ยวเท่าที่ควร 
 

 
 
- ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
และ ทต.กุดกว้าง 
 
 
 
 

 
 
- ประชาชน 
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
 
 

 
 
- ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ได้รับการถ่ายทอด
สู่เยาวชนและ
ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
และที่เกี่ยวข้องดี
ข้ึน 
 

ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ๑. ปัญหาขยะมูลฝอยและสถานทีก่ าจัด 
     ๒. ปัญหาทิ้งเศษขยะลงไหล่ทาง  
     ๓. ปญัหาการเทสิง่ปฏิกลูในชุมชนท าให้
สิ่งสกปรกไหลลงสู่แหล่งน้ าใช้ 

 
- ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
และ ทต.กุดกว้าง 
 
 
 

 
- ประชาชน 
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
 
 

 
- มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ข้ึนชุมชนน่าอยู่
สุขภาพปลอดภัย
แข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๓.๓ การประเมินสถานการณ์... 
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     ๓.๓ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง                                                         
           ๓.3.1 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดกว้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียม
กันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมติรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม 

การ
เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

การสร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ทาง

เศรษฐกิจ 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้าง
ความมัน่คง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่งคั่ง 
และยั่งยนื 

การบริหาร
จัดการใน

ภาครัฐ การ
ป้องกันการ

ทุจริตประพฤติ
มิชอบและ 

ธรรมาภิบาล 

การ
พัฒนา

โครงสร้า
งพื้นฐาน

และ
ระบบโล
จิสติกส ์

การพัฒนาศักยภาพ 
การผลิตการแปรรูป 
การค้า พืชเศรษฐกิจ 
ใหมี้ความเข้มแข็ง 

การสงเสริมการคา 
การลงทุนและพัฒนา

อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

การเพิ่มศักยภาพ 
การทองเที่ยว 
กลุม่จังหวัด 

การก้าวสู
ประชาคม
เศรษฐกิจ 
อาเซียน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ให้มีความ

ม่ันคง 

การพัฒนา
คุณภาพ
คนและ
สังคม 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธ
รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
และความ
ปลอดภัย 

การเพิ่ม
ศักยภาพ
ของเมือง 

การพัฒนา 
บริหาร
ภาครัฐ 

 

การ
พัฒนา

เมืองและ
ชุมชน 

การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื นฐาน 

การ
พัฒนา

ศักยภาพ
พลเมือง 

การ 
บริหาร
จัดการ

ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

การ
เสริมสร้าง

การ
พัฒนาการ

เกษตร
ยั่งยืน 

การ 
เสริม 
สร้าง 
สุข

ภาวะ 

การ
สร้าง
เสริม

ทุนทาง
สังคม 

การ
พัฒนา
การ

บริหาร
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง

พื นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สังคม และการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

และแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

/ ๓.3.2 แผนผังยทุธศาสตร.์.. 

แบบ ยท. 01 
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            ๓.3.2 แผนผังยุทธศาสตร์ 

แผนผังยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลกุดกว้าง (Strategic Map) 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

 
วิสัยทัศน์  :   

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                     

 
---------------------------- 

“ต าบลกุดกว้างน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจยั่งยืน บริหารจัดการสังคมคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ  
การจัดการ” 

                 สิ่งแวดล้อม” 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง

พื นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สังคม และการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

และแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
 

ระบบ
สาธารณูปโภค
ต่างๆ มีอย่าง
ครบครัน และ 
มีการบริหาร
จัดการที่ด ี

ประชาชนมี
อาชีพที่มั่นคงอัน
จะน าไปรายได้

เงินทุน
หมุนเวียนที่

เพ่ิมขึ้นจนกินดี
อยู่ดีและยั่งยืน 

อัตราความ
ยากจนลดลง 
ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สังคมที่น่าอยู่ มี

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ 

                
ทรัพยส์ิน 
 

ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่

สืบไป จัดให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเป็น

รูปธรรม 
 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็น
มลพิษ ส่งเสริม

ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง

พื นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สังคม และการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

และแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท. 0๒ 
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ส่วนท่ี 3 

การน าพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ  
-------------------                                                                                                   

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
1 การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภค และโครงสร้าง

พื้นฐาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
กองช่าง 
กองช่าง 

จังหวดั,หน่วยงานอ่ืน 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ 
ของชุมชน 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 

- 
 

3 การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวติ สงัคม และ    
การบริหารจัดการ                      

ด้านบริหารงานทั่วไป 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ 
ของชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

 

 
 
 
- 

 

4 การพัฒนาดา้นการศึกษา กีฬา 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว  

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
และนันทนาการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

 
กองการศึกษาฯ 

 
- 

5 การพัฒนาดา้นการสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม   

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
- 
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             2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  

เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ     
          การโยธา 
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

0 
 

0 

 
 

0 
 

0 

 
 

93 
 

1 

 
 

20,192,252 
 

500,000 

 
 

93 
 

1 

 
 

20,192,252 
 

500,000 

 
 

93 
 

1 

 
 

20,192,252 
 

500,000 

 
 

93 
 

1 

 
 

20,192,252 
 

500,000 

 
 

372 
 

4 

 
 

80,769,008 
 

2,000,000 

รวม 0 0 94 20,692,252 94 20,692,252 94 20,692,252 94 20,692,252 376 82,769,008 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ๒.1 แผนงานการเกษตร 
    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
          ของชุมชน 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
4 
1 

 
350,000 

40,00 

 
4 
1 

 
350,000 

40,00 

 
4 
1 

 
350,000 

40,00 

 
12 
3 

 
1,050,000 

120,00 

รวม 0 0 0 0 5 390,000 5 390,000 5 390,000 15 1,170,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ   
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    ๓.2 แผนงานรักษาความสงบ     
          ภายใน     
    3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
          ของชุมชน 

 
 

0 
0 
 

0 
0 

 
 

0 
0 
 

0 
0 

 
 

0 
0 
 

0 
0 

 
 

0 
0 
 

0 
0 

 
 

7 
11 

 
7 
5 

 
 

1,030,000 
850,000 

 
15,296,000 

113,000 

 
 

7 
11 

 
7 
5 

 
 

1,030,000 
850,000 

 
15,296,000 

113,000 

 
 

7 
11 

 
7 
5 

 
 

1,030,000 
850,000 

 
15,296,000 

113,000 

 
 

21 
33 

 
21 
15 

 
 

3,090,000 
2,550,000 

 
45,888,000 

339,000 

รวม 0 0 0 0 30 17,289,000 30 17,289,000 30 17,289,000 90 51,867,000 

 

แบบ ผ. 0๑ 
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ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
การศึกษา กีฬา ศลิปวฒันธรรม 
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหลง่
ท่องเทีย่ว  
   ๔.1 แผนงานการศึกษา 
   4.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ 
   4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ     
          การโยธา 

 
 
 
 
 

0 
0 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
0 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
0 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
0 
 
 

0 

 
 
 
 

19 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

6,642,508 
820,000 

 
 

0 

 
 
 
 

19 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

6,642,508 
820,000 

 
 
 

0 

 
 
 
 
 

19 
5 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

6,642,508 
820,000 

 
 
 

0 

 
 
 
 
 

57 
15 

 
 
 

0 

 
 
 
 
 

19,927,524 
2,460,000 

 
 
 

0 

รวม 0 0 0 0 24 7,462,508 24 7,462,508 24 7,462,508 72 22,387,524 

5) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   ๕.2 แผนงานสาธารณสุข 
   5.3 แผนงานการเกษตร 

 
 

0 
0 
0 

 
 

0 
0 
0 

 
 

0 
0 
0 

 
 

0 
0 
0 

 
 

27 
2 
2 

 
 

700,000 
2,605,00 
200,000 

 
 

27 
2 
2 

 
 

700,000 
2,605,00 
200,000 

 
 

27 
2 
2 

 
 

700,000 
2,605,00 
200,000 

 
 

81 
6 
6 

 
 

2,100,000 
7,815,00 
600,000 

รวม 0 0 0 0 31 3,505,000 31 3,505,000 31 3,505,000 93 10,515,000 

รวมท้ังสิ้น 0 0 94 20,692,252 184 49,338,760 184 49,801,940 184 49,801,940 646 168,708,532 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดขอนแก่นที่ ๕ การเพิม่ศักยภาพของเมอืงเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน 
บ้านโคกสูง       
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน   
มีสถานที่ใช้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

รายละเอียด : ปริมาณงาน : ขนาด
กว้าง 8.00 ม.ยาว 12.00 เมตร 
สูง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร 
 

0  
 
 
 
 

326,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

326,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

326,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

326,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ศาลาอเนกประสงค์  
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 
ได้รับการก่อสร้าง 
จ านวน  1 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ใช้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

2 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (ปู 
ASPHALTIC     
ทับหน้า 
CONCTETE 
เดิม) บ้านขนวน 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด  : ป ริ ม าณ งาน       
ขน าด ก ว้ าง  5.00 เม ต ร  ย าว 
250.00 เมตร 
 

0  
 
 
 
 

๓๗๕,๐๐0 
(ทต.กุดกว้าง) 

๓๗๕,๐๐0 
(ทต.กุดกว้าง) 

๓๗๕,๐๐0 
(ทต.กุดกว้าง) 

๓๗๕,๐๐0 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนน คสล.บ้าน      
ขนวน หมู่ที่ 3 ได้รับ
การพัฒนา ทัง้ 
380 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 0๒ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า
พร้อมฝาปิดบ้าน
ขนวน หมู่ที่ 3 
 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าเสีย
ของครัวเรือนใน
ชุมชนให้สะอาด 

ปริมาณงาน : วางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด ศก. 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 221 
ท่อน พร้อมบ่อ-พักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.80x0.80x1.00 
เมตร จ านวน 30 บ่อ (ระยะห่างบ่อ
พัก 5.00 – 8.00 เมตร) งานเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 176.00 ตาราง
เมตร 
 
 

0  
 
 
 
 

412,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

412,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

412,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

412,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร่องระบายน้ าเสยี 
บ้านขนวน หมู่ที ่3 
ได้รับการพฒันา ทัง้ 
220 เมตร 

ภายในหมู่บา้น
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า
พร้อมฝาปิด บ้าน
กุดกว้าง หมู่ที่ 4 
  

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าเสีย
ของครัวเรือนใน
ชุมชนให้สะอาด 

รายละเอียด : ก่อสร้างร่องระบาย
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร สูง 0.40 เมตร 
ความยาวรวม 204.00 เมตร 
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก. 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 7 
ท่อน 
 
 

0  
 
 
 
 

387,000 
(ทต.กุดกวา้ง) 

387,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

387,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

387,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร่องระบายน้ าเสยี 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที ่
4 ได้รับการพฒันา 
ทั้ง 204 เมตร 

ภายในหมู่บา้น
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน      
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5  
 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด : 
 สายที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 4.50 
ตารางเมตร (ชนิดสองช่องจราจร) 
สายที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
34.00 เมตร หนา 0.15-0.25 
เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) พร้อมวาง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น
ราง ชั้น 3  ศก. 0 .40 x1.00 
เมตร จ านวน 12 ท่อน หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก  รวม
ไม่น้อยกว่า 529.50 ตาราง
เมตร งานรื้อถอนพื้นที่คอนกรีต
เสริม เหล็ก เดิ ม  ก ว้าง 5 .00 
เม ต ร  ย า ว  7 .0 0  เม ต ร        
รวมพื้นที่ 35.00 ตารางเมตร 
 
 

0  
 
 
 

313,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

313,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

313,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

313,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนน คสล.บา้น  
โนนดู่ หมู่ท่ี 5 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 71 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-76- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
(บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 6 
– บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ท่ี 19) บ้านโคก
กลาง หมู่ท่ี 6  

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด :      ปริมาณ
งาน : ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่
น้อยกว่า 600.00 ตาราง
เมตร (ชนิดสองช่อง
จราจร) 

0  
 

383,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

383,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

383,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

383,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนน คสล.บา้น  
โคกลาง หมูท่ี ่6 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 100 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกสระ
เก็บน้ า บ้านหนองโก 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด : ปริมาณงาน 
: ขนาดกว้าง 50.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร ลึก 
6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกวา่ 
5,500.00 ตารางเมตร 
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงปากลิ้นราง ชั้น 3 
ศก. 0.60x1.00 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน 

0  
 
 
 

296,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

296,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

296,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

296,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

สระวัด 
บ้านหนองโก      
หมู่ท่ี 7 ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 5 ไร่ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้น บ้าน
หนองโก หมูท่ี่ 7 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด : กว้าง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร 

0  
 
 
 

182,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

182,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

182,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

182,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนน คสล.บา้น
หนองโก หมูท่ี่ 7 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 80 เมตร 
 
 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-77- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9  โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านส าราญ
หินลาด หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานที่ใช้ท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด  :     
ปริมาณงาน : ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อย กว่ า  64 .0 0 
ตารางเมตร หลังคา
เหล็กรีดลอน (Metal 
Sheet) หรือมีพื้นที่
หลังคารวมไม่น้อย
ก ว่ า  2 2 0 .0 0 
ตารางเมตร 

0  
 
 
 
 

158,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

158,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

158,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

158,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ศาลาประชาคม
ประจ าหมู่บ้าน 
บ้านส าราญหิน
ลาด หมู่ท่ี 8 ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนมี
สถานที่ใช้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

10  โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ส าราญหินลาด หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด : 
ปริมาณงาน : ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กรวมไม่น้อยกว่า 
600.00 ตาราง
เมตร (ชนิดสองช่อง
จราจร) 
 

0  
 
 
 
 

849,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

849,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

849,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

849,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนน คสล.บา้น
ส าราญหินลาด    
หมู่ท่ี 8 ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 300
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

11  โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บ้านบะยาว 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าเสยี
ของครัวเรือน
ในชุมชนให้
สะอาด 

รายละเอียด :  
ปริมาณงาน : วางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากลิ้นรางชั้น 3 
ขนาด ศก. 
0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 158.00 
ท่อน พร้อม-  บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 
.80x0.80x1.00 
เมตร จ านวน 
24.00 บ่อ 
ระยะห่างบ่อพัก 
(5.00 – 8.00 
เมตร) งานเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร ยาว 158.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 
126.40 ตาราง
เมตร 

0  
 
 
 
 

310,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

310,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

310,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

310,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร่องระบายน้ าเสยี 
บ้านบะยาว        
หมู่ท่ี 9 ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 350 
เมตร 

ภายในหมู่บา้น
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 
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-79- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

12 โครงการเจาะน้ าบาดาล
พร้อมติดตัง้เคร่ืองสบูน้ า 
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ท่ี 10 

 

เพื่อใช้
ประชาชน      
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

รายละเอียด : ระบบ
ประปาวัดโพธ์ิชัย 
จ านวน ๑ แห่ง) 
 

0  
 
 
 
 

280,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

280,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

280,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

280,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ท่ี 10 ระบบ
ประปาวัดโพธ์ิชัย 
ได้รับการพัฒนา 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นโนนฟันเรือ  
หมู่ท่ี 10 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด :   
ปริมาณงาน : ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ชนิดเลน
เดีย่ว) หรือมีพื้น
คอนกรีตเสริม-เหล็ก
รวมไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร 

0  
 
 
 

227,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

227,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

227,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

227,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนน คสล. 
บ้านโนนฟันเรือ  
หมู่ท่ี 10 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 201 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน สายถนนลาดยาง
บ้านนาเพียง-ที่ทิ้งขยะ
เทศบาลต าบลหนองแก 
บ้านหนองตาไก้ หมู่ท่ี 11 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด : ปริมาณ
งาน : ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ชนิดสอง
ช่องจราจร) หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมไม่น้อยกว่า 
500.00 ตารางเมตร 

0  
 
 
 
 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนน คสล.บา้น
หนองตาไก้ หมู่ท่ี 
11  ได้รับการ
พัฒนา ทัง้  
1,000  เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-80- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

15 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บ้านกอมอ 52 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าเสยี
ของครัวเรือน
ในชุมชนให้
สะอาด 

รายละเอียด :  
ปริมาณงาน :ท่อ    
คสล.  ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 
0.80 เมตร สูง 
1.00 เมตร จ านวน 
16.00 บ่อ  
 
 

0  
 
 
 

275,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

275,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

275,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

275,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร่องระบายน้ าเสยี 
บ้าน กอมอ ๕๒ 
หมู่ท่ี ๑๒ ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 200 
เมตร 

ภายในหมู่บา้น
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นโนนสะทอน 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ปริมาณงาน : ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0 .15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เส ริม เห ล็ กรวม ไม่
น้อยกว่า 400.00
ตารางเมตร (ชนิด
เลนเดี่ยว) 
 
 

0  
 
 
 

227,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

227,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

227,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

227,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนน คสล. 
บ้านโนนสะทอน 
หมูท่ี่ 13 ได้รับ
การพัฒนา ทัง้ 
100 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-81- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

17  โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บ้านโนน      
สะทอน หมู่ท่ี 13 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าเสยี
ของครัวเรือน
ในชุมชนให้
สะอาด 

รายละเอียด : สาย
บ้านนางปราณ ี– 
บ้านนางมุข แสนศรี 
วางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กปากลิ้นราง 
ขนาด ศก.
0.40x1.00เมตร 
จ านวน 56 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 0.80x0.80 
x1.00 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน 
(ระยะห่างบ่อพัก 
5.00-8.00เมตร) 
งานเทพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด
กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 56.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 44.80 
ตารางเมตร 

0  
 
 
 
 

107,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

107,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

107,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

107,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร่องระบายน้ าเสยี 
บ้านโนนสะทอน 
หมู่ท่ี 13 ได้รับการ
พัฒนา ทั้ง 100 
เมตร 
 

ภายในหมู่บา้น
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสยีพร้อมฝาปดิ
ภายในหมู่บา้น บ้านหนอง
ดินก่ี หมู่ท่ี ๑๔ 
 

เพื่อระบาย
น้ าเสียของ
ครัวเรือนใน
ชุมชนให้
สะอาด 

รายละเอียด :      สาย
กลางบ้าน – ซอย ๒ - 
ซอย 3 – วัดอรุณสว่าง
อัมพวัน ยาว 300 เมตร 

0  
 
 
 
 

250,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

250,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

250,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

250,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร่องระบายน้ าเสยี 
บ้านหนองดินก่ี    
หมู่ท่ี ๑๔ ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 300 
เมตร 

ภายในหมู่บา้น
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างหมู่บา้น บ้าน
หนองดินก่ี หมู่ท่ี 14 –  
ปากร่องเปลือย บ้าน   
หนองดินก่ี หมู่ท่ี 14 
 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด : ปริมาณ
งาน : ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กรวมไม่น้อย
กว่า 600.00 ตาราง
เมตร 

0  
 
 
 
 

339,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

339,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

339,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

339,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนล าเลียง
ผลผลิตทางการ
เกษตร บ้านหนอง
ดินก่ี หมู่ท่ี ๑๔ 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 2,380 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองกุง  
หมู่ท่ี 15 
               

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด : ปริมาณงาน 
: ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร หนา 
0 .15  เมตร (ช นิด เลน
เดี่ ย ว )  พ ร้ อ ม ว า ง ท่ อ
คอนกรีตเสริมเหล็กปาก
ลิ้ น ร า ง  ชั้ น  3  ศ ก . 
0 .4 0 x1.00 เ ม ต ร 
จ านวน  6  ท่ อน ห รือ มี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมไม่น้อย-กว่า 180.00 
ตารางเมตร 

0  
 
 
 
 

107,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

107,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

107,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

107,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนน บ้านหนองกุง  
หมู่ท่ี 15 ได้รับ
การพัฒนา ทัง้ 45  
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้น บ้าน
หนองกุง หมู่ท่ี 15 
 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด : ปริมาณ
งาน : สายท่ี 1 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
109 .00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ชนิดเลน
เดี่ ย ว )  พ ร้อมวา งท่ อ
คอนกรีตเสริมเหล็กปาก
ลิ้ น ร า ง  ชั้ น  3  ศ ก . 
0 . 4 x1.00 เ ม ต ร 
จ านวน 6 ท่อน  
 สายท่ี 2  ขนาดกว้าง 
4 .0 0  เม ต ร  ย า ว 
4 5 .0 0  เมต ร  ห น า 
0.15 เมตร (ชนิดเลน
เดี่ยว) พร้อมวางท่อ 
ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก. 
0 .4 0 x1.00 เ ม ต ร 
จ านวน 6 ท่อน หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
616.00 ตารางเมตร 

0  
 
 

358,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

358,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

358,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

358,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

บ้านหนองกุง  
หมู่ท่ี 15 ได้รับ
การพัฒนา ทัง้ 
200  เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้น (สาย
บ้านโนนสง่า หมู่ท่ี 16 
– บ้านหนองดินก่ี    
หมู่ท่ี 14) บ้านโนน
สง่า หมู่ท่ี 16 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด : ปริมาณงาน : 
ขนาดกว้ าง 5 .00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ชนิดสองช่อง
จราจร) หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 
750.00 ตารางเมตร 
 
 

0  
 
 
 
 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ลงหินคลุกพร้อม
วางท่อถนนล าเลียง
ผลผลิตทางการ
เกษตร บ้านโนน
สง่า หมู่ท่ี ๑๖ 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 100 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ 
บ้านขนวนนคร       
หมู่ท่ี 17 

 

เพื่อความ
สะดวกใน
การระบาย
น้ าเสียของ
ครัวเรือนใน
ชุมชนให้
สะอาด 

รายละเอียด :  
ก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมพร้อมฝาปดิ 
ขนาด 0.40x0.50 x 170
เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กปาก
ร้ินราง ชั้น 3 ขนาด ศก 
0.40x1.00เมตร จ านวน 
4 ท่อน งานร้ือพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม กวา้ง 0.80 
เมตร ยาว 4.00 เมตร 
 
 

0  
 
 
 

368,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

368,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

368,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

368,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร่องระบายน้ าเสยี 
บ้านขนวนนคร   
หมู่ท่ี 17 ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 170 
เมตร 

ภายในหมู่บา้น
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

24 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บ้านหนอง
แวง หมู่ท่ี ๑๘ 

เพื่อความสะดวก
ในการระบายน้ า
เสียของครัวเรือน
ในชุมชนให้
สะอาด 

รายละเอียด : วางท่อ
คอนกรีต เสริมเหล็ก
ป าก ลิ้ น ร า ง  ชั้ น  3 
ข น า ด  ศ ก . 
0 .4 0 x1.00 เม ต ร 
จ านวน 127  ท่ อน 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เส ริ ม เห ล็ ก  ข น า ด 
0 .8 0 x0.80x1.00 
เมตร จ านวน 19 บ่อ 
(ระยะห่างบ่อพัก 5.00 
– 8.00 เมตร) งานเท
พื้ น ค อ น ก รี ต เส ริ ม
เห ล็ ก  ข น าด ก ว้ า ง 
0 .8 0  เม ต ร  ย า ว 
127.00 เมตร หนา 
0 .15  เมต ร ห รือ มี
พื้ นที่ ใช้ สอย ไม่ น้ อย
กว่า 101.60 ตาราง
เม ต ร  ง า น รื้ อ พื้ น
คอนกรีต เสริมเหล็ก
เดิม ขนาดกว้าง 0.80 
เมต ร  ยาว 1 2 .0 0 
เมตร    หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
9.60 ตารางเมตร 

0  
 
 
 
 

247,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

247,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

247,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

247,000 
 (ทต.กุดกว้าง) 

ร่องระบายน ้าเสยี
พร้อมฝาปิดภายใน
หมู่บ้าน บ้าน     
หนองแวง หมูท่ี่ ๑๘ 
ได้รับการพัฒนา     
ทั้ง 127.00 เมตร 

ภายในหมู่บา้น
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (สายบา้นหนอง
แวง หมู่ท่ี 18 – บ้าน
โนนดู่ หมู่ท่ี 5) บ้าน  
หนองแวง หมูท่ี่ 18 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด  : 
ปริมาณงาน : ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ทาง
เชื่ อ ม ไม่ น้ อย กว่ า 
13.625 ตารางเมตร 
(ชนิดสองช่องจราจร) 
พ ร้ อ ม ว า ง ท่ อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ป ากลิ้ น รา งชั้ น  3 
ศก . 0 .40 x1 .00 
เมตร จ านวน 12 
ท่อน  
หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เส ริม เห ล็ กรวม ไม่
น้อยกว่า 113.625 
ตารางเมตร 
 
 
 

0  
 
 
 
 

71,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

71,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

71,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

71,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 
๑๘ ได้รับการพฒันา 
ทั้ง 30.00 เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 



                    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

 

-87- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

26 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บ้านบะยาว
สันติสุข หมู่ท่ี 19 

เพื่อความสะดวก
ในการระบายน้ า
เสียของครัวเรือน
ในชุมชนให้
สะอาด 

รายละเอียด :  
ปริมาณงาน : วางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากลิ้นราง ชั้น 3 
ขนาด ศก. 
0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 147.00 
ท่อน  
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหลก็ ขนาด 
0.80x0.80x1.00 
เมตร จ านวน 21 บ่อ 
(ระยะห่างบ่อพัก 
5.00 – 8.00 เมตร) 
งานเทพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 147.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 117.60 
ตารางเมตร 
 

0  
 
 
 

281,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

281,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

281,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

281,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ฝาปิดร่องระบายน้ า
เสียภายในหมูบ่้าน 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ท่ี ๑๙ ได้รับการ
พัฒนาทัง้ 150 เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 



                    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

 

-88- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

27 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บ้านโนน     
ฟันเรือ หมู่ท่ี 20 
 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าเสยี
ของครัวเรือน
ในชุมชนให้
สะอาด 

รายละเอียด : 
ปริมาณงาน : วางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากลิ้นราง ชั้น 3 
ขนาด ศก.
0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 127.00 
ท่อน พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 
0.80x0.80x1.00 
เมตร จ านวน 18 บ่อ 
(ระยะห่างบ่อพัก 
5.00 – 8.00 เมตร) 
งานเทพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 127.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 101.60 
ตารางเมตร 
 

0  
 
 
 
 

242,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

242,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

242,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

242,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร่องระบายน ้าเสยี
พร้อมฝาปิดภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนน   
ฟันเรือ หมู่ท่ี ๒๐ 
ได้รับการพัฒนา      
ทั้ง 300 เมตร 

ภายในหมู่บา้น
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 
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-89- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

28 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ท่ี 21 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าเสยี
ของครัวเรือน
ในชุมชนให้
สะอาด 

รายละเอียด : 
ปริมาณงาน : วางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากลิ้นราง ชั้น 3 
ขนาด ศก. 
0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 179.00 
ท่อน พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 
0.80x0.80x1.00 
เมตร จ านวน 26 บ่อ 
(ระยะห่างบ่อพัก 
5.00-8.00 เมตร)  
งานเทพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 179.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอย 
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
143.20 ต า ร า ง
เมตร 
 

0  
 
 
 
 

344,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

344,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

344,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

344,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร่องระบายน ้าเสยี
พร้อมฝาปิดภายใน
หมู่บ้าน บา้นหนอง
ไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 21 
ได้รับการพัฒนา ทัง้ 
179 เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-90- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้น บ้าน
หนองไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 
21 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด  : 
ป ริ ม า ณ ง า น  : 
ขนาดกว้าง 5.00 
เ ม ต ร  ย า ว 
100.00 เ ม ต ร 
หนา 0.15 เมตร 
(ช นิ ด ส อ ง ช่ อ ง
จราจร) หรือมีพื้นที่
ค อ น ก รี ต เส ริ ม
เหล็กรวมไม่น้อย
ก ว่ า  500.00 
ตารางเมตร 
 

0  
 
 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่พฒันา 
หมู่ท่ี ๒๑ ได้รับการ
พัฒนาทัง้ 100 เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน
ล าเลยีงผลิตทางการ
เกษตรภายในต าบล
กุดกว้าง 

เพื่อใช้สัญจร 
ไป-มา และ
ล าเลยีง 
ผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

รายละเอียด:
ถนนล าเลียง
ผลิตทางการ
เกษตรภายใน
ต าบลกุดกว้าง 
จ านวน 
20,000 เมตร 

0  
  
 
 
 
 

2,000,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

2,000,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

2,000,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

2,000,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนล าเลียงผลติ
ทางการเกษตร
ภายในต าบลกุด
กว้างได้รับการ
บ ารุงรักษา ทัง้ 
20,000 เมตร 
 

ประชาชน
สัญจรไป-
มา สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างบ่อ
บ าบัดสิ่งปฏิกูลต าบล 
กุดกว้าง   

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ในการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลภายใน    
ต าบลกุดกว้าง 

รายละเอียด: ก่อสร้าง
บ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล
ต าบลกุดกว้าง จ านวน   
1  บ่อรายละเอียด
ข้อก าหนดรายการ
ประกอบแบบที่
ก าหนด  

0  
  
 
 
 
 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

บ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล 
จ านวน 1 บ่อ 

ภายในต าบล  
กุดกว้าง สะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนต าบล    
กุดกว้าง 

เพื่อให้อาคารศูนย์
การศึกษานอก
โรงเรียนต าบล     
กุดกว้างเป็นอาคาร
ที่ปลอดภยั เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้   
ของนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 

รายละเอียด: ปรับปรุง
อาคารศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนต าบลกุด
กว้าง จ านวน 1 แหง่ 
(รายละเอียด
ข้อก าหนดรายการ
ประกอบแบบที่
ก าหนด) 

0  
  
 
 
 
 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

อาคารศูนย์
การศึกษานอก
โรงเรียนต าบล    
กุดกว้าง จ านวน 1 
แห่ง ได้รับการ
ปรับปรุง 

สภาพอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบอ่ืนๆ    
มีความม่ันคง 
ปลอดภยั     
พร้อมใช้งาน 
บรรยากาศเอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

กองช่าง 

33 โครงการถมดินหน้า
ส านักงานเทศบาล   
ต าบลกุดกว้าง 

เพื่อใช้เป็นรองรับ
บริการประชาชน 

รายละเอียด: ถมดิน
หน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 
3,755.00 ตาราง
เมตร สงู 0.50 เมตร 

0  
  
 
 
 
 

98,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

98,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

98,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

98,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

เทศบาลต าบล      
กุดกว้าง จ านวน 1 
แห่ง ได้รับการ
ปรับปรุง 

รองรับงาน
บริการประชาชน
ได้อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

34 โครงการ
ปรับปรุงอาคาร    
กู้ชีพเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง 

เพื่อใช้เป็นรองรับ
บริการประชาน 

รายละเอียด: ปรับปรุง
ต่อเติมอาคารกู้ชีพ
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
ขนาดกว้าง 5.90 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร สงู 
3.00 เมตร 
 

0  
 
 

374,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

374,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

374,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

374,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

อาคารกู้ชีพ
เทศบาลต าบล      
กุดกว้าง จ านวน 1 
แห่ง ได้รับการ
ปรับปรุง 

รองรับงาน
บริการประชาชน
ได้อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้าง
ป้ายประชา 
สัมพันธ์ เทศบาล
ต าบลกุดกว้าง 

เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลกุดกว้างให้มี
สภาพทีด่ีขึ้น 

รายละเอียด : ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 แหง่ 

0   
 
 
 
 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ป้ายประชา 
สัมพันธ์ ของ
เทศบาลต าบล      
กุดกว้าง จ านวน  
1 ป้าย 
 

ได้ประชาสัมพันธ์
ผลการ
ด าเนินงานสร้าง
ความเขา้ใจ 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
ภายในหมู่บา้น 
บ้านหนองไผ่  
หมู่ท่ี 1  

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

สายนองไผ-่ปากขยุ้ม
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
160.00 ลูกบาศก์เมตร 
 
 

0  84,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

84,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

84,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

84,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน   
หนองไผ่ หมู่ท่ี ๑ 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 500 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-93- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 1  

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

สายบา้นหนองไผ่ -หนองกุง 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,525.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 488.00 
ลูกบาศก์เมตร 

0  

  
259,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

259,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

259,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

259,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน  
หนองไผ่ หมู่ท่ี ๑ 
ได้รับการพัฒนา  
ทั้ง 1,525 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายโนนหินลาด –    
นานางน้อย บ้าน     
โคกสูง หมู่ท่ี 2 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 970.00 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 310.10 
ลูกบาศก์เมตร 

0  165,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

165,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

165,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

165,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน    
โคกสูง หมู่ท่ี 2 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 970 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมฝายน้ าล้น
ปากร่องโกบ้านโคกสูง 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อใช้ให้มีน้ า
ไว้ใช้เพื่อ
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

รายละเอียด :     ฝายน้ าล้น 
กว้าง 5 เมตร ยาว 16.12 
เมตร หนา 0.30 บ้าน     
โคกสูง หมู่ท่ี 2 

0  
 
 

82,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

82,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

82,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

82,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ฝายน้ าล้น บ้าน
โคกสูง หมู่ท่ี 2 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายบา้นนางสร้อย – 
ล าห้วยฝายใหม่)     
บ้านขนวน หมู่ท่ี 3 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 64.00 ลูกบาศก์
เมตร 

0  33,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

33,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

33,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

 

33,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้านขนวน 
หมู่ท่ี 3 ได้รับการ
พัฒนาทัง้ 200 
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-94- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายหนองกุง-
ถนนลาดยาง) –  
บ้านกุดกว้าง หมู่ท่ี 4 
 
 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,200.00 เมตร 
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.08 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 290.40 ลูกบาศก์
เมตร 

0  

  
155,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

155,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

155,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

155,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน     
กุดกว้าง หมู่ท่ี 4 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 1,200 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายสวนยางพารา – 
นานายหมู) บ้าน       
กุดกว้าง หมู่ท่ี 4 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 96.00 
ลูกบาศก์เมตร 
 

0  58,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

58,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

58,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

58,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน     
กุดกว้าง หมู่ท่ี 4 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 400 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายบา้นโนนดู่ –  
แยกบ้านโคกกลาง –  
บ้านโนนสะทอน ) 
บ้านโนนดู่ หมู่ที ่5 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,230.00 เมตร 
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.08 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 492.00 ลูกบาศก์
เมตร 

0  261,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

261,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

261,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

261,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมูบ่้าน บ้าน     
กุดกว้าง หมู่ท่ี 4 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 1,230 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 



                    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

 

-95- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
หินภายในหมูบ่้าน 
(สายบา้นนางแหวน – 
บ้านสายสน)บ้านโนนดู่  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 68.80 เมตร 

0  

  
261,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

261,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

261,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

261,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน     
โนนดู่ หมู่ท่ี 5 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 215 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายบา้นนายคารมค์ 
– นายสุทัศน์)บา้น
โนนดู่ หมู่ท่ี 5 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 75.00 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 12.00 ลูกบาศก์
เมตร 

0  6,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

6,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

6,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

6,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน     
โนนดู่ หมู่ท่ี 5 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 75 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
หินภายในหมูบ่้าน 
(สายบา้นนางแหวน – 
บ้านนายสน) 
บ้านโนนดู่ หมู่ท่ี 5 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 68.80 เมตร 
 

0  36,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

36,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

36,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

36,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน     
โนนดู่ หมู่ท่ี 5 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 215 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้น บ้าน    
โคกกลาง หมู่ท่ี 6 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 38.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่
น้อยกว่า 152.00 ตาราง
เมตร (ชนิดเลนเดีย่ว) 

0  87,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

87,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

87,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

87,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน     
โคกกลาง หมู่ท่ี 6 
ได้รับการพัฒนา  
ทั้ง 38 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 



                    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

 

-96- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
ภายในหมู่บา้น 
(สายบา้นนายส า – 
บานนางใส)บา้น
โคกกลาง หมู่ท่ี 6 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร ลงหินคลุกหนา
เฉลีย่ 0.08 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
19.20 ลูกบาศก์เมตร 

0  

  
10,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

10,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

10,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมูบ่้าน บ้าน     
โคกกลาง หมู่ท่ี 6 
ได้รับการพัฒนาทัง้ 
80 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุง
ถนนดินภายใน
หมู่บ้าน (สายรอบ
ที่สาธารณะบ้าน
โคกกลาง หมู่ท่ี 6) 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ปริมาณงาน (ขนาดหนัก) กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 325.00 
เมตร หรอืมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 1,625.00 ตารางเมตร 
ลงดินถมถนนกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 323.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร หรือปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า 161.50 ลบ.ม. 

0  

  
19,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

19,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

19,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

19,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน     
โคกกลาง หมู่ท่ี 6 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 325 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
ภายในหมู่บา้น 
(สายบา้นโคกกลาง 
– สามแยกบ้าน
โนนดู่) บ้าน       
โคกกลาง หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉลีย่ 0.08 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
440.00 ลูกบาศก์เมตร 

0  

  
234,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

234,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

234,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

234,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน     
โคกกลาง หมู่ท่ี 6 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 1,100 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-97- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายบา้นนายชล –      
ล าห้วยกุดแห่) หลัง
โรงเรียนบา้นโคกกลาง 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
120.00 ลูกบาศก์เมตร 

0  

  
63,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

63,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

63,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

63,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน     
โคกกลาง หมู่ท่ี 6 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 500 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงถนน
น้ าล้นฝายพ่อสงวน  
บ้านโคกกลาง            
หมู่ท่ี  6 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 5.50 เมตร 
ยาวรวม 14.80 เมตร 
หนา  0.50  เมตร 

0  

  
120,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

120,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

120,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

120,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนน้ าล้น บ้าน     
โคกกลาง หมู่ท่ี 6 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 14.80  เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายทา้ยหมูบ่้าน –  
ทางไปบ่อขยะหนอง
แก) บ้านหนองโก      
หมู่ท่ี 7 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

หนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
160.00 ลูกบาศก์เมตร 

0  

  
84,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

84,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

84,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

84,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน   
หนองโก หมูท่ี่ 7 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 500 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

54 โครงการวางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน         
บ้านหนองโก หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน      
มีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

วางท่อ  PVC  ขนาด 2 
น้ิว  ความยาวไม่น้อย
กว่า 1,940.00  เมตร  
ติดตั้งท่อแยกจ่ายน้ า   
จ านวน  50  จุด 

0  

  
221,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

221,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

221,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

221,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชนจ านวน 
90 ครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

มีน้ าสะอาดไว้
อุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

55 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  10 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าสะอาดใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยด าเนินการต่อเติม
โครงเหล็กห่อถงัเพิ่ม
ความสงูอีกหน่ึงชั้น 

0  

  
23,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

23,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

23,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

23,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชนจ านวน 
110 ครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

มีน้ าสะอาดไว้
อุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
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-98- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

56 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักบ้าน
ส าราญหินลาด หมูท่ี ่8 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าเสยี
ของครัวเรือน
ในชุมชนให้
สะอาด 

ว่างท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก ท่อ คศล.  ขนาด 
ศก.  0.40x1.00  
เมตร  จ านวน  
252.00ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คศล. ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 0.80 
เมตร  จ านวน  38 บ่อ  
(ระยะห่างบ่อพัก  5.00 
-  8.00  เมตร)   

0  

  
484,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

484,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

484,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

484,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ระบายน ้าเสยี
ภายในหมู่บา้น 
บ้านส าราญหิน
ลาด หมูท่ี ่8 ได้รับ
การพัฒนา  

หมู่บ้านสะอาด กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายบา้นโนนสะทอน – 
สามแยกบ้านโนนดู่) 
บ้านโนนสะทอน         
หมู่ท่ี 13 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 450 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
180.00 ลูกบาศก์เมตร  

0  

  
95,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

95,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

95,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

95,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนน
สะทอน หมู่ท่ี 13 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 450 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุงขยาย
ไหล่ทางถนนหินคลุก 

(สายบา้นหนองดินก่ี ม.
14 – ปากร่องเปือย) 

บ้านหนองดินกี่  
หมู่ที่ 14 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร  

0  

  
57,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

57,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

57,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

57,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
หนองดินกี่ หมู่ที่ 
14 ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 2,380 
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-99- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

59 โครงการปรับปรุงถนน
ดินภายในหมู่บ้าน (สาย
รอบป่าช้าที่สาธารณะ
บ้านหนองดินก่ี ) บา้น
หนองดินก่ี หมู่ท่ี 14 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

(ขนาดหนัก) กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 350.00 เมตร  
(ขนาดเบา) ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 
440.00 เมตร ลงถมถนน
ดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
790.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร  ปริมาณถม
ดินไม่น้อยกว่า 395.00 
ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 3,950 
ตารางเมตร 

0  37,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

37,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

37,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

37,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายในหมู่บา้น 
บ้านหนองดินกี่ หมู่
ที่ 14 ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 440เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายบา้นหนองกุง       
ม.15 – รอบสระ   
หนองกุง) บ้านหนองกุง 
หมู่ท่ี 15 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 900.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 216.00 
เมตร 

0  

  
115,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

115,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

115,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

115,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายในหมู่บา้น 
บ้านหนองดินกี่ หมู่
ที่ 15 ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 216เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายบา้นหนองกุง       
ม.15 – รอบสระหนอง
กุง) บ้าน หนองกุง      
หมู่ท่ี 15 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 900.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 216.00 
เมตร 

0  

  
115,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

115,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

115,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

115,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายในหมู่บา้น 
บ้านหนองดินกี่ หมู่
ที่ 15 ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 216เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-100- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

62 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก (ถนนสาย      
ปู่ตา) บ้านโนนสงา่      
หมู่ท่ี 16 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร  

0  16,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

16,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

16,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

16,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน    
โนนสง่า หมู่ท่ี 16 
ได้รับการพฒันา 
ทั้ง 216 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายสีแ่ยกบา้นหนอง
แวง ม. 18 – บ้าน
โนนสง่า ม.16) บ้าน
โนนสง่า หมู่ท่ี 16 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 270.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 86.40 
ลูกบาศก์เมตร 

0  94,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

94,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

94,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

94,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน    
โนนสง่า หมู่ที่ 16 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 270 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายวดัเทพนิมิตภ ู
กระแต ม.16 –  
บ้านหนองดินก่ี ม.14) 
บ้านโนนสง่า หมู่ท่ี 16 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 550.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
178.00 ลูกบาศก์เมตร 

0  94,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

94,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

94,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

94,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน    
โนนสง่า หมู่ท่ี 16 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 550 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายวัดเทพนิมิตภู
กระแต ม.16 – 
ถนนลาดยางบ้าน     
โนนสง่า – บ้านโนนดู่) 
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 267.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  
85.44 ลูกบาศก์เมตร 

0  

  
45,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

45,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

45,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

45,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน    
โนนสง่า หมู่ท่ี 16 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 267 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-101- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายรอบฝายใหม่) 
บ้านขนวนนคร  
หมู่ท่ี 17 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 429.60 
ลูกบาศก์เมตร 

0  128,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

128,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

128,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

128,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน    
ขนวนนคร หมู่ท่ี 
17 ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 267 
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุงถนน
น้ าล้นผ่านล าห้วย
กกก่าม บ้านขนวน
นคร หมู่ท่ี 17 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาวรวม 48.63 เมตร 
หนา  0.8 15 เมตร 

0  131,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

131,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

131,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

131,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนน ้าล้นผ่าน
บ้านขนวนนคร   
หมู่ท่ี 17 ได้รับ
การพัฒนา ทัง้ 
267 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายนานายประหยดั 
ม.18 – หนองแปน)
บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 
18 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 480.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 115.20 
ลูกบาศก์เมตร 

0  60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน    
หนองแวง หมูท่ี่ 
18 ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 480 
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายบา้นหนองแวง ม. 
18 – แยกสวน
มะนาว)บ้านหนองแวง     
หมู่ท่ี 18 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 120.00 
ลูกบาศก์เมตร 

0  

  
63,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

63,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

63,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

63,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน    
หนองแวง หมูท่ี่ 
18 ได้รับการ
พัฒนา ทัง้ 500 
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-102- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายสระโคกสูง
บ้านบะยาวสันติสุข  
ม. 19 – ถนนลาดยาง
หนองแกบ้านอาจ
สามารถ ) บา้นบะยาว
สันติสุข หมู่ที่ 19 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 320.00 
ลูกบาศก์เมตร 

0  170,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

170,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

170,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

170,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน    
บะยาวสันตสิุข     
หมู่ท่ี 19 ได้รับ
การพัฒนา ทัง้ 
800 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายบา้นบะยาวสันติ
สุข  ม. 19 – แยกที่
ทิ้งขยะเทศบาล   
หนองแก ) บ้านบะยาว
สันติสุข หมู่ที่ 19 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,070.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 320.80 
ลูกบาศก์เมตร 

0  

  
137,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

137,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

137,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

137,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน    
บะยาวสันตสิุข     
หมู่ท่ี 19 ได้รับ
การพัฒนา ทัง้ 
1,070 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

72 โครงการวางท่อระบบ
ส่งน้ าเพื่อการเกษตร        
บ้านขนวน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
เกษตรกรมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

รายละเอียด: วางท่อ PVC 
ขนาด 12 น้ิว ความยาวไม่
น้อยกว่า 450 เมตร 

0  152,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

152,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

152,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

152,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ระบบส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร        
บ้านขนวน หมู่ท่ี 3 
จ านวน 450 
เมตร ได้รับการ
พัฒนา 

เกษตรกร        
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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-103- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายใน
หมู่บ้านบ้านกุดกว้าง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด: กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 650 เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 260.00 เมตร 

0  139,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

139,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

139,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

139,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายในหมู่บา้น 
บ้านกุดกว้าง หมู่ท่ี 4 
ได้รับการพัฒนา ทัง้ 
260 เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

74 โครงการวางท่อระบบ
ประปา บ้านโนนดู่ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้
ประชาชนมี     
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

รายละเอียด: วางท่อ PVC 
ขนาด 2 นิ้ว ความยาวไม่
น้อยกว่า 860 เมตร ติดต้ัง
ท่อแยกจ่ายน้ า จ านวน 10 
จุด 
 

0  96,552 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

96,552 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

96,552 
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 

96,552 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ระบบประปา       
บ้านโนนดู่ หมู่ท่ี 5  
จ านวน 860 เมตร 
ได้รับการพัฒนา 

มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

75 โครงการวางท่อระบบ
ส่งน้ าประปา บ้าน    
บะยาว หมู่ที่ 9 

เพื่อให้
ประชาชนมี     
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

รายละเอียด: วางท่อ PVC 
ขนาด 4 นิ้ว ความยาวไม่
น้อยกว่า 450 เมตร  

0  96,552 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

111,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

111,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

111,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ระบบประปา       
บ้านบะยาว หมู่ท่ี 9  
จ านวน 450 เมตร 
ได้รับการพัฒนา 

มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุง
ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน     
หนองดินก่ี หมู่ที่ 14 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด: กว้าง 0.50 
เมตร ยาวรวม 200.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่
น้อยกว่า 100.00 ตาราง
เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) 
 

0  96,552 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

61,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

61,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

61,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายในหมู่บา้น 
บ้านหนองดินก่ี หมู่ท่ี 
14 ได้รับการพฒันา 
ทั้ง 200 เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-104- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน สายทาง
คู่ขนานถนนมะลิวัลย ์
บ้านโนนสง่า หมู่ท่ี 
16 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด: กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 64.00 
ลูกบาศก์เมตร 

0  33,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

33,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

33,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 

33,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน     
โนนสง่า หมู่ท่ี 16
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 200 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

78 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก บ้านขนวนนคร 
หมู่ท่ี 17  

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าเสยี
ของครัวเรือน
ในชุมชนให้
สะอาด 

รายละเอียด: วางท่อระบาย
พร้อมบ่อพัก ท่อ คสล.ปาก
ร้ินรางขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.04x1.00 เมตร จ านวน 
38 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 
ขนาดกว้าง 0.08 เมตร 
ยาว 0.08 เมตร จ านวน 7 
บ่อ (ระยะห่างบ่อพัก 5.00-
8.00 เมตร 

0  65,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

65,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

65,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

65,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

การระบายน้ าเสยี
พร้อมบ่อพัก บ้าน
ขนวนนคร หมู่ท่ี 
17ได้รับการ
พัฒนา จ านวน 8 
เมตร 

หมู่บ้านสะอาด
ขึ้น 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน (สายโรงงาน
น้ าแข็งเพิ่มพูน –     
นานายเลีย้ง) บ้าน
โนนฟันเรือ หมู่ท่ี  
20 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 320.00 
ลูกบาศก์เมตร 

0  170,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

170,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

170,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

170,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายใน
หมู่บา้น บ้านโนน 
ฟันเรือ  หมู่ท่ี  20 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 800 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-105- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายทางควาย-กุดน้ าใส) 
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 21 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,065.00 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 340.80 
ลูกบาศก์เมตร 

0  181,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

181,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

181,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 

181,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 21 ได้รับการ
พัฒนา ทั้ง 1,065 
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

81 โครงการขุดร่องเหมือง
บ้านโนนฟันเรือ  
หมู่ที่ 10 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ า    
ร่องเหมือง
สาธารณะ 

ด าเนินการขุดร่องเหมือง 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 450 เมตร สูง 0.80 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่ก าหนด 

0  130,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

130,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

130,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 

130,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ร่องเหมืองบ้านโนน
ฟันเรือ หมู่ที่ 10 
ยาว 450 เมตร 
ได้รับการพัฒนา 

ร่องเหมืองบ้าน
โนนฟันเรือ หมู่ที่ 
10 ได้รับการ
พัฒนาให้ดีขึ้น 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นสถานที่
จัดกิจกรรม
หมู่บ้าน 

รายละเอียด: กว้าง 12.00 
เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 
4.00 เมตร 

0  564,300 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

564,300 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

564,300 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

564,300 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

อาคาร
อเนกประสงค์ 
จ านวน 1 แห่ง      
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
1 ได้รับการพัฒนา 

มีสถานที่จัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

83 โครงการวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 1  

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าเสยี
ของครัวเรือน
ในชุมชนให้
สะอาด 

รายละเอียด: วางท่อ
ระบายท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80x1.00 เมตร 
จ านวน 1 แถวๆ ละ 
18.00 ท่อน ขนาดกวา้ง 
1.50 เมตร ยาว 18.00 
เมตร  

0  77,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

77,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

77,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

77,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

การระบายน้ าเสยี
บ้านหนองไผ่     
หมู่ท่ี 1 ได้รับการ
พัฒนา จ านวน 18 
เมตร 

หมู่บ้าน      
สะอาดขึ้น 

กองช่าง 

 



                    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

 

-106- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

84 โครงการปรับปรุง
ถนนดินภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนน
ฟันเรือ หมู่ที่ 10  
 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด: สายบ้านนาย
สมบัติ-สวนนางเตียงค า  สายที่ 
1 ขนาดกลางกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 210.00 เมตร  
สายที่ 2 ขนาดกลาง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
990.00 ตารางเมตร ลงถมดิน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาณถมดินไม่
น้อยกว่า 63.00 ลบ.ม. ลงถม
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาณถมดินไม่น้อยกว่า 
36.00 ลบ.ม. 

0  9,700 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

9,700 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

9,700 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

9,700 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนน
ฟันเรือ หมู่ที่ 10 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 300 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุง
ถนนดินภายใน
หมู่บ้าน บ้าน      
โนนสะทอน        
หมู่ที่ 13  

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด: สายหลังวัดสว่าง
รังษี ขนาดกลาง กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 390.00 เมตร  
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
1,560.00 ตารางเมตร ลงดิน
ถมถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 156.00 ลบ.ม. 

0  15,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนน
สะทอน หมู่ที่ 13 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 390 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 



                    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

 

-107- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

86 โครงการวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบะยาวสันติสุข     
หมู่ที่ 19 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าเสีย
ของครัวเรือนใน
ชุมชนให้สะอาด 

รายละเอียด: วางท่อระบาย
ท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80x1.00 เมตร จ านวน 
1 แถวๆ ละ 8.00 ท่อน 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร  
 

0  31,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

31,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

31,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

31,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

การระบายน้ าเสยี
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ท่ี 19 ได้รับ
การพัฒนา จ านวน 
8 เมตร 

หมู่บ้าน      
สะอาดขึ้น 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างอาคาร
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบะยาว   
สันติสุข หมู่ที่ 19 

เพื่อให้มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

รายละเอียด: อาคารระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 3.30 เมตร สงู 
2.20 เมตร 

0  54,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

54,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

54,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

54,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

อาคารระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ 19 จ านวน 
1 แหง่ ได้รับการ
พัฒนา 

มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน บา้นกุดกว้าง 
หมู่ท่ี 4  

เพื่อใช้สัญจร   
ไป-มา 

รายละเอียด: สายบา้นกุด
กว้างหมู่ท่ี 4 – บ้านขนวน 
หมู่ท่ี 3 กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 145.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 870.00 ตารางเมตร 
(ชนิดสองช่องจราจร) 
 

0  497,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้น 
บ้านกุดกว้าง     
หมู่ท่ี 4 ได้รับการ
พัฒนา จ านวน 
145 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-108- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน บา้นโนนดู่    
หมู่ท่ี 5  

เพื่อใช้สัญจร   
ไป-มา 

รายละเอียด: สายบา้น
โนนดู่ หมู่ท่ี 5-บ้านหนอง
แวง หมู่ท่ี 18 กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
145.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 870.00 ตารางเมตร 
(ชนิดสองช่องจราจร) 
 

0  497,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้น 
บ้านโนนดู่  หมู่ท่ี  
ได้รับการพัฒนา 
จ านวน 145 
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน บา้นโนน       
สะทอน หมู่ท่ี 13  

เพื่อใช้สัญจร   
ไป-มา 

รายละเอียด: สายบา้นโนน
สะทอน หมู่ท่ี 13-บ้าน
โคกกลาง หมู่ท่ี 6 กวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 
145.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 870.00 ตารางเมตร 
(ชนิดสองช่องจราจร) 
 
 

0  497,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้น 
บ้านโนนดู่ หมู่ท่ี  
ได้รับการพัฒนา 
จ านวน 145 
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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-109- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้น 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ท่ี 19  

เพื่อใช้สัญจร   
ไป-มา 

รายละเอียด: สายบา้นบะยาว
สันติสุข หมู่ท่ี 19-บ้านโคก
กลาง หมู่ท่ี 6 กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 660.00 ตารางเมตร 
(ชนิดสองช่องจราจร) 

0  383,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

383,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

383,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

383,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้น 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ท่ี 19 ได้รับ
การพัฒนา จ านวน 
110 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้น บ้าน
หนองแวง หมูท่ี่ 18  

เพื่อใช้สัญจร   
ไป-มา 

รายละเอียด: สายบา้น     
หนองแวง หมูท่ี่ 18-บ้าน
โนนดู่ หมู่ท่ี 5 กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 145.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 870.00 ตารางเมตร 
(ชนิดสองช่องจราจร) 

0  497,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้น 
บ้านหนองแวง     
หมู่ท่ี 18 ได้รับ
การพัฒนา จ านวน 
145 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

93 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ปู 
ASPHALTIC ทับหน้า
ถนน CONCTETE เดิม) 
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

ราย ละ เ อี ย ด  : ป ริ มาณ งาน       
ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  ยาว 
282.00 เมตร 
 

0  
 
 
 
 

422,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

422,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

422,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

422,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนน คสล.บา้น      
โนนสง่า หมู่ที ่16 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 282 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

รวม 93 โครงการ - - 0 20,192,252 20,192,252 20,192,252 20,192,252    
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

94 โครงการอุดหนุน 
การไฟฟ้า 
อ าเภอหนองเรือ  

เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายใน
หมู่บ้านและเพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าไว้ใช้ 
ในครัวเรือน และเพื่อ
การเกษตร 
 

อุดหนุนการไฟฟ้า
อ าเภอหนองเรือ 
จ านวน 1 แห่ง    
เพื่อขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
ต าบลกุดกว้าง  
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 

0  

  
 
 
 
 

500,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ระดับความส าเร็จ
ของการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
ต าบลกุดกว้าง ได้
เต็มพื้นที่ ทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 
และมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 0 500,000 500,000 500,000 500,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกจิใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นที ่๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพฒันาเศรษฐกจิชุมชนเพือ่การแข่งขันภายใต ้
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ 
        2.๑ แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

95 โครงการสง่เสริม 
การท าปุ๋ยอินทรีย-์
ชีวภาพอัดเม็ดต าบล
กุดกว้าง 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพการท า
ปุ๋ยอินทรีย-์ชีวภาพ
อัดเม็ดต าบลกุดกว้าง 
การเกษตร 

ประชาชนต าบล    
กุดกว้าง รวม  
70 คน 

0   0   100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ระดับของ
ความส าเร็จกลุ่ม
ปุ๋ยของผู้เข้าร่วม 
ทั้ง 70 คน 
 

สามารถ
ด้าเนินงาน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลัด 

96 โครงการสง่เสริม 
กลุ่มอาชีพเกษตรกร
ต าบลกุดกว้าง 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรต าบลกุดกว้าง 

เกษตรกรภายใน
ต าบลกุดกว้าง  
รวม 100 คน 

0   0 100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

เกษตรกร ทั้ง 
100 คน ได้รับ
การส่งเสริม 

เกษตรกรมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร 
เพิ่มมากขึ น 
 
 

ส้านักปลัด 

97 โครงการอุดหนุน
พัฒนากระบวนการ
ปลูกผักปลอดสาร
ผ่านระบบเกษตร
อัจฉริยะ 

เพื่อพัฒนามาตรฐาน  
การผลิต ลดต้นทุนใน
กระบวนการผลิตและ
เพิ่มผลผลติอย่างมี
คุณภาพ 

 วิสาหกิจชุมชน  
ผักปลอดสารบา้น    
กอมอ 52 จ านวน 
24 คน 

0   0 50,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผักปลอด
สารบ้านกอมอ 52 
จ านวน 24 คน 
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผักปลอด
สารบ้านกอมอ 
52 มีรายได ้  
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

98 โครงการปลูกผัก
ปลอดสารพษิของ
สหกรณ์โรงคดัผัก
ต าบลกุดกว้าง 
 

1.เพื่อให้เกษตรได้
บริโภคผักปลอดภัยจาก
สารพิษ 
2.เพื่อเป็นการสร้างได้
ให้กับครอบครัว 
3.เพื่อพัฒนาพื้นทีให้เกิด
เป็นศูนย์เรียนรู้ภายใน
ต าบลและเกิดการ
กระจายรายไดสู้่เกษตร 

เกษตรกรในต าบล
กุดกว้าง ทัง้ 21 
หมู่บ้าน จ านวน 
100 คน 

0   0 100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

1.เกษตรกรได้
บริโภคผัก
ปลอดภยัจาก
สารพิษ 
2.เกษตรสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 
3.เป็นศูนย์เรียนรู้
ภายในต าบลและ
เกิดการกระจาย
รายได้สูเ่กษตรกร
โดยรอบ 

1.เกษตรกรได้รับ
บริโภคผัก
ปลอดภยัจาก
สารพิษ 
2.เกษตรกรสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 
3.เป็นศูนย์
เรียนรู้ภายใน
ต าบลและเกิด
การกระจาย
รายได้สูเ่กษตร
โดยรอบ 

ส านักปลัด 
 

รวม 4 โครงการ - - 0   0 350,000 350,000 350,000 - - - 
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        2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

99 โครงการใหค้วามรู้  
ในการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน     
ในเขตต าบลกุดกว้าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

ประชาชนทั่วไป 
และผู้น าชุมชนใน
เขตต าบลกุดกว้าง 
จ านวน 80 คน 

0 0 40,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชนทั้ง 80 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
กองทุนสวสัดิการ
ชุมชน  

ประชาชนในเขต
ต าบลกุดกว้าง    
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ 
จัดกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 0 0 40,000 40,000 40,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคมทีม่ีคุณภาพ และยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต 
   และทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพฒันาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพฒันาการบรหิารภาครัฐ 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบรหิารจัดการ 
        3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

100 โครงการพฒันาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เสริมสร้างการ
ปฏิบตัิงานของ
บุคลากรในองค์กร 

เพื่อเป็นการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เสริมสร้างการปฏิบตัิงาน 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
ลูกจ้างทุกประเภท 
จ านวน 70 คน 

0   0   60,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

บุคลากร จ านวน 
70 คน ได้รับการ
พัฒนาระสิทธิภาพ 

ได้รับการ
พัฒนาและ   
เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการ
ปฏิบตัิงาน 

ส านักปลัด 

101 โครงการสง่เสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อเสริมสร้าง รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม และปลูกฝงั
คุณธรรมอันดีงามให้กับ
บุคลากรในองค์กร  

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
ลูกจ้างทุกประเภท 
จ านวน 70 คน  

0 0 50,000 
(ทต.กุดกแปว้าง)   

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

บุคลากร จ านวน 
70 คน ได้รับ การ
ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

ได้รับการ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
ในการ
ปฏิบตัิงาน 

ส านักปลัด 

102 โครงการอุดหนุน 
จัดงานรัฐพิธี         
อ าเภอหนองเรือ   

เพื่อเป็นการถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

ประชาชนในพื้นที่
อ าเภอหนองเรือ    
(ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองเรือ 
จ านวน 1 แห่ง) 

0 0 10,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

10,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

10,000 
(ทต.กุดกว้าง 

ประชาชน 
ได้ร่วมถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหา 
กษัตริย์ 

ได้เทิดทูน
สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 

103 โครงการอบรม
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายเบื้องต้น
ให้แก่ประชาชน 

เพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย
แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 
 

น าความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมไปใช้ใน    
ชีวิตประจ าวันและน า
ความรู้ไปเผยแร่ใหแ้ก่
บุคคลในครอบครัวและ
ประชาชนให้แก่ชุมชน
ของตนต่อไป จ านวน 
100 คน 

0 0 50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

รับรู้ปัญหาและ
สาเหตุรวมทั้ง    
แนวทางการแห้ไข
ปัญหาการทุจริต 
จ านวน 100 คน 

มีความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

ส้านักปลัด  

104 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบยีบ
กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง และ
พนักงานเทศบาล
เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น,การยื่น
บัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสิน
และกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

ผู้บริหาร สมาชิสภา
ท้องถิ่น เทศบาลต าบล
กุดกว้าง และพนักงาน
เทศบาล จ านวน 100 
คน 

0 0 50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมายท้องถิ่น
และกฎหมาย
ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต จ านวน 
100 คน 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล
มีความรู้ความ
เข้าใจใน
กฎหมายท้องถิ่น
และกฎหมาย
ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 

105 โครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดท า
แผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต าบลกุดกว้าง 

เพื่อเป็นการระดม
ความคดิเห็นจากทุก
ฝ่ายในการแก้ไขปญัหา
ใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต าบลกุดกวา้ง 

แกนน าแผนชุมชน 
ในต าบลกุดกวา้ง 
ผู้น าหมู่บ้าน
คณะกรรมการต่างๆ 
ที่ส าคญั ฯลฯ ทัง้ 
21 หมู่บ้าน  

0 0 60,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ระดับความส าเร็จ
ของผู้น าชุมชน 
ผู้น าหมู่บ้าน
คณะกรรมการ
ต่างๆ ทั้ง 21 
หมู่บ้าน ร่วมระดม
ความคดิเห็น 

จัดท าโครงการ/
กิจกรรม
สอดคล้องตาม
สภาพความ
ต้องการทีแ่ท้จริง 

ส านักปลัด 
 

106 โครงการเลือกตั ง
สมาชิกท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
ของเทศบาลต้าบล
กุดกว้าง 

เพื่อให้มาซ่ึงสมาชิก
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ของเทศบาล
ต้าบลกุดกว้าง 

เลือกตั งสมาชิก
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นของเทศบาล
ต้าบลกุดกว้าง 
จ านวน 1 แห่ง 

0 0 750,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

750,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

750,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร้อยละการเลือกตั ง
สมาชิกท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ของเทศบาลต้าบล
กุดกว้าง จ านวน 1 
แห่ง 

ได้สมาชิกท้องถิ่น
และผู้บริหาร
ท้องถิ่นของ
เทศบาลต้าบล   
กุดกว้าง 

ส านักปลัด 
 

รวม 7 โครงการ - - 0 0 1,030,000 1,030,000 1,030,000 - - - 
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        3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

107 โครงการอบรม
การป้องกันและ
ระงับอัคคภีัยใน
ต าบลกุดกว้าง 

เพื่อด าเนินการ
ป้องกันและลดความ
เสียหายทีเ่กิดจาก
อัคคีภยัในต าบล 
กุดกว้าง 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
เช่น คา่วิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองดื่ม 
ค่าอาหาร      ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ จ านวน 
100 คน 

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ผู้น าชุมชนต าบล 
กุดกว้าง/
ประชาชน/
อาสาสมัคร/อป
พร. ทั้ง 100 คน 
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมีความรู้
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองขณะเกิด
อัคคีภยั รู้จัก
ป้องกันและ
สามารถลด
ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นกับ
ชุมชนได ้

ส านักปลัด 

108 โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วง 
เทศกาลต่างๆ 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลต่างๆ  
ตั้งจดุตรวจ/จุด
บริการประชาชน 
ที่ใช้รถใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา เช่น 
เทศกาลปีใหม่ / 
สงกรานต ์

ผู้น าชุมชนต าบลกุดกว้าง/
อาสาสมัคร /อปพร.  
จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
เช่น คา่เบีย้เลีย้ง วัสดุ
อุปกรณ์/ป้ายโครงการฯ 
ฯลฯ 
 

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ผู้น าชุมชนต าบล      
กุดกว้าง/
ประชาชน/
อาสาสมัคร/อป
พร. ทั้ง 100 คน 
ได้เข้าร่วม  
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด  

109 โครงการอบรมให้
ความรู้ในการ
ป้องกันเด็กจมน้ า 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนต าบล
กุดกว้าง ในการ
ป้องกันเด็กจมน้ า 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในต าบล         
กุดกว้าง จ านวน 100 คน 

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ประชาชนในต าบล
กุดกว้าง จ านวน 
100 คน ได้รับ
การอบรม 

ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจใน
การป้องกันและ
ช่วยเหลือเด็กจมน้ า 

ส านักปลัด  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

110 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
ต าบลกุดกว้าง 

เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัย และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน ป้องกัน
และติดเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ในชุมชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
จุดเลี่ยงภายในต าบล       
กุดกว้าง จ านวน 20 จุด 

0 
 

0 
   

500,000 
(ทต.กุดกว้าง)    

500,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

500,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ระดับความส าเร็จ
ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดจุดเลี่ยง ทั้ง 
20 จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

111 โครงการจัดกิจกรรม
วันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (22 มีนาคม) 

เพื่อปฏิญาณตน
สร้างจิตส านักและ
เป็นขวัญก าลังใจ 
 และส่งเสริมการท า
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกัน 

อาสาสมัครป้องกันภัย  ฝ่าย
พลเรือน สังกัดศูนย์ อปพร. 
ทต.กุดกว้าง ค่าด าเนินงาน
ตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ป้ายโครงการฯ ฯลฯ 

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

อปพร. ทั้ง 100 
คน ได้ร่วมท า
กิจกรรม 

อปพร. มีขวัญ
ก าลังใจและ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่เพื่อช่วยเหลือ
สังคมและชุมชน 

ส านักปลัด 

112 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ปกป้องสถาบัน 
เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง   

เพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชุมชน 
เกิดความรักและหวง
แหน ปกป้อง 
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

- ผู้น าชุมชนประชาชนใน
ต าบลกุดกว้าง นักเรียน 
ทหาร ต ารวจ                              
- เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
เช่น ค่าสัมนาคุณวิทยากร/
อาหาร/อาหารว่าง/ วัสดุ
อุปกรณ์/ป้ายโครงการฯ 
ฯลฯ 

0 
 

0 
   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ผู้น าชุมชน            
ประชาชนในต าบล
กุดกว้าง นักเรียน                               
ทหาร ต ารวจ     
จ านวน 5๐๐ คน                             

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าและหน่วยงาน
ทั้งในและนอกพื้นที่
เกิดการมีส่วนร่วมใน
การสร้างความ
สมานฉันท์ปรองดอง 
มีความจงรักภักดี มี
ความรัก ความหวง
แหนมีความส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

113 โครงการอุดหนุน 
การอบรม
อาสาสมัคร 
สมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรม 
และยาเสพติด 

เพื่อสร้างอาสาสมัคร 
และสร้างความเข้าใจ  
ในการสังเกตต าหนิผู้ร้าย 

อุดหนุนสถานีต ารวจ 
ภูธรหนองเรือ จ านวน  
1 แห่ง  

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

อาสาสมัคร
สามารถสงัเกต
ต าหนิผู้ร้ายได ้
 

ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

114 โครงการอุดหนุน
รู้ทันภัยใกล้ตัว 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านหรือชุมชน
ตระหนักถึงภัยรูปแบบ
ต่างๆในปัจจุบัน 

อุดหนุนสถานีต ารวจ 
ภูธรหนองเรือ จ านวน  
1 แห่ง 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อย 90 ประชาชน
สามารถรู้ทันภัย
สามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยที่อาจ
เกิดขึ้นได้ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ป้องกัน
อาชญากรรม 
 

ส านักปลัด 

115 โครงการอุดหนุน
อาสาจราจร 

เพื่อปลูกฝังให้บุคลากร
ในสถานศึกษา  มี
จิตส านึกในการักษา
กฎหมายราจร 

อุดหนุนสถานีต ารวจ 
ภูธรหนองเรือ จ านวน  
1 แห่ง 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกวา้ง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อย 95 นักเรียน 
นักศึกษา สามารถ   
ใช้รถ ใช้ถนนได้
อย่างปลอดภัย 

นักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติตามได้ถูก
กฎจราจรเกิด
ความปลอดภัย 

ส านักปลัด 

116 โครงการอุดหนุน 
การป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายา 
เสพติดอ าเภอ 
หนองเรือ 

เพื่อป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดไม่ให้ 
กลับมาระบาด 

ประชาชนในพื้นที่อ าเภอ 
หนองเรือ (ที่ท าการ
อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองหนองเรือ 
จ านวน 1 แห่ง) 

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ประชาชนสามารถ
ร่วมมือกันป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
ไม่ให้กลับมาระบาด 

ป้องกันการ     
แพร่ระบาดของ   
ยาเสพติด 

ส้านักปลัด 
 

117 โครงการอุดหนุน 
ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด  
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดไม่ให้กลับมา
ระบาด 

ประชาชนในพื้นที่อ าเภอ      
หนองเรือ (ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 1 
แห่ง) 

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ประชาชนสามารถ
ร่วมมือกันป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
ไม่ให้กลับมาระบาด 

ป้องกันการ    
แพร่ระบาด 
ของยาเสพติด 

ส านักปลัด 
 

รวม 11 โครงการ - - 0 0   850,000 850,000 850,000 - - - 
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        3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

118 โครงการสนับสนุน 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ต าบล 
กุดกว้าง 

เพื่อให้ผู้ป่วย
เอดส์ ได้รับ 
การดูแลให้มี
คุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์  
หมู่ท่ี 1-21 
จ านวน 25 
คน 

0 
 

0 
   

240,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

240,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

240,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ผู้ป่วยเอดส์  
จ านวน 25 คน   
ได้รับการดูแลให้ 
มีคุณภาพชีวิตดี 

ผู้ป่วยเอดส์  
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

119 โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ
ต าบลกุดกว้าง 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล
ไห้มีคุณภาพ
ชีวิตด ี

ผู้สูงอายุ  
หมู่ท่ี 1 - 21 
จ านวน  
1,447 คน 

0 
 

0 
   

12,036,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

12,036,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

12,036,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

ผู้สูงอายุ จ านวน 
1,447 คน  
ได้รับการดูแลให้ 
มีคุณภาพชีวิตดี 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

ส านักปลัด 

120 โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ต าบลกุดกว้าง 

เพื่อให้ผู้พิการ
ได้รับการดูแล
ให้มีคุณภาพ    
ชีวิติดขีึ้น 

ผู้พิการ  
หมู่ท่ี 1-21 
จ านวน 300 
คน 

0 
 

0 
   

2,880,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

2,880,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

2,880,000 
 (ทต.กุดกว้าง)     

ผู้พิการ จ านวน 300 
คนได้รับการดูแลให้ 
มีคุณภาพชีวิตดี 

ผู้พิการในต าบล
กุดกว้างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

121 โครงการอุดหนุน 
ก่ิงกาชาดอ าเภอ
หนองเรือ 

เพื่อจัดหา
รายได้น าไปใช้
ในกิจการ 
ด้านการ
บรรเทาทุกข์
ต่างๆ 

ประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอ 
หนองเรือ (ก่ิง
กาชาดอ าเภอ
หนองเรือ 
จ านวน 1 
แห่ง) 

0 
 

0 
   

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)    

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชนได้รับ 
การบรรเทาทุกข์
ต่างๆ 
 

ช่วยเหลือ
บรรเทาราษฎร         
ผู้ยากไร้หรือด้อย
โอกาส 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

122 โครงการอุดหนุน
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
และผู้ตดิเชื้อ HIV   

เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัว ผูป้่วย
เอดส์ ป้องกัน 
การแพร่กระจาย   
โรคเอดส ์
 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
อ าเภอหนองเรือ 
(ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดสแ์ละผู้ตดิ
เชื้อ HIV จ านวน 1 
แห่ง) 

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยสามารถอยู่
ร่วมกับบุคคลใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ส านักปลัด 

123 โครงการอุดหนุนการ 
จัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนงานเทศกาล
ไหมนานาชาต ิประเพณี
ผูกเสี่ยวและงานกาชาด
จังหวดัขอนแก่น 

เพื่อจัดหารายได้
น าไปใช้ในกิจการ
ด้านการบรรเทาทุกข์
ต่างๆ 

ประชาชนในพื้นที่
อ าเภอหนองเรือ (ที่
ท าการปกครอง
อ าเภอหนองเรือ 
จ านวน 
 1 แห่ง) 

0 
 

0 
   

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

10,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

10,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชน
ได้รับการ
บรรเทา 
ทุกข์ต่างๆ 
 

ราษฎร  
ได้รับการช่วย 
เหลือท าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลัด 

124 โครงการอุดหนุน
สนับสนุนภารกิจของ
ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวดัขอนแก่น 

เพื่อจัดหารายได้
น าไปใช้ในกิจการ
ด้านการบรรเทาทุกข์
ต่างๆ 

ประชาชนหนองเรือ 
(เหล่ากาชาดจงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน 
1 แหง่) 

0 
 

0 
   

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชน
ได้รับการ
บรรเทา 
ทุกข์ต่างๆ 

ราษฎร  
ได้รับการช่วย 
เหลือท าให ้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 7 โครงการ - - 0 0 15,296,000 15,296,000 15,296,000 - - - 
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        3.3 แผนงานสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

125 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสร้างโอกาส
ในการ   มีงาน
ท าและสร้าง
รายได้   แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ         
ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน 100 
คน 

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร้อยละของผู้สงูอายุ      
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส 
จ านวน 100 คน      
มีงานท าและมีรายได ้   

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 
 

ส านักปลัด 

126 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี
ต าบลกุดกว้าง 

เพื่อให้สตรีมี
อาชีพมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพต าบล
กุดกว้างจ านวน 
50 คน 

0 
 

0 
   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร้อยละของสตรี
ต าบลกุดกว้าง 
จ านวน 50 คน      
มีงานท าและมีรายได ้   

สตรีต าบล        
กุดกว้างมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 

ส านักปลัด 

127 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน อาสา
ท าดีเพื่อพัฒนา
สังคม 

เพื่อปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชน
มีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือสังคม 

เด็กและเยาวชน
ต าบลกุดกว้าง 
จ านวน 100 
คน 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนต าบล        
กุดกว้างได้ร่วมท า
กิจกรรมทั้ง 100 
คน         

เด็กและเยาวชน
ต าบลกุดกว้าง      
มีจิตสาธารณะ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นคนดี 

ส านักปลัด 

128 โครงการอุดหนุน
ส่งเสริมการ
บริจาคโลหิต เพื่อ
ช่วยชีวิตเพื่อน
มนุษย์ 

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในการ
พัฒนาคนใน 
สังคมชุมชน 

ประชาชนใน
พื้นที่ อ าเภอ
หนองเรือ (ที่ท า
การปกครอง
อ าเภอหนองเรือ 
จ านวน 1 แห่ง) 

0 
 

0 
   

3,000 
(ทต.กุดกว้าง)    

3,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

3,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการบริจาค
โลหิต เพื่อช่วยชีวติ   
เพื่อนมนุษย ์

สร้างความ
สามัคคคีวาม
ร่วมมือ ร่วมใจ
และความ 
เป็นอันหน่ึง
เดียวกัน 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

129 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมคณะกรรมการ
หมู่บ้านในต าบลกุดกว้าง 
 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านต าบลกุด
กว้าง ,ชมรมก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

คณะกรรม 
การหมู่บ้านต าบล
กุดกว้าง ทัง้ 21 
หมู่บ้าน ได้ร่วมท า
กิจกรรม 

สร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
ผู้น้าหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 0 0 183,000 183,000 183,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคมทีม่ีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพฒันาศักยภาพพลเมือง  
    4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหลง่ท่องเที่ยว 
        4.๑ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 

130 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียน              
การสอน (รายหัว) 

เพื่อสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก    
ทั้ง 5 ศูนย ์

0 
 

0 
   

272,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

272,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

272,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 ศูนย ์

เด็กมีสื่อการ
เรียนการสอน
ครบต่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 

 

131 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก    
ทั้ง 5 ศูนย ์

0 
 

0 
   

180,800 
(ทต.กุดกว้าง)   

180,800 
(ทต.กุดกว้าง)   

180,800 
(ทต.กุดกว้าง)   

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 ศูนย ์

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

132 โครงการสง่เสริม
อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
อาหารดีมีประโยชน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง 5 แหง่ ค่าอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
 

0 
 

0 
   

400,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

400,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

400,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

เด็กเล็กได้รับสาร 
อาหารครบถว้น 

เด็กเจริญ 
เติบโตและได ้
รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

133 โครงการสง่เสริม
อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารทีด่ีมี
ประโยชน์ 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับโรงเรียนใน 
สังกัด สพฐ.8 โรงเรียน 

0 
 

0 
   

1,433,408  
(ทต.กุดกว้าง) 

1,433,408  
(ทต.กุดกว้าง) 

1,433,408  
(ทต.กุดกว้าง) 

นักเรียนได้รับสาร 
อาหารครบถว้น 

เด็กเจริญ 
เติบโตและได ้
รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

134 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับ ศพด. 

เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับอาหารครบ 
5 หมู ่

สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

0 
 

0 
   

991,200    
(ทต.กุดกว้าง) 

991,200    
(ทต.กุดกว้าง) 

991,200    
(ทต.กุดกว้าง) 

นักเรียนได้รับสาร 
อาหารครบถว้น 

เด็กเจริญ 
เติบโตและได ้
รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

135 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน
ในสังกัด สพฐ. 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารครบ  
5 หมู ่

สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนระดับ     
เด็กเล็ก ประถมศึกษา    
ปีที่ 6 จ านวน 200 วัน  
 

0 
 

0 
   

2,820,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

2,820,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

2,820,000 
(ทต.กุดกว้าง 

นักเรียนได้รับสาร 
อาหารครบถว้น 

เด็กเจริญ 
เติบโตและได ้
รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

136 โครงการสง่เสริม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็กได้
เรียนรู้และรู้จัก
บทบาทหน้าที่
ส าคัญของตนเอง 

เด็กๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
เช่น ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อม
เครื่องเสียง,ค่าของขวัญ
รางวัล,ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง
,ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าป้าย
ไวนิล,ค่าตอบแทนการ
แสดง,ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

0 
 

0 
   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

200,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

200,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

เด็กและนักเรียนได้
เข้าร่วมการ
ส่งเสริมกิจกรรม 
วันเด็กแหง่ชาต ิ

เด็กได้เรียนรู้และ
รู้จักบทบาท
หน้าที่ส าคญัของ
ตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

137 โครงการแสดง
ผลงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมปลูกฝงั
ให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการสนใจ 
ให้ความส าคัญ 
กับการศึกษา 
 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
ทั้ง 5 แหง่ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
เช่น คา่จ้างเหมา
จัดเตรียมสถานที่,ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง,ค่าจา้งเหมา
ประกอบอาหาร/อาหาร
ว่างและเคร่ืองดื่ม,ค่า
ป้ายไวนิล 
 
 

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

เด็กเล็กทัง้ 5 แห่ง 
ได้แสดงผลงานทาง
วิชาการ 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการดา้น
การศึกษาและมี
ทัศนคติทีด่ีกับ
การศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

138 โครงการสง่เสริม
ป้องกันทันต
สุขภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมด้าน
สุขอนามัยของเด็ก
เล็กในการรักษา
สุขภาพ 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
เช่นค่าวิทยากร,ค่าจา้
เหมาประกอบอาหาร/
อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม
,ค่าป้ายไวนิล,ค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ 
 

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

เด็กเล็ก ทั้ง 5 แหง่ 
ได้รับการส่งเสริม
ป้องกันทันต
สุขภาพ  

ผู้ปกครอง 
และเด็กได้รับ
ความรู้ด้าน 
การรักษา
สุขอนามัย 
ที่ถูกต้อง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

139 โครงการส่งเสริม
การบริโภคเกลือ
ไอโอดีนกับการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 

เพื่อให้เด็ก 
ได้รับไอโอดีน 
ในอาหารอย่าง
เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 
ศูนย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน
โครงการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหาร,   
ค่าวิทยากร,ค่าป้ายไวนิล 

0 
 

0 
   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

เด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง 
ได้รับสารอาหารจาก
เกลือไอโอดีน 

เด็กได้รับ
สารอาหารจาก
เกลือไอโอดีนอย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

140 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  

เพื่อส่งเสริมและ
สร้างความ 
เข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตยให้ 
แก่ประชาชนและ
นักเรียน 

เยาวชน ประชาชน
นักเรียนในต าบล 
กุดกว้าง จ านวน  
100 คน 

0 
 

0 
   

40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร้อยละของเยาวชน 
ประชาชนนักเรียน 
ในต าบลกุดกว้าง ทั้ง 
100 คน เข้าใจ
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

เยาวชน 
ประชาชนนักเรียน
มีความ 
เข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตย 

กอง 
การศึกษาฯ 

141 โครงการ
อุดหนุนค่าย
ภาษาพัฒนา 
สู่อาเซียน       

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของ
โรงเรียนใน 
สังกัด สพฐ. 
เรียนรู้ภาษา
อาเซียน       
 

โรงเรียน สพฐ. จ านวน 
3 แห่ง ในเขตเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง,โรงเรียน
บ้านกุดกว้าง, โรงเรียน
บ้านโคกกลางหนองแปน 
โรงเรียนบ้านขนวนนคร 

0 
 

0 
   

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

  

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

นักเรียนโรงเรียน 
สพฐ.ทั้ง 2 แห่ง ได้
เรียนรู้ภาษาอาเซียน       
 

เด็กนักเรียน
สามารถ
เตรียมการเข้าสู่
ประชาคม 
อาเซียนได้เรียนรู้ 
ภาษาอาเซียน       

กอง
การศึกษาฯ 

142 โครงการ
อุดหนุน
คุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ.  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

โรงเรียนบ้านโคกสูง
วิทยานุกูล จ านวน ๑ 
แห่ง ในเขตเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง 

0 0 40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ระดับความส าเร็จ
ของนักเรียน  
สามารถเรียนรู้     
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม    
ในตนเอง 

เด็กนักเรียน 
ได้เรียนรู้     
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม    
ในตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

143 โครงการอุดหนุน
ธนาคารขยะ  

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถคดัแยก
ประเภทขยะได้
ถูกต้องและถูกวิธ ี

นักเรียน และบคุลากร
โรงเรียนโนนฟันเรือ    
บะยาววิทยาและ
ชุมชน จ านวน 150 
คน 

0 0 20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง 

ร้อยละ 100 ของ
โครงการนักเรียน
ก าจัดขยะอย่างถูก
วิธีและเหมาะสม
กับขยะแต่ละ
ประเภท 

นักเรียนความรู้
ความเขา้ใจและ
แยกประเภทของ
ขยะรีไซเคิลได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

144 โครงการอุดหนุน
คัดแยกขยะมูล
ฝอยในโรงเรียน  

เพื่อให้นักเรียนคดั
แยกขยะและทิง้
ขยะที่ถูกต้อง มี
การบริหารจัดการ
ขยะในโรงเรียน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียน บุคลากรครู
โรงเรียนบา้นส าราญ    
หินลาด จ านวน 140 
คน 

0 0 20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง 

นักเรียนร้อยละ 
80 มีความรู้       
ในการคัดกรอง
ขยะและทิง้ขยะ    
ได้ถูกต้อง 

นักเรียนมี
ความสามารถ    
ในการคัดแยก
ขยะได ้

กอง
การศึกษา 

145 โครงการอุดหนุน
ขยับกายสบายชีว ี

เพื่อส่งเสริมความ
แข็งแรงด้าน
ร่างกายและจิตใจ
เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้
ตระหนักเห็น
ความส าคัญของ
การออกก าลังกาย 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ส าราญหินลาด จ านวน 
132 คน 

0 0 30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ที่ได้จากโครงการ
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนทุกคนมี
สุขร่างกายที่
แข็งแรงสมส่วน
ตามวัย นักเรียน
มีน้ าหนักตาม
เกณฑ์ 

กอง
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

146 โครงการอุดหนุน
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักใน
ความส าคัญของ
การด ารงชีวิตตาม
แนวของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านโนนดู ่หนองแวง 
จ านวน  41 คน 

0 0 30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ
ความรู้เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพยีง 

นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

147 โครงการอุดหนุน
โรงเรียน OTOP 

เพือ่ให้นักเรียน
สามารถคดิผลติ
สินค้าได้เอง เกิดมี
รายได ้

ศูนย์โรงเรียน OTOP
ของโรงเรียนโนน     
ฟันเรือ-บะยาววิทยา
และชุมชน จ านวน 
1 แหง่ 

0 0 10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
คิดเอง ท าเองใน
การพัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ ์

นักเรียนที่มี
ความรู้
ความสามารถ 

กอง
การศึกษา 

148 โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมน า
วิชาการ 

เพื่อให้ผู้เรียน      
มีความรู้และทักษะ 
คิดวิเคราะห์ และ    
มีวิจารญาณ 
สร้างสรรค ์คดิ
ไตร่ตรองตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนโรงเรียนโนน
ฟันเรือบะยาววิทยา    
ที่เข้าร่วมโครงการ    
ทั้งโรงเรียน จ านวน 
60 คน 

0 0 10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละ 100 ของ
โครงการ นักเรียน
สามารถคดิ
วิเคราะห์ และ       
มีวิจารญาณ 
สร้างสรรค ์คดิ
ไตร่ตรองตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

นักเรียน    
สามารถปฏิบัติ
ตน ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 

รวม 19 โครงการ - - 0 0   6,647,408 6,647,408 6,647,408 - - - 
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-130- 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคมทีม่ีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพฒันาศักยภาพพลเมือง  
    4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหลง่ท่องเที่ยว 
        4.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

149 โครงการแขง่ขัน
กีฬาเทศบาลต าบล
กุดกว้าง  

เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมูค่ณะ
และเพื่อส่งเสริม
สุขภาพพลานามัย 
ให้แขง็แรง 

ประชาชนและเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
จ านวน 500 คน 

0 
 

0 
   

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าที ่ทั้ง 
500 คน ไดเ้ข้า
ร่วม กิจกรรม 

ประชาชนและ
ผู้บริหาร/
พนักงาน/ลูกจ้าง  
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ที่แขง็แรง 

กอง
การศึกษาฯ 

150 โครงการสง่เสริม
ประเพณีแขง่เรือ
ท้องถิ่น  

เพื่ออนุรักษ์ระเพณี
แข่งเรือท้องถิ่นใหค้ง
อยู่สืบไป 
 

ประชาชนต าบลกุดกว้าง 
จ านวน 500 คน 

0 
 

0 
   

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชน ทัง้ 
500 คน ไดเ้ข้า
ร่วม กิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์สืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีแขง่เรือ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
 

กอง
การศึกษาฯ 

151 โครงการสง่เสริม
วันกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง 
 

เพื่อแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สงูอายุ 

เพื่อใหผู้้สงูอายุได้
พบปะท ากิจกรรม
ร่วมกันและเกิดความ
สนุกสนาน จ านวน 
200 คน 

0 
 

0 
   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ทั้ง 21 หมู่บ้าน
ได้เล็งเห็น
ความส าคัญ 
ของผู้สงูอายแุละ
ความส าคัญของ
สถาบัน
ครอบครัว 

ประชาชนได้
เล็งเห็น
ความส าคัญของ
ผู้สูงอายุและ
ความส าคัญของ
สถาบันครอบครัว 

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

152 โครงการสบืสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นฯ 
(ฮีตฮอยอีสาน) 

เพื่ออนุรักษ์สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชน ทัง้ 21 
หมู่บ้าน 

0 
 

0 
   

80,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

80,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

80,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชน ทั้ง 
21 หมู่บ้าน    
ได้ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์สืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

153 โครงการอุดหนุน
การกีฬาศูนย์
เครือข่ายกลุ่ม 
โรงเรียนในเขต
บริการต าบล 
กุดกว้าง 

เพื่อส่งเสริม  
พัฒนาการดา้นการ
กีฬา  และการ
ร่วมกันท ากิจกรรม
ให้กับเด็กนักเรียน 

ทั้ง 8 โรงเรียนในเขต
บริการของต าบล 
กุดกว้าง โดยอุดหนุน   
ให้โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 
จ านวน 1 แห่ง 

0 0 40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

นักเรียน/เยาวชน
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาดา้นการ
กีฬาและรู้จักการ
ท้างานร่วมกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 5 โครงการ - - 0 0   8200,000 820,000 820,000 - - - 
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-132- 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกจิใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
        5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

154 โครงการดูแล
รักษาและ
คุ้มครองป้องกัน 
ที่สาธารณะ
ประโยชน์ 
ต าบลกุดกว้าง
ส าหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน 

เพื่อป้องกันการ 
บุกรุกที่ดินของรัฐ 
และสงวนไว้ซ่ึง
ประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนต าบล 
กุดกว้าง 

ที่สาธารณประโยชน์     
ต าบลกุดกว้าง ทัง้ 
21 หมู่บ้าน 

0 
 

0 
   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ที่สาธารณะ 
ประโยชน์     
ต าบลกุดกว้าง    
ทั้ง 21 หมู่บ้าน
ได้รับการป้องกัน
การบุกรุก 

ระงับข้อพิพาท
เพื่อความ
ถูกต้องใน 
แนวเขต 
ที่ดินสาธารณะ 

ส านักปลัด 

155 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่รกร้างว่าง
เปล่าบริเวณ    
ริมฝั่งหนองแปน 

เพื่อให้หนองแปน
เป็นสถานที่ที่มี     
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
ใช้เป็นสถนที่พักผ่อน
หย่อนใจ และเป็น
สถานที่ออกก าลัง
กาย 

แหลง่น้ าสาธารณะ
ประโยชน์หนองแปน 
จ านวน ๑ แห่ง ณ 
บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 
18 ขุดปรับเกลีย่
แตง่เสร็จมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 79 ไร่ 3 
งาน 32 ตารางวา  

0 
 

0 
   

600,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

600,000 
(ทต.กุดกวา้ง)   

600,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

แหลง่น้ าสาธารณะ
ประโยชน์หนอง
แปน จ านวน ๑ 
แห่ง ณ บ้านหนอง
แวง หมู่ท่ี 18 ขดุ
ปรับเกลี่ยแตง่เสร็จ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
79 ไร่ 3 งาน 32 
ตารางวาได้รับการ
พัฒนา 

หนองแปน     
มีภูมิทัศน์ด ี
และมีสถานที่
พักผ่อนหย่อน
ใจ มีแหลง่
ท่องเทีย่วท่ี  
เป็นรูปธรรม  

 

รวม 2 โครงการ - - 0 0 700,000 700,000 700,000 - - - 
 

แบบ ผ. 02 
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        5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

156 โครงการ
สนับสนุนหน่วย 
กู้ชีพเทศบาล 
ต าบลกุดกว้าง   

เพื่อสนับสนุนค่าเบีย้
เลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมทบทวน 
และฝึกอบรม
พนักงานใหม่  

หน่วยกู้ชีพเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง
จ านวน 1 แห่ง  

0 
 

0 
   

715,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

715,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

715,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

หน่วยกู้ชีพ 
กุดกว้าง จ านวน  
1 แหง่ สามารถ
ให้บริการ
ประชาชน 
ได้มากขึ น 

ประชาชน 
ได้รับบริการ
สาธารณสุข 
ขั นพื นฐาน 
เพิ่มมากขึ น 

ส้านักปลัด 

157 โครงการควบคุม
และป้องกันโรค   
ไข้เลือดออกและ 
โรคระบาด/      
โรคตดิต่อ 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และ
โรคระบาด/
โรคตดิต่อ 

ประชาชนในต าบล
กุดกว้าง จ านวน     
๒,463  ครัวเรือน 

0 
 

0 
   

80,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

80,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

80,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
ร้อยละระดับ
ความส าเร็จมี
ปราศจากโรค 
ภัยต่างๆ 

ปราศจาก
โรคภยัต่างๆ 

ส านักปลัด 

158 โครงการจดัหา
สถานที่ทิ้งขยะ
ประจ าต าบล 
กุดกว้าง 

เพื่อใช้เป็นสถานที ่
ทิ้งขยะประจ า 
ต าบลกุดกว้าง 

จัดหาทีด่ิน เพื่อ 
สร้างบ่อขยะประจ า
ต าบลกุดกว้าง 
จ านวน 1 แห่ง 

0 
 

0 
   

1,000,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

1,000,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

1,000,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

สร้างบ่อขยะ
ประจ าต าบล 
กุดกว้าง     
จ านวน 1 แห่ง 

มีสถานที่ทิ้ง
ขยะ 

ส านักปลัด, 
กองช่าง 

159 
 

โครงการรณรงค์
ส่งเสริมลด
ปริมาณขยะ
ต าบลกุดกว้าง 
 

เพื่อให้ความรู้ 
รณรงค์ สร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับการ   
ลดปริมาณขยะมูล
ฝอยและการใช้
พลาสติกในต าบล    
กุดกว้าง 
 

ประชาชนในต าบล
กุดกว้าง ทัง้ 21 
หมู่บ้าน  

0 
 

0 
   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของผู้ร่วม
ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการลด
ปริมาณการ       
ใช้พลาสติกใน    
ต าบลกุดกว้างเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล   
กุดกว้าง ได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ลดปริมาณขยะ
มูลฝอยและ
การใช้พลาสติก 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

160 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและก าจัดโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต าบล 
กุดกว้าง จ านวน 21 
หมู่บ้าน 

บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสัตว์เลี้ยง 

0 
 

0 
   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ระดับของ
ความส าเร็จ
ของสัตว์ที่
เจ้าของ
ต้องการ
บริการการฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

สัตว์เลี้ยง
โดยเฉพาะ
สุนัขแมวใน
พื้นที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุขนับข้า 

ส านักปลัด 

161 โครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
(สปสช.)      

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลกุดกว้าง      

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล 
กุดกว้าง จ านวน  
1 แห่ง ประชากร 
9,675 คน    

0 
 

0 
   

250,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

250,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

250,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

ประชาชน ทั้ง 
9,607 คน
ได้รับการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ประชาชน 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

162 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 
ด าเนินการจัดท าโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 
โครงการ ดังน้ี  
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 2. โครงการป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยประชาชนเพื่อ
ประชาชน  

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 1      

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่  
หมู่ท่ี 1   

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมูบ่้าน บา้น
หนองไผ่ หมู่
ที่ 1 ได้รับ
ความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

163 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ด าเนินการ
จัดท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี  
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ 
ความรู้เก่ียวกับ 
ด้านสาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
โคกสูง หมู่ที่ 2    

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2   

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 
2 ได้รับ
ความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

164 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านขนวน หมู่ที่ 3 ด าเนินการ
จัดท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี  
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ 
ความรู้เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
ขนวน หมู่ที่ 3    

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านขนวน หมู่ที่ 3   

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
ขนวน หมู่ที่ 3 
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

165 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ด าเนินการ
จัดท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี  
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
กุดกว้าง  หมู่ที่ 4   

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านกุดกว้าง  
หมู่ที่ 4   

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
กุดกว้าง  
หมู่ที่ 4 ได้รับ
ความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

166 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ด าเนินการ
จัดท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี  
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนดู่  หมู่ที่ 5 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5   

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
โนนดู่ หมู่ที่ 5 
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

 



                    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

 

-137- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

167 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ด าเนินการ
จัดท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี  
1.โครงการบ้านโคกกลางร่วมใจ
ก าจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็ง
ท่อน้ าดี  
2.โครงการบ้านโคกกลางร่วมใจใช้
เกลือไอโอดีน  
3.โครงการลดขยะภาระชุมชน
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6  

เพื่อส่งเสริมให้ 
ความรู้เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 6   

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
โคกกลาง    
หมู่ที่ 6 ได้รับ
ความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เก่ียวกับด้
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

168 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด าเนินการ
จัดท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี  
1.โครงการบ้านหนองโกร่วมใจ
ก าจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็ง
ท่อน้ าดี  
2.โครงการบ้านหนองโกร่วมใจใช้
เกลือไอโอดีน  
3.โครงการลดขยะภาระชุมชน
บ้านหนองโก หมู่ที่ 7  
 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองโกหมู่ที่ 7   

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
หนองโก  
หมู่ที่  7 ได้รับ
ความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน 
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

 



                    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

 

-138- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

169 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านส าราญหินลาด หมู่ที่ 8 
ด าเนินการจัดท าโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 
ดังน้ี  
1.โครงการบ้านส าราญหินลาด
ร่วมใจก าจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลด
มะเร็งท่อน้ าดี  
2.โครงการบ้านส าราญหินลาด
ร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน  
3.โครงการลดขยะภาระชุมชน
บ้านส าราญหินลาด หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านส าราญหินลาด 
หมู่ที่ 8 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านส าราญหินลาด 
 หมู่ที่ 8   

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
ส าราญหิน
ลาด หมู่ที่  8 
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

170 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ด าเนินการ
จัดท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี  
1.โครงการบ้านบะยาวร่วมใจ
ก าจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็ง
ท่อน้ าดี  
2.โครงการบ้านบะยาวร่วมใจใช้
เกลือไอโอดีน  
3.โครงการลดขยะภาระชุมชน
บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้ 
ความรู้เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
บะยาว หมู่ 9
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

 



                    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

 

-139- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

171 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
โนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 ด าเนินการ
จัดท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี  
1.โครงการบ้านโนนฟันเรือร่วมใจ
ก าจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็ง
ท่อน้ าดี  
2.โครงการบ้านโนนฟันเรือร่วมใจ
ใช้เกลือไอโอดีน  
3.โครงการลดขยะภาระชุมชน
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที่ 10 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนฟันเรือ 
 หมู่ที่ 10 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
โนนฟันเรือ 
หมู่ที่  10
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

172 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หนองตาไก้ หมู่ที่ 11 ด าเนินการ
จัดท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี  
1.โครงการบ้านหนอง 
ตาไก้ร่วมใจก าจัดภัยพยาธิใบไม้
ตับลดมะเร็งท่อน้ าดี  
2.โครงการบ้านหนอง 
ตาไก้เรือร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน  
3.โครงการลดขยะภาระชุมชน
บ้านหนองตาไก้ 
หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านนหนองตาไก้ 
หมู่ที่ 11 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองตาไก้ 
 หมู่ที่ 11 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
หนองตาไก้ 
หมู่ที่  11
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

 



                    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

 

-140- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

173 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านกอมอ 52 หมู่ที่ 12 
ด าเนินการจัดท าโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 
ดังน้ี  
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านกอมอ 52 
หมู่ที่ 12 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้าน กอมอ 52 
 หมู่ที่ 12 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
กอมอ 52 
หมู่ที่  12
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

174 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 
ด าเนินการจัดท าโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 
ดังน้ี  
1.โครงการบ้านโนน 
สะทอนร่วมใจก าจัดภัยพยาธิใบไม้
ตับลดมะเร็งท่อน้ าดี  
2.โครงการบ้านโนน 
สะทอนร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน  
3.โครงการลดขยะภาระชุมชน
บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ 13 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสะทอน 
 หมู่ที่ 13 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
โนนสะทอน 
หมู่ที่  13
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 



                    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) เทศบาลต าบลกุดกว้าง                          

 

-141- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

175 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองดินก่ี หมู่ที่ 14 
ด าเนินการจัดท าโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 
ดังน้ี  
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
หนองดินก่ี หมู่ที่ 14 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองดินก่ี 
 หมู่ที่ 14 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
หนองดินก่ี 
หมู่ที่  14
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

176 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 15 
ด าเนินการจัดท าโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 
ดังน้ี  
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
หนองกุง หมู่ที่ 15 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 15 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
หนองกุง 
หมู่ที่  15
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

177 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 ด าเนินการ
จัดท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี  
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
โนนสง่า หมู่ที่ 16 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 
16 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
โนนสง่า 
หมู่ที่  16
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

178 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 
ด าเนินการจัดท าโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 
ดังน้ี  
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
ขนวนนคร หมู่ที่ 17 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านขนวนนคร 
 หมู่ที่ 17 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
ขนวนนคร 
หมู่ที่  17
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

179 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18 
ด าเนินการจัดท าโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 
ดังน้ี  
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
หนองแวง หมู่ที่ 18 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง 
 หมู่ที่ 18 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
หนองแวง 
หมู่ที่  18
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

180 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านบะยาวสันติสุข  หมู่ที่ 19 
ด าเนินการจัดท าโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 
ดังน้ี  
1.โครงการบ้านบะยาวสันติสุข
ร่วมใจก าจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลด
มะเร็งท่อน้ าดี  
2.โครงการบ้านบะยาวสันติสขุ
ร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน  
3.โครงการลดขยะภาระชุมชน
บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บะยาวสันติสุข 
 หมู่ที่ 19 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านบะยาวสันติสุข 
 หมู่ที่ 19 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
บะยาวสันติสุข 
หมู่ที่  19
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

181 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 
ด าเนินการจัดท าโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 
ดังน้ี  1.โครงการบ้านโนน 
ฟันเรือร่วมใจก าจัดภัยพยาธิใบไม้
ตับลดมะเร็งท่อน้ าดี  
2.โครงการบ้านโนน 
ฟันเรือร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน  
3.โครงการลดขยะภาระชุมชน
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
โนนฟันเรือ 
 หมู่ที่ 20 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนฟันเรือ 
 หมู่ที่ 20 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
โนนฟันเรือ 
หมู่ที่  20
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

182 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21 
ด าเนินการจัดท าโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
 3 โครงการ ดังน้ี 1.โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
หนองไผ่พัฒนา 
 หมู่ที่ 21 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
 หมู่ที่ 21 

0 
 

0 
   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
หนองไผ่
พัฒนา 
หมู่ที่  21
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

รวม 27 โครงการ - - 0 0 2,605,000 2,605,000 2,605,000 - - - 
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        5.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

183 โครงการปลูกป่า
สมุนไพรชุมชน      
ต าบลกุดกว้าง   

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
และมีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยการปลูกป่า
สมุนไพร 

ที่สาธารณะ
ประโยชน์และ
แหลง่น้ า
สาธารณะ
ประโยชน์ ต าบล    
กุดกว้าง จ านวน        
1 แหง่ 

0   0   100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

สาธารณะประโยชน์
และแหลง่น้ า
สาธารณะประโยชน์ 
ได้รับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน
รู้จักและมี
ส่วนร่วมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสามารถ
ใช้ประโยชน์
จากสมุนไพร 

ส านักปลัด 

184 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ พระ
ปรเมนทรรามาธิบดศีรี    
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่
พระบาทสมเด็จ พระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปลูกต้นไม้รอบ   
ที่สาธารณะ
ประโยชน์ 
ต าบลกุดกว้าง  
จ านวน 7,000 
ต้น 

0   0   100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ประชาชนได้ร่วมการ
ปลูกต้นไม้รอบที่
สาธารณะประโยชน์ 
จ านวน 7,000 ต้น 
เกิดจิตส านักรักป่า 
และความจงรักภักด ี
ต่อสถาบันพระมหา   
กษัตริย ์

ประชาชน 
เกิดความ
จงรักภักด ี
ต่อสถาบัน 
พระมหา   
กษัตริย์และ
ประชาชน
รู้จักและมี
ส่วนร่วมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ส้านักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 0 0 200,000 200,000 200,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดขอนแก่นที่ ๕ การเพิม่ศักยภาพของเมอืงเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

185 โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
เชื่อม              
ต่อระหว่าง
หมู่บ้าน                 

เพื่อใช้สัญจร 
ไป-มา        
ได้สะดวก 

-สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 7 –   
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10  
ยาว ประมาณ 7 กิโลเมตร  
-สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1,21 - 
บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 3, 17    
ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร 
-สายบ้านขนวน หมู่ที่ 3- บ้าน   
กุดกว้างหมู่ที่ 4 ยาวประมาณ 5 
กิโลเมตร 
-สายบ้านโนนดู่-บ้าน โนนสะทอน-
บ้านโคกกลาง-บ้านบะยาวสันติสุข 
ยาว 7 กิโลเมตร 
- สายบ้านโคกกลาง –บ้าน 
บะยาวสันติสุขขนาด ยาว 1 กม.  

0 0 10,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

10,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

10,000,000 
(หน่วยงานอื่น) ถนนลาดยางเชื่อม 

ต่อระหว่างหมู่บ้าน 
ได้รับการบ ารุง 
รักษา ทัง้ 
28,000 เมตร                 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง,
จังหวดั, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

 
 

แบบ ผ. 0๒/1 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

186 โครงการขุดลอก 
ล าห้วยฝายใหม ่
หมู่ท่ี 3 

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีน้ าไว้ใช้
ท าการเกษตร 
และเลี้ยงสตัว ์

-ขุดลอกแหลง่น้ า        
เพื่อการเกษตรขุดลอก 
ล าห้วยฝายใหม่ ต าบล
กุดกว้าง ณ บ้านขนวน     
หมู่ท่ี 3 จ านวน 1 แหง่ 

0 0 2,000,000 
 (หน่วยงานอื่น)   

2,000,000 
 (หน่วยงานอื่น)   

2,000,000 
 (หน่วยงานอื่น)   ขุดลอกล าห้วย     

ฝายใหม ่จ านวน 
1 แหง่ 

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง,
จังหวดั, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

187 โครงการก่อสร้าง 
คลองสง่น้ าเพื่อการ 
เกษตร บ้านส าราญ
หินลาด หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีน้ าไว้ใช้
ท าการเกษตร 
และเลี้ยงสตัว ์

-สายที่นานายยัง-ถนน
บ้านอาจสามารถ  
ยาวประมาณ  
1,000 เมตร 

0 0 1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

เกษตรมีคลองส่งน้ า
เพื่อการเกษตรเพิ่ม 
จ านวน 1,000 
เมตร 

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

188 โครงการก่อสร้าง 
คลองส่งน้ าเพื่อ    
การเกษตร บ้าน   
โนนสะทอน หมู่ที่ 13 

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีน้ าไว้ใช้
ท าการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว ์

- สายบา้นโนนสะทอน – 
ที่นาพ่อถิน ยาว
ประมาณ 1,000 เมตร 
 

0 0 1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

เกษตรมีคลองส่งน้ า
เพื่อการเกษตรเพิ่ม 
จ านวน 1,000เมตร 

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ น 

กองช่าง, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

189 โครงการบูรณะฟื้นฟู
สระหนองไผ่ หมู่ท่ี ๑  
 

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีน้ าไว้ใช้
ท าการเกษตรฯ 

- ขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรบูรณะฟื้นฟู
สระหนองไผ่ ณ บ้าน
หนองไผ่ หมู่ท่ี 1  

0 0 1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

แหลง่น้ าเพื่อการ 
เกษตรบูรณะฟื้นฟู
สระหนองไผ่ ได้รับ
การฟื้นฟ ู

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง,
จังหวดั, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

190 โครงการขุดลอก 
ล าห้วยร่องโก       
หมู่ท่ี 2 

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีน้ าไว้ใช้
ท าการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว ์

- ขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรล าห้วย 
ร่องโก หมู่ท่ี 2 จ านวน 
1 แหง่ 

0 0 2,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

การเกษตร ขดุลอก
ล าห้วยร่องโก 
จ านวน 1 แห่ง 

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง,
จังหวดั, 
หน่วย 
งานอ่ืน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

191 โครงการขุดลอก
หนองค้า หมู่ท่ี 4 

เพื่อช่วยเหลือราษฎร
ให้มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและ    
เลี้ยงสัตว ์

- ขุดลอกแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร    
ขุดลอกหนองค้า   
ณ บ้านกุดกว้าง      
หมู่ท่ี 4 

0 0 3,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

3,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

3,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

ขุดลอก          
หนองค้า 
จ านวน 1 แห่ง 

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

192 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต 
บ้านขนวนนคร    
หมู่ท่ี 17 

 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

รายละเอียด : 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว ๒๐.00 เมตร 

0  
 
 
 
 

0 ๕,000,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

1,000,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

1,000,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

สะพานคอนกรีต 
บ้านขนวนนคร    
หมู่ที่ 17 ได้รับ
การพัฒนา ทั้ง 
20.00 เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

193 โครงการขุดลอก 
หนองแปน หมู่ท่ี 6 

เพื่อช่วยเหลือราษฎร
ให้มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและ     
เลี้ยงสัตว ์

- ขุดลอกแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 
ขุดลอกหนองแปน 
ณ บ้านโคกกลาง 
หมู่ท่ี 6 จ านวน       
1 แหง่ 

0 0 60,000,000 
 (หน่วยงานอ่ืน)   

60,000,000 
 (หน่วยงานอ่ืน)   

60,000,000 
 (หน่วยงานอ่ืน)   

ขุดลอก         
หนองแปน 
จ านวน 1 แห่ง  

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอใน
การอุปโภค 
และผลผลิต
ทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

194 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์หนองแปน 

เพื่อปรับปรุงแหลง่
น้ าหนองแปนเป็น
แหลง่ท่องเที่ยว 
 

แหลง่น้ า 
หนองแปน   
จ านวน 1 แห่ง 
พื้นที่ 1,400 ไร่ 

0 0 10,000,000 
 (หน่วยงานอื่น) 

10,000,000 
 (หน่วยงานอื่น) 

10,000,000 
 (หน่วยงานอื่น) 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองแปน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้นจาก
การท่องเที่ยว 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

รวม 10 โครงการ - - 0 0 95,000,000 95,000,000 95,000,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

195 แผนงาน
ป้องกัน       
และบรรเทา        
สาธารณภยั 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพื่อใช้ในการ
รองรับการ
ปฏิบตัิงานการ
ให้บริการ
ประชาชนในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ 

จัดซ้ือเลื่อยยนต ์
จ านวน 1 เคร่ือง 
--บาร์ 11 น้ิว 
--เคร่ืองยนต์ 2 จงัหวะ 
 - ก าลังเคร่ืองยนต ์
0.8 แรงม้า 
- ความยาวแผ่นบงัคบั
โซ่ 11 น้ิว 
 
 

0     0 11,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

11,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

11,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ส านักปลัด 
 

196 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานและเพิ่ม
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
ภายในต าบล 

จัดซ้ือไฟฟ้าส่องสวา่ง
แบบพลงังาน
แสงอาทติย์ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองไผ ่     
หมู่ท่ี 1 จ านวน 10 
จุด 
 
 

0     0 200,๐๐๐ 
 (ทต.กุดกว้าง) 

 

200,๐๐๐ 
 (ทต.กุดกว้าง) 

 

200,๐๐๐ 
 (ทต.กุดกว้าง) 

 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. 0๓ 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

197 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ถวายความจง
รักษ์ภักดตี่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ แบบไฟ
เบอร์กลาส จ านวน 1 ซุ้ม 
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1) รูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ขนาด
กว้าง 1.35x2.85 เมตร 
2) ทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาสขึ้น
รูปนูนต่ า ขนาดกว้าง 2.00x0.40
เมตร 
3) ครุฑไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปนูนต่ า 
ขนาดกว้าง 0.45x0.40 เมตร 
4) พานพุ่มไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปนูน
ต่ า ขนาดกว้าง 0.25x1.20 เมตร 
5) ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์ขึ้นรูปนูน
ต่ า ขนาดกว้าง 0.25x1.00 เมตร 
6) ฐานรองซุ้มตั้งไฟเบอร์กลาสขึ้น
รปูนูนต่ า ขนาดกว้าง 3.50x1.30
เมตร 
7) กรอบซุ้มตั้งไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป
นูนต่ า ขนาดกว้าง 2.50x4.00 
เมตร 
8) ค าติดฐานชื่อหน่วยงาน (ไวนิล) 
ขนาดกว้าง 2.43x0.34 เมตร 
9) โครงเหล็กค้ ายันข้างหลังซุ้มเฉลิม
พระเกียรต ิ(ไฟเบอร์กลาส) 

0     0 100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ส านักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

198 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อใช้ในการรองรับ
การปฏิบตัิงานการ
ให้บริการประชาชน
ในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนและ
งานสาธารณะ   
ประโยชน์ 

จัดซ้ือเคร่ืองตดัหญ้าแบบ  
ข้ออ่อน จ านวน 2 เคร่ือง 

0     0 19,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

19,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

19,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ส านักปลัด 
 

199 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

เพื่อใช้ในการรองรับ
การปฏิบตัิงานการ
ให้บริการประชาชน
ด้านการสาธารณสขุ 

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เคร่ือง 

0     0 59,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

59,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

59,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ส านักปลัด 
 

รวม 4 โครงการ - - - - 0 0 389,000 389,000 389,000 - 
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ส่วนท่ี  4 

การติดตามและประเมินผล 
------------------- 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
จุดมุ่งหมายส้าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ นั น คือ การประเมินว่ามีการน้าแผนยุทธศาสตร์    

ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผนยุทธศาสตร์        
ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ 
ดังนั น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ้าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติ ในแต่ละ         
แนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อน้าไปสู่การวัดความส้าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนา
เป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ หรือไม่ ดังนั น ในขั นต้น
จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง อันจะน้ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดขึ น 

 แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปีการติดตาม (Monitoring) 
       การติดตามนั้นจะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึงระยะใด
แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant  Chart ที่จะท าให้หน่วยงาน
สามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการช่วงใดตรงตามก าหน ด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าว
มาแล้ว 
         การประเมิน ( Evaluation ) 
        การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard Criteria ) และตัวช้ีวัด 
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ      
ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
             1. เกณฑ์สัมฤทธ์ิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement) ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่
ส าคัญ  2 ประการ คือ 
                 1.1 ผลผลิต    
                  1.2 ผลลัพธ์ 
          2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสงัคม ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
                  2.1 การเข้าถึง 
                  2.2 การจัดสรรทรัพยากร 
                  2.3 การกระจายผลประโยชน์ 
                  2.4 ความเสมอภาค                                                  

 
 

   /  3. เกณฑ์ความสามารถ…. 
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          3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
              3.1 สมรรถนะของหน่วยงาน 
     3.2 ความทั่วถึงและเพียงพอ 
     3.3 ความถ่ีในการให้บริการ 
     3.4 ประสทิธิภาพการใหบ้ริการ 
 4. เกณฑ์ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
     4.1 พันธะกิจต่อสังคม 
     4.2 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
     4.3 การให้หลักประกันความเสี่ยง 
              4.4 การยอมรบัข้อผิดพลาด 

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
    5.1 การก าหนดประเด็นปัญหา 
    5.2 การรับฟงัความคิดเห็น 
    5.3 มาตรการเชิงยทุธศาสตร์ในการแก้ปญัหา 
    5.4 ความรวดเร็วในการแก้ปญัหา 

          6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 2 ประการ คือ 
    6.1 ระดบัความพึงพอใจ 
    6.2 การยอมรบัหรือคัดค้าน 

          7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสงัคม ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญ 2 ประการ คือ 
    7.1. ผลกระทบภายนอก 
    7.2 ต้นทุนทางสังคม                                                           

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
      เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
       1.  เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญ 4 ประการ คือ 
   1.1 ผลผลิตเทียบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลา 
            1.2 จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ 
            1.3 ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา 
            1.4 ระยะเวลาที่ใช้ไป 
       2.  เกณฑ์ประสทิธิภาพ (Efficiency) ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญ 4 ประการ  คือ 
   2.1 สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
   2.2 ผลิตผลต่อก าลงัคน 
   2.3 ผลิตผลต่อหน่วยเวลา 
   2.4 การประหยัดทรพัยากรการจัดการ 
 
 
 

      / 3. เกณฑ์ประสิทธิผล… 
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        3.  เกณฑป์ระสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญ 4 ประการ คือ 
   3.1 ระดับการบรรลเุป้าหมาย 
   3.2 ระดับการมสี่วนร่วม 
   3.3 ระดับความพงึพอใจ 
            3.4 ความเสี่ยงของโครงการ                                                            
         4. เกณฑผ์ลกระทบ (Impacts) ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญ 3 ประการ คือ 
   4.1 คุณภาพชีวิต 
   4.2 ทัศนคติและความเข้าใจ 
   4.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
         5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevence) ประกอบดว้ยตัวช้ีวัดส าคัญ 3 ประการ คือ 
   5.1 ประเด็นปญัหาหลกั 
   5.2 มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
   5.3 ความต้องการหรือข้อเรียกรอ้งของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
        6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญ 3 ประการ คือ       
            6.1 ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ 
            6.2 สมรรถนะด้านสถาบัน 
   6.3 ความเป็นไปได้ในการขยายผล                                             
        7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญ 2 ประการ คือ 
   7.1 ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ 
   7.2 ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
   7.3 ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น 
        8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญ 3 ประการ คือ 
   8.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
   8.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ 
   8.3 ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม           
ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริการจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม  
เกณฑ์และตัวช้ีวัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตรในข้ันตอนของ
กระบวนการโครงการ/กิจกรรม เพื่อวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ/กิจกรรมโดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะ        
เพื่อประมวลเปน็ตัวช้ีวัดรวมของแต่ละโครงการต่อไป 
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4.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
       สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
       พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕๖1                                                             
        สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
             ผลการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 
ยุทธศำสตร ์

พ.ศ. 2559 

จ านวนโครงการ 
 ในแผน 

โครงการที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
% 

๑) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

๒๓ ๓ ๔,๔๙๗,๘๐๐ ๖๘,๑๕๐ ๑.๕๑ 

๒) การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๒๕ ๖๕ ๓๗,๕๓๘,๙๑๐ ๑๐,๕๗๗,๘๕๑.๙๑ ๒๔.๖๓ 

๓) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม และการบริหารจัดการ 

๑๘ ๒๒ ๙๙,๕๒๕,๐๐๐ ๓,๕๘๓,๘๗๙ ๐.๑๔ 

๔) การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

๘ ๒ ๑๑,๗๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๔๖ ๑.๓๖ 

๕) การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๒ ๑ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๕๕,๘๐๐ ๕.๐๗ 

          
                ผลการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

 
ยุทธศำสตร ์

พ.ศ. 2560 

จ านวนโครงการ 
 ในแผน 

โครงการที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
% 

๑) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

22 13 141,230,000 4,110,523 2.91 

๒) การพฒันาเศรษฐกิจ 22 10 5,467,800 181,344 3.32 

๓) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม และการบริหารจัดการ 

80 42 29,206,810 4,862,930 16.65 

๔) การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

46 19 22,250,000 6,347,023.88 28.52 

๕) การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

20 2 7,772,500 12,900 0.16 

 
 

/ ผลการพัฒนาท้องถ่ิน… 
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              ผลการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

 
ยุทธศำสตร ์

พ.ศ. 2561 

จ านวนโครงการ 
 ในแผน 

โครงการที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
% 

๑) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

๓๗ 25 86,275,000 7,163,000 8.30 

๒) การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๐ 9 510,000 300,000 58.82 

๓) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม และการบริหารจัดการ 

๔๙ 47 2,543,760 2,024,900 79.60 

๔) การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

2๗ 23 18,519,070 7,548,170 40.76 

๕) การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๑๓ 9 5,725,200 1,690,200 29.52 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
       4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  สรุปได้พอสังเขป ดังนี้                

    1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยดูจากจ านวนถนนคสล. , ถนนลาดยาง , ถนนลูกรัง , ระบบประปา 
ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน 
ความสวยงามของบ้านเมือง การระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วม เช่น การก่อสร้างถนน การปรับปรุ ง บุกเบิกถนน       
การก่อสร้างท่อเหลี่ยม พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมจากปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว แนวโน้มในอนาคตเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง โครงสร้างพื้นฐานได้เพิ่มมากขึ้น 

    ๒) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ วัดจากการพัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนา
อาชีพ และเน้นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ และการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 

    ๓) ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบรหิารจัดการ ได้ด าเนินการพฒันา ดังนี้  
        ด้านการศึกษามุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเด็กในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลกุดกว้าง อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต าบลกุดกว้าง       
        ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป เช่น 
โครงการรณรงค์และให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด  
        ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งเน้นการป้องกันภัยต่างๆในชุมชน เช่น การฝึกอบรม 
อพปร. , การจัดซื้อและเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง,การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงภายในต าบลกุดกว้าง เป็นต้น 
        ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มุ่งเน้นให้ผู้พิการ ปัญญาอ่อน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้
มีโอกาสที่ดีข้ึน เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น  
        ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มุ่งเน้นการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เช่น บริการ
อินเตอร์เนตต าบล การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชน 

/ ๔) ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา... 
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               ๔) ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน และแหล่ง
ท่องเที่ยว วัดจากการพฒันาด้านต่างๆ ดังนี ้
                   ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน เช่น   การ
จัดงานประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน และอ าเภอหนองเรือ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชน 
         ด้านกีฬาและนันทนาการ มุ่งส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา
ระดับต าบล การแข่งขันกีฬาของนักเรียน ประชาชน บุคลากรของเทศบาลต าบลกุดกว้างต าบลในการเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับต่าง ๆ 
               ๕) ด้านการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม วัดจากการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี ้

        ด้านสาธารณสุข มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การบริการดา้นสาธารณสุข ให้ครอบคลมุและทั่วถึง เช่น 
จัดซื้อวัคซีน, น้ ายา และสารเคมีต่าง ๆ, อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินการต่าง ๆ 
                   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หนองแปน โดยการปลูกต้นไม้, สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และการปลูกหญ้าแฝกแหล่งน้ าสาธารณะเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน           

        4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
                   สรุปปัญหาหรืออุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
                     1) เรื่องงบประมาณ : เทศบาลต าบลกุดกว้างมีงบประมาณไม่เพียงพอที่น าไปด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดกว้างที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความส าคัญ
และมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนก่อน จึงท าให้น าแผนไปสู่การปฏิบัติ     
ได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการตามแผนฯ 
                    ๒) แผนพัฒนาเทศบาลมีจ านวนมากเกินไป งบประมาณที่บรรจุไว้ในโครงการไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงและท าให้การสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ของการปฏิบัติงานและไม่สอดคล้องกับจ านวนงบประมาณของเทศบาลที่สามารถจะน ามาจัดสรร     
เพื่อด าเนินโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด         
                    ๓) ปัญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ท าให้ไมส่ามารถ
ด าเนินการตามโครงการได้ทันท ี
                    ๔) มีประชาชนบางส่วนไมเ่ข้าใจระบบการบรหิารและการปฏิบัตหิน้าที่ของเทศบาลมผีลตอ่การ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
                    ๕) ไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือใช้เนื่องด้วยงบประมาณมจี ากัด 
                   แนวทางแก้ไขปัญหา 
                     1) ท าความเข้าใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม โดยใหป้ระชาชนเสนอโครงการที่จ าเป็น 
                        2) ท าความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนถึงระบบการท างานต่าง ๆ ของเทศบาล 
                                 3) สรรหาเครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่าง ๆ ที่ยงัขาดแคลน โดยมีการตัง้งบประมาณเพือ่จัดซือ้จัดจ้าง 
                     ๔) ควรพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญในการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาลให้มากขึ น และพิจารณา
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลกุดกว้างมาด้าเนินการก่อน เพื่อจะได้น้าแผนไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ น    
ในครั งต่อไป 
 

/ ๕) ขอให้สมาชิกสภา... 
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                    ๕) ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลกุดกว้าง ร่วมกับผู้น้าชุมชนในแต่ละเขตพื นที่ได้ส้ารวจความ
ต้องการของประชาชนเบื องต้นก่อน เพื่อให้การน้าเสนอแผนงาน/โครงการตรงกับความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง  
         ๖) ในกรณีของโครงการที่อยูร่ะหว่างการด้าเนินงานนั นขอให้ระบุด้วยว่าโครงการอะไรอยู่ใน
ขั นตอนไหนบ้าง เพื่อจะพอทราบถึงระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ  

 
 

------------------------- 
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