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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
ฉบับที่ 12 ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขาและนโยบายความม่ันคงของชาติ รวมทั้งศักยภาพ โอกาส 
สภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น และสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดและพัฒนาประเทศ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เพ่ือให้การ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570         
เทศบาลตำบลกุดกว้าง ให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย 

เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ห้าปีดังกล่าวและได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในท้องถิ่น และมุ่งเน้นการทำงานแบบ
เครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม ที่ต้องครอบคลุมทุกมิติทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่งคง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและ
อาชีพเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาลตำบลกุดกว้าง ฉบับนี้ มุ่งหวังเพ่ือใช้เป็นกรอบ      
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องเกื้อกูลบูรณาการ บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม เป็นแนวทางในการประสานงบประมาณ การจัดทำแผนงานงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและแผนปฏิบัติการ ต่อไป 

   

                                                                                              งานนโยบายและแผน 
                                                                                               เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

                                                                                                 มิถุนายน 2564 
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ส่วนที่ 1                                                                                                                             
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน                                                                                                                  

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

๑. ด้านกายภาพ                                                                                                                                                      
    1.1  บทนำ/ที่ตั้งหมู่บ้านหรือชุมชน 
              บทนำ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5)    
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาล
ตำบลกุดกว้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน 
สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลให้โอนไปเป็นของเทศบาล
ตำบลที่จัดตั้งขึ้น และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง ได้เปลี่ยนสถานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล         
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้ งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ          
จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลกุดกว้าง ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้     
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ตามประกาศและหลักการแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ดังกล่าว 
เทศบาลตำบลกุดกว้าง จึงได้จัดตั้งข้ึน และมีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

                   ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดกว้าง  
1. นายสุรชัย ตันทะอธิพานิช ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง  

พ.ศ. 2540 - 2542 รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 
2. นายสุรชัย ตันทะอธิพานิช ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง  

พ.ศ. 2542 - 2543 รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 
  3. นายคำมูล  คลังคำภา ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง 
พ.ศ. 2544 - 2546 รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 
  4. นายคำมูล  คลังคำภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2546 - 2546               
รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 
                   5. นายภาณุวัฒน์ แหวงจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2546 - 2547              
รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 
                   6. นายสุรชัย ตันทะอธิพานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2547 - 2548              
รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 
                   7. นายสุรชัย ตันทะอธิพานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2548 - 2552     
รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 
                   8. นายภาณุวัฒน์  แหวงจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2552 
                   9. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2556 – 2564 
                   10. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2564 – จนถึงปัจจุบัน 

/ ทำเนียบประธานสภา… 
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        ทำเนียบประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง 
          1. นายจันได บัวจารย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2540 - 2542    
รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 
          2. นายจันได บัวจารย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2542 - 2543  
รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 
          3. นายสมศรี จำปาหวาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2544 - 2548  
รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 
          4. นายจารุนันท์ แก่นนาคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2548 - 
2552 รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 
                  5. นายประยูร แสงอาวุธ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2552 - 2556                
                  6. นางแสงจันทร์ คลังคำภา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2556 – 2564 

        7. นายเตียง โอดพิมพ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง พ.ศ. 2564 - จนถึงปัจจุบัน 
                  ทำเนียบกำนันตำบลกุดกว้าง    
           1. นายลา ป้อมสุวรรณ์ พ.ศ. 2496 - 2512         รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง  16 ปี 
          2. นายผง ดีศรี พ.ศ. 2512 - 2521             รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง    9 ปี 
           3. นายสุรชัย ตันทะอธิพานิช พ.ศ. 2522 - 2543  รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง  21 ปี 
          4. นายเจริญ ฝากสระ พ.ศ. 2543 - 2548   รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง    5 ป ี
          5. นางดีเศวต ภูมิโสม พ.ศ. 2548 - 2551   รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง    3 ป ี
                           6. นายธีระพัฒน์ บัวจารย์ พ.ศ. 2551 - 2553   รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง    2 ป ี
                                7. นายทรงธรรม พานุสิทธิ์ พ.ศ. 2553  - จนถึงปัจจุบัน 

                   ที่ตั้งหมู่บ้านหรือชุมชน    

                     ที่มา :  ข้อมูล สำนักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง อำเภอหนองเรือ ณ เดือน พฤษภาคม 2564 
 

/ แผนที่โดยสังเขป…

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน                 
ครัวเรือนทั้งสิ้น 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน 
ครัวเรือนทั้งสิ้น 

หนองไผ่ 1 206 กม.  52 12 117 
โคกสูง 2 145 โนนสะทอน 13 85 
ขนวน 3 103 หนองดินกี่ 14 88 
กุดกว้าง 4 194 หนองกุง 15 78 
โนนดู่ 5 100 โนนสง่า 16 85 
โคกกลาง 6 108 ขนวนนคร 17 162 
หนองโก 7 132 หนองแวง 18 62 
สำราญหินลาด 8 170 บะยาวสันติสุข 19 124 
บะยาว 9 107 โนนฟันเรือ 20 112 
โนนฟันเรือ 10 129 หนองไผ่พัฒนา 21 214 
หนองตาไก้ 11 21 รวม 21 2,542 
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แผนท่ีโดยสังเขปเทศบาลตำบลกดุกว้าง 

 

 
 

/ แผนที่หมู่บ้าน… 
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/  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ......
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    1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มดินมีดินกรวดปนทรายเป็นส่วนใหญ่และมีแหล่งน้ำที่สำคัญ  คือ       

หนองแปน และมีลำน้ำเชิญไหลผ่าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลูกข้าว  ปลูกอ้อย         
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เลี้ยงโคและกระบือ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เป็นต้น 

 เทศบาลตำบลกุดกว้าง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดกว้าง  อำเภอ     
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210 มีพ้ืนที่รวม 132.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 82,762.50 ไร่      
โดยห่างจากตัวเมือง จังหวัดขอนแก่น 58 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

        ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนทัน , ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
             ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น,ตำบลสระพัง อำเภอภูเขียว,ตำบลสามสวน อำเภอ 
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
             ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเม็ง,ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
             ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น                                   

    1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
  โดยทั่วไปมีสภาพอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน คือ ฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ในฤดูหนาวได้รับอิทธิพลลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อให้เกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ส่วนในฤดูฝนได้รับอิทธิพล  ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ก่อให้เกิดความชุ่มชื้น มีฝนตกโดยทั่วไป    
            ในรอบปี ๒๕๕๕ อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 39.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 26 เมษายน และอุณหภูมิต่ำสุด
วัดได้ 15.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ และในปี ๒๕๕๖ (นับถึงเดือน 31 มีนาคม 2556) อุณหภูมิ
สูงสุดวัดได้ 40.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 3 เมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 14.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่    
1 มกราคม โดยในรอบ ๑๐ ปี สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิได้ตามตารางท้ายนี้ 
            ตารางเปรียบเทียบอุณหภูมิย้อนหลัง ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๕) 

ปี อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย 
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 หรือต่ำสุด คือ ค่าของอุณหภูมิสูงที่สุดหรือต่ำที่สุดที่ตรวจวัดได้ในช่วงเวลา 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… 



                 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง                          

 -6-                                                                 
    1.4  ลักษณะของดิน 
     ดินมีดินร่วนปนทราย      

    1.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ  
  เทศบาลตำบลกุดกว้าง มีเขตพ้ืนที่เหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ โดยมีหนองแปนเนื้อที่

ประมาณ 1,400 ไร่ ลำน้ำเชิญ และแหล่งน้ำต้นทุนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ดังนี้ 
ระบบ 
ประปา 
(แห่ง) 

บ่อบาดาล 
บ่อเจาะที ่
ใช้การได ้
(แห่ง) 

สระน้ำ 
(100 ตารางวา) 

(บ่อ) 

ลำน้ำเชิญ/ 
ฝายกั้นน้ำ 

(แห่ง) 

คลอง         
ชลประทาน 

(แห่ง) 

2๒ ๑๘ 30 55 6 

ที่มา : ข้อมูล กองช่าง เทศบาลตำบลกุดกว้าง ณ เดือน มิถุนายน 2559        

    1.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้   
  เป็นพ้ืนที่ป่าประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง  พรรณไม้สำคัญ ได้แก่ ประดู่    

เต็ง รัง พรรณไม้พ้ืนล่างที่ข้ึนอยู่หนาแน่น ได้แก่ หญ้าคา แฝก ฯลฯ      

2. ด้านการเมือง/การปกครอง               
    2.1  เขตการปกครอง    
            แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 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 บ้านสำราญหินลาด, 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 และหมู่ท่ี 11 บ้านหนองตาไก้ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดกว้าง บางส่วน   

    2.2  การเลือกตั้ง  
เขต

เลือกตั้ง 
หมู่ที่ บ้าน จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้ง 
จำนวนครัวเรือน 

๑ ๕ โนนดู ่ 359 291 100 

๖ โคกกลาง 441 338 108 

๗ หนองโก 486 367 132 

๘ สำราญหินลาด 712 580 170 

๙ บะยาว 420 341 107 

๑๐ โนนฟนัเรือ 465 382 129 

๑๑ หนองตาไก ้ 36 30 21 

 / เขตเลือกตั้ง… 
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เขตเลือกตั้ง หมู่ที่ บ้าน จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้ง 
จำนวนครัวเรือน 

 
๑๓ โนนสะทอน 396 319 85 

๑๖ โนนสง่า 271 212 85 

๑๘ หนองแวง 275 206 62 

๑๙ บะยาวสันติสุข 465 361 124 

๒๐ โนนฟนัเรือ 465 386 112 

รวม ๑๒ 4,791 3,813 1,235 

              ที่มา : ข้อมูลเทศบาลตำบลกุดกว้าง 2564 
 
เขตเลือกตั้ง  หมู่ที่  บ้าน  จำนวนประชากร  จำนวนผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้ง  
จำนวนครัวเรือน  

๒  ๑  หนองไผ่  690 548 206 
๒  โคกสูง  595 450 145 
๓  ขนวน  432 342 103 
๔  กุดกว้าง  758 611 194 

๑๒  กอมอ ๕๒  205 168 117 
๑๔  หนองดินกี่  376 289 88 
๑๕  หนองกุง  276 214 78 
๑๗  ขนวนนคร  817 650 162 
๒๑  หนองไผ่พัฒนา  666 519 214 

รวม ๙  4,815 3,791 1,307 

              ที่มา : ข้อมูลเทศบาลตำบลกุดกว้าง 2564 

เทศบาลตำบลได้เปลี่ยนสถานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง    
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลกุดกว้าง         
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ตามประกาศ
และหลักการแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต ซึ่งเขตที่ ๑ 
ประกอบด้วย ๒๐ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ บ้านสำราญ  
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 บ้านหนองดินก่ี หมู่ที่ 14 บ้านนองกุง หมู่ที่ 15 บ้าน 
ขนวนนคร หมู่ที่ 17 และบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21                                                  

/ 3. ประชากร...
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3. ประชากร            
     ๓.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  ประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการณ์        
ในอนาคต รายชื่อผู้นำหมู่บ้าน)  ซึ่งแยกตามหมู่บ้าน ดังนี้  

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนราษฎร (คน)  ชื่อผู้ใหญ่บา้น   
  2561 2562 2563 2564 

1 หนองไผ่ 700 700 686 689 นายสมนึก สิงทา 
2 โคกสูง 550 556 566 597 นายทรงธรรม พานุสทิธิ์ (กำนัน) 
3 ขนวน 442 438 434 432 นางสมบัติ โอดพิมพ ์
4 กุดกว้าง 768 763 753 758 นายจีระทีปต์ เหลาเจริญ 
5 โนนดู่ 369 362 360 362 นายคารมค์ โทนุย 
6 โคกกลาง 540 453 447 443 นายประสาท แสนจำลา 
7 หนองโก 465 486 490 485 นายอภิชัย อุ่งช้าง 
8 สำราญหินลาด 729 732 726 712 นายมนูญ หลวงจนัทร ์
9 บะยาว 424 424 420 420 นายทรงพล จำปาหวาย 

10 โนนฟันเรือ 472 477 469 467 นางณชิาภัทร์ ทองพนู 
11 หนองตาไก้ 26 38 37 36 นายนาวนิ มาดนิดำ 
12 กม. 52 207 214 212 204 นางวไิลวรรณ สถิตย์คา่ย   
13 โนนสะทอน 398 391 390 396 นายอมร ธรรมลา 
14 หนองดินกี่ 370 373 374 375 นายประดิษฐ์ ศรีบุญ 
15 หนองกุง 278 283 284 277 นายเจียม สุริยะวงศ ์
16 โนนสง่า 255 262 268 271 นายเธอ พาคุณ 
17 ขนวนนคร 828 834 824 818 นายบุญฤทธิ์ ทิพยะ 
18 หนองแวง 283 287 280 275 นายถนอม ทุมพร 
19 บะยาวสันติสุข 464 466 467 465 นายสงัวาลชัย มัน่ยม 
20 โนนฟันเรือ 475 478 476 466 นางราตรี ธงชัย 
21 หนองไผ่พัฒนา 656 658 666 667 นายมงคล คำป้อม  

รวม 9,607 9,675 9,629 9,615  
ที่มา :  ข้อมูล สำนักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอหนองเรือ ณ พฤษภาคม 2564 
    ๓.2  สถิติช่วงอายุประชากร  จำนวนประชากรแยกตามชว่งอายุ ดังนี ้

ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
     อายุ 0 - 9 ปี 474 453 927 
     อายุ 10 - 19 ปี 612 590 1,202 
     อายุ 20 - 29 ปี 706 647 1,353 
     อายุ 30 - 39 ปี 679 632 1,311 
     อายุ 40 - 49 ปี 816 809 1,625 
     อายุ 50 - 59 ปี 775 791 1,566 
     อายุ 60 - 69 ปี 449 486 935 
     70 ปี ขึ้นไป 276 420 703 

รวม 4,787 4,828 9,622 
ที่มา :  ข้อมูล สำนักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอหนองเรือ ณ เดือน พฤษภาคม 2564 
                       / 4. สภาพทางสังคม...    
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4. สภาพทางสังคม    
    ๔.1  การศึกษา 

  โรงเรียนทุกสังกัดที่เปิดทำการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในพ้ืนที่บริการเทศบาลตำบลกุดกว้าง จำนวน 14 แห่ง รายละเอียดสามารถจำแนกได้ดังนี้ 
 
ที ่

 
ชื่อโรงเรียน 

ชั้น  
รวม 
นร. 

 

คร ู
(คน) 

 
รวม 
คร ู

 
ชื่อผู้อำนวยการ

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

1 ร.ร.หนองไผ่ดุสิตประชา
สรรค์ 

- - 8 9 8 6 7 8 8 3 8 9 5 10 10 10 18 10 12 4 2
0 

14 13 17 217 3 11 14 นางดรุณี ศรีบุรินทร ์

2 ร.ร.โคกสูงวิทยานุกูล 3 3 4 1 6 5 1 3 2 3 4 3 3 1 2 2 6 3 - - - - - - 55 3 3 6 นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์ 

3 ร.ร.บ้านขนวนนคร - - 2 3 4 6 4 3 7 7 3 6 6 5 6 2 5 6 4 3 6 4 5 4 101 5 7 12 นายอนันตวิทย์ พุทธา 
4 ร.ร.บ้านกุดกว้าง 5 9 3 1 5 7 2 2 2 2 1 2 4 4 6 1 4 - - - - - - - 60 5 2 7 นายกิติพงษ์ รัตอัน 
5 ร.ร.บ้านโนดู่ 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 5 7 2 1 6 1 - - - - - - 42 1 4 5 นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ 
6 ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแปน 1 2 3 2 1 1 4 3 1 0 2 1 4 5 4 3 4 2 - - - - - - - 3 2 5 นายประสิทธ์ิ บุญซื่อ 
7 ร.ร.บะยาว-โนนฟันเรือวิทยา - - 9 10 3 5 4 6 5 7 9 8 3 5 6 8 10 5 10 4 1

0 
1 5 3 136 6 7 13 นายลือชัย สำราญ  

8 ร.ร.บ้านสำราญหินลาด - - 12 6 5 5 6 8 9 9 11 5 8 8 8 11 8 8 - - - - - - 127 3 6 9 นายนพพร ชามา 
 

จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
 

รวม 
นร. 

คร ู
(คน) 

 
รวม 
คร ู

 
สังกัด 

ช ญ 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ช ญ  

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจมูพล 6 11 17 2 2 2 สังกัด  เทศบาลตำบลกดุกว้าง 
11 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านบะยาว-โนนฟันเรือ 14 10 24 2 2  สังกัด  เทศบาลตำบลกดุกว้าง 
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนวน 16 19 35 2 2 2 สังกัด  เทศบาลตำบลกดุกว้าง 
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญหินลาด 10 16 26 2 2 2 สังกัด  เทศบาลตำบลกดุกว้าง 
14 ศูนย์พัฒนาบ้านกุดกว้าง 11 9 20 -2 2 2 สังกัด  เทศบาลตำบลกดุกว้าง 

ที่มา :  ข้อมูล กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ เดือน พฤษภาคม 2564 / ๔.2 สาธารณสุข … 
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    ๔.2  สาธารณสุข  
             สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ได้แก่ 
         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 ประกอบด้วย 
           จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ 4 คน ลูกจ้าง 1 คน 
        ประชาชนผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 90 คน / วัน        
        โดยให้บริการประชาชนรวม 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6, บ้านหนองโก หมู่ที่  7,     
บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8, บ้านบะยาว หมู่ที่ 9, บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10, บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13, บ้านบะยาว
สันติสุข หมู่ที่ 19, บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 
         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง บ้าน กม. 52 หมู่ที่ 12 ประกอบด้วย 
            จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ 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 นอกเขตตำบลกุดกว้างที่มารับบริการ คือ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทัน                                                                            

     ๔.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
              สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลกุดกว้าง จำนวน 97 คน  
              ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลกุดกว้าง และสามารถโทรหมายเลข ฉุกเฉินได้ที่หมายเลข 
โทร. 0-4329-6358 / โทรสาร 0-4329-6358 ต่อ 808 และ 0-4329-6475 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม
หน่วยกู้ชีพ โทร 1669        

     ๔.๔  การสังคมสงเคราะห์ 
                การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์     
    - ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองทำการวินิจฉัยแล้วและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยเอดส์   
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลกุดกว้าง จำนวน 19 คน  

              การสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ            
     - ผูสู้งอายุในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลกุดกว้าง จำนวน 1,513 คน โดยแยกเป็นช่วงอายุ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปี จำนวน  881 คน 
(2) ช่วงอายุระหว่าง 70-79 ปี จำนวน  444 คน 
(3) ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี จำนวน  168 คน 
(4) ช่วงอายุระหว่าง 90 ปีขึ้นไป จำนวน  20 คน 

              การสังคมสงเคราะห์ผู้พิการ                                                                                                      
      - ผู้พิการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลกุดกว้าง จำนวน 309 คน 

 
 

/ ๕. ระบบการบริการขั้นพ้ืนฐาน...



                 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง                          

-11- 
๕. ระบบการบริการขั้นพื้นฐาน                

5.1  การคมนาคมขนส่ง  
            ทางรถยนต์ มทีางหลวงแผ่นดินผา่นพื้นที่ จำนวน 1 สาย ได้แก่ 
              - ทางหลวงหมายเลข  12   :  ขอนแก่น – เพชรบูรณ์ (ถนนมะลิวัลย์) 
            เทศบาลตำบลกุดกวา้ง มีระบบคมนาคมทางบก  ใชร้ถยนต์เป็นหลัก และเทศบาลรบัผิดชอบถนน ความยาว 
รวมทั้งหมด 31,671 เมตร 
        - ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดกว้าง    จำนวน  20,354  เมตร 
          - ถนนลาดยางภายในเขตเทศบาลตำบลกุดกว้าง   จำนวน   6,020  เมตร 
         - ถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกุดกวา้ง      จำนวน   7,532  เมตร 
             ถนนลาดยางเชื่อมถนมะลิวัลย์ จำนวน 3 เส้นทาง 

    - เส้นทางบ้านหนองโก หมู่ที่ 7- บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10   ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร   
               - เส้นทาง กม. 52 หมู่ที่ 12 - บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4           ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร 
               - เส้นทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 - บ้านขนวน หมู่ที่ 3           ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร 
            ถนนลูกรังเชื่อมถนนมะลิวัลย์ 3 เส้นทาง 
               - เส้นทางบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5          ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร 
               - เส้นทางสถานีอนามัยบา้น กม 52 หมู่ที่ 12 - บา้นหนองดนิกี่ หมู่ที่ 14 ยาวประมาณ   1 กิโลเมตร   
               - เส้นทางบ้านหนองกุง หมู่ที่ 15- ถนนเชื่อมบ้านกดุกว้างและบ้านขนวน  ยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร  
            ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างถนนหลัก ๆ จำนวน 3 เส้นทาง 
                - เส้นทางบ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อบ้านโนนดู่, บ้านโคกกลาง, บ้านหนองแวง,บ้านหนองดินกี่,  
 บ้านกุดกว้าง ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร 
                - เส้นทางบ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร   
                - เส้นทางบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 - บ้านขนวน หมู่ที่ 3 ยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร 
            ถนนสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)                                                                  

    5.2  การไฟฟ้า   
            การใช้ไฟฟา้ 21 หมู่บ้าน  ครอบคลุมทั้ง 2,381 ครัวเรือน         
            การใช้ไฟฟา้ประจำสถานีสบูนำ้ด้วยไฟฟา้ประจำตำบลกุดกว้าง  
             - ตารางสรุปจำนวนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้นำ้สถานีสบูนำ้ด้วยไฟฟา้ จำนวน  6 สถาน ี

ชื่อสถานีสูบน้ำ 
ด้วยไฟฟ้า 

จำนวน
ราย 

จำนวน
ชั่วโมง 

จำนวนเงิน
(บาท) 

ค่าไฟฟ้า 
(ทต.) 

ค่าไฟฟ้า 
(เกษตร) 

รวมค่าไฟฟ้า 

1. บ้านสำราญหินลาด 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 

รวมทั้งสิ้น 636  4,159  525,940 881,577.91 212,382 1,023,209.61 

       ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสรมิการเกษตร เทศบาลตำบลกดุกว้าง ณ 19/10/2559  
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    5.3  การประปา  
             การใช้ประปาครอบคลุมทั้ง 20 หมู่บ้าน, (ส่วนบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 ใช้น้ำประปากับเทศบาล
ตำบลหนองแก)          

    5.4  โทรศัพท์  
            ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน 10 แห่ง 
            โทรศัพท์บ้าน   จำนวน 36 เครื่อง       

    5.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
            ถังดับเพลิง   จำนวน 16 ถัง  
            เลื่อยยนต์   จำนวน 2 เครื่อง  
            เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง  
            รถตู้    จำนวน 2 คัน  
            รถขนขยะ   จำนวน 1 คัน 
            รถยนต์กู้ชีพ   จำนวน 1 คัน 
            รถกระบะกองช่าง  จำนวน 1 คัน 
            รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์   จำนวน 1 คัน  
     
6. ระบบเศรษฐกิจ                                                                                                                    
    ๖.1  การประมง 
            ตารางแสดงรายละเอียดเศรษฐกิจการเกษตรด้านการเลี้ยงสัตว์ 

ด้านการเลี้ยงสัตว ์
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 เทศบาลตำบลกุดกว้าง ณ เดือน เมษายน 2559  
    
    ๖.2  การปศุสัตว์  
             ตารางแสดงรายละเอียดเศรษฐกิจการเกษตรด้านปศสุัตว์ 

ด้านปศุสัตว์ 
หม ู 
(ตัว) 

โคเนื้อ  
(ตัว) 

กระบือ  
(ตัว) 

424 255 25 
ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลกุดกว้าง ณ เดือน เมษายน 2559 
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    ๖.3  การเกษตร   
            ตารางแสดงรายละเอียดเศรษฐกิจการเกษตรด้านการปลูกพืช  

ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลกุดกว้าง 2564                                                    

หมู่ที ่ รายงานสรุปยอด                                 
ผู้ปลูกข้าว 

รายงานสรุปยอด                             
ผู้ปลูกอ้อย โรงงาน 

รายงานสรุปยอด                            
ผู้ปลูกข้าวโพด 

รายงานสรุปยอด                      
ผู้ปลูกถั่วเหลือง 

ครัว 
เรือน 

พื้นที่
เพาะปลูก 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว 

ครัว 
เรือน 

พื้นที่
เพาะปลูก 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว 

ครัว 
เรือน 

พื้นที่
เพาะปลูก 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว 

ครัว 
เรือน 

พื้นที่
เพาะปลูก 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว 

1 83 517.75 517.75 70 656.75 656.75 - - - - - - 
2 44 294.00 294.00 37 416.75 416.75 - - - - - - 
3 65 614.00 613.50 17 131.00 131.00 - - - - - - 
4 124 1,420.75 1,420.75 86 949.25 949.25 1 17.25 17.25 - - - 
5 69 571.75 572.50 31 199.75 199.75 - - - - - - 
6 142 1,694.50 1,694.50 49 474.25 474.00 - - - - - - 
7 124 931.00 931.00 28 246.00 246.00 - - - - - - 
8 120 1,075.50 1,075.50 28 263.75 263.75 - - - 8 5.00 5.00 

9 97 1,102.00 1,102.75 22 182.25 182.25 - - - 1 6.00 6.00 

10 187 2,141.25 2,141.25 5 43.75 43.75 - - - 3 23.75 23.75 

11 81 668.75 669.25 1 3.00 3.00 - - - - - - 
12 37 274.50 274.50 8 68.00 68.00 - - - - - - 
13 69 501.50 501.50 17 140.75 140.75 - - - - - - 
14 65 504.00 504.00 67 724.25 724.25 - - - - - - 
15 27 219.00 219.25 14 200.95 200.95 - - - - - - 
16 73 449.25 449.25 68 597.76 597.76 - - - - - - 
17 78 746.75 746.75 41 384.50 384.50 - - - - - - 
18 42 350.25 350.25 29 227.75 227.75 - - - - - - 
19 80 793.25 793.25 9 94.50 94.50 - - - - - - 
20 79 826.50 826.50 8 53.00 53.00 - - - - - - 
21 67 367.84 367.84 47 445.50 445.50 - - - - - - 
รวม 1,715 16,064.09 16,065.85 657 6,503.46 6,503.46 1 17.25 17.25 5 34.75 34.75 

/ ๖.1 การเกษตร… 
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    ๖.3  การบริการ  
            สถานบริการน้ำมัน    จำนวน     ๒ แห่ง 
      สถานบริการนวดแผนไทย   จำนวน     ๑ แห่ง 

  ร้านเกมส์/บริการอินเตอร์เน็ต   จำนวน     1 แห่ง    
   ร้านขายของชำ    จำนวน ๑32 แห่ง 

  ร้านขายไก่ย่าง-ส้มตำ     จำนวน   18 แห่ง 
  ร้านซ่อมรถจักร ยานยนต์     จำนวน   ๑๓ แห่ง 
  ร้านปะผุรถยนต์      จำนวน     ๔ แห่ง 
  ร้านเสริมสวย    จำนวน     ๕ แห่ง 
  ร้านทันยา          จำนวน     2 แห่ง 

    ๖.4 การท่องเที่ยว   
            แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
              - แหล่งน้ำหนองแปน เนื้อท่ีประมาณ 1,400 ไร่  
            โบราณสถานและสถานที่สำคัญ 
              - ธาตุ (ดอนกู่) บ้านตลาดห้าสิบสอง หมู่ที่ 12                                                             

    ๖.5 การอุตสาหกรรม    
  โรงสี/โรงงานปุ๋ย      จำนวน   10 แห่ง 

 โรงเลี้ยงหมู-ร้านฆ่าสัตว์    จำนวน     2 แห่ง 
 โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  จำนวน     ๑ แห่ง 
 โรงงานเจียระไนพลอย     จำนวน     ๒ แห่ง 
 โรงงานผลิตน้ำดื่ม     จำนวน     3 แห่ง        

    ๖.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
 โรงแรมบ้านเช่า/โกดัง      จำนวน    ๘ แห่ง   
 ร้านขายผ้า        จำนวน    ๓ แห่ง  
 ร้านขายต้นไม้       จำนวน    ๓ แห่ง    
 เจาะน้ำบาดาล     จำนวน    ๑ แห่ง  
 กลุ่มทอเสื่อกก     จำนวน    ๑ แห่ง 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์   จำนวน    ๑ แห่ง  
 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่     จำนวน    3 แห่ง  
 กลุม่ทอผ้า      จำนวน    2 แห่ง 
 กลุ่มผลิตถ่านไม้     จำนวน    ๑ แห่ง                                                  

    

 

/ 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น... 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-15- 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)                                                      
    7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ รวมประชากรทั้งสิ้น จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น พื้นที่ (ไร่) 
หนองไผ่ 1 689 206 1,500 
โคกสูง 2 597 145 902 
ขนวน 3 432 103 1,080 
กุดกว้าง 4 758 194 3,501 
โนนดู่ 5 362 100 522 
โคกกลาง 6 443 108 2,893 
หนองโก 7 485 132 1,800 
สำราญหินลาด 8 712 170 1,092 
บะยาว 9 420 107 974 
โนนฟันเรือ 10 467 129 1,228 
หนองตาไก้ 11 36 21 900 
กม.  52 12 204 117 1,307 
โนนสะทอน 13 396 85 800 
หนองดินกี ่ 14 375 88 1,831 
หนองกุง 15 277 78 322 
โนนสง่า 16 271 85 468 
ขนวนนคร 17 818 162 2,150 
หนองแวง 18 275 62 2,500 
บะยาวสันติสุข 19 465 124 1,000 
โนนฟันเรือ 20 466 112 1,953 
หนองไผ่พัฒนา 21 667 214 1,798 

รวม 9,615 2,542 30,521 
ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลกุดกว้าง ณ พฤษภาคม 2564  

    7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร  
            สรุปภาพรวมข้อมูลของการทำการเกษตร (เกษตรทำนา) 

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 
จำนวน

ครัวเรือน  
 

จำนวนไร่ 
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนเฉลี่ย  
(บาท./ไร่) 

ราคาขาย
เฉลี่ย  

(บาท./ไร่) 

จำนวน
ครัวเรือน  
(ครัวเรือน) 

จำนวนไร่ 
(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 เทศบาลตำบลกุดกว้าง ณ  2559 
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            สรุปภาพรวมข้อมูลของการทำการเกษตร (เกษตรทำสวน) 
ส้ม ยางพารา 

จำนวน
ครัวเรือน  

(ครัวเรือน) 

จำนวน
ไร่  
(ไร่) 

ผลผลติ
เฉลี่ย  

(กก./ไร่)  

ต้นทุน
เฉลี่ย  

(บาท./ไร่) 

ราคาขาย
เฉลี่ย  

(บาท./ไร่) 

จำนวน
ครัวเรือน  
(ครัวเรือน) 

จำนวน
ไร่  
(ไร่) 

ผลผลติ
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 เทศบาลตำบลกุดกว้าง  2559      

    7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร   
             รายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ระบบ 
ประปา 

บ่อบาดาล 
บ่อเจาะที่ใช้การได้ 

สระน้ำ 
(100 ตารางวา) 

ลำน้ำเชิญ/ 
ฝายกั้นน้ำ 

คลอง 
ชลประทาน 

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

    7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
             รายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

แหล่งน้ำ จำนวน ไม่มี มี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนท่ี
เข้าถึง 

    1) บ่อบาดาลสาธารณะ 1๘ - ๖๖๗ ๑,๐๒๑ ๖๖๗ ๑,๐๕๘ ๓๘.๖๗ 
    2) บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ 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) แหล่งน้ำธรรมชาติ 1๘  ๗๙๑ 1,๑๔๙ ๗๙๑ 1,๑๔๙ ๔๐.๗๗ 
ที่มา : ข้อมูล งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลกุดกว้าง 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา 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. วัดโพธิ์ชัย 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. วัดสำราญหินลาด บ้านสำราญหินลาด   หมู่ที่ 8   
                16. สำนักสงฆ์เบญจวรรณ บ้าน กม. 52   หมู่ที่ 12                  
                17. สำนักสงฆ์วัดป่าสำราญสามัคคีธรรม   หมู่ที่ 7,8,13  
       18. สำนักสงฆ์กู่แก้ว บ้านหนองกุง   หมู่ที่ 15      
  19. สำนักสงฆ์สวนธรรมพันธุมดี บ้านหนองกุง  หมู่ที่ 15      

    ๘.2  ประเพณีและงานประจำปี  
  การดำเนินงานในด้านการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้แก่ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีบั้งไฟ 

ประเพณีวันเข้าพรรษา และประเพณีแข่งเรือ ลอยกระทง เป็นต้น 
 

    ๘.๓  สินคา้พื้นเมืองและของที่ระลึก 
    ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ เสื่อกก ผ้าฝ้าย กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก พลอยแปรรูป และ     
ผ้าห่มจากผ้าสำลี  เป็นต้น      

 
 
 

-----------------------------
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ส่วนที่  2                                                                                                                           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
------------------- 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค                                                           
     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี โดยมุ่งเน้น    
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ
ไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ       
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้ 
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/ การกำหนดให้ม.ี.. 
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การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ

ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  
ซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลัง
อำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ      
การดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก        
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ 
                ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจำ เป็นจะต้อง       
มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด        
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 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 โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด       
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ
                (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
               (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
               (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
               (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
               (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
               (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
                (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
            ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ 
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ        
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้ าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ
                 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
                  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร      
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 
 

       / - ภาคเกษตร… 
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        - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม 
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

         - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลคา่ในระดับสูงขึ้น 

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

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

       (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

       (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

       (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
             ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน      
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง        
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ         
                  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
                  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
                  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
                  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
                  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
              ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ
                  (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
                  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 
 

           / (๓) การสร้างสภาพแวดล้อม… 
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                  (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
                  (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
                  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
              ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ
                  (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
                  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
                  (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                  (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
              ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
                   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
                   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
                   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
                   (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
                   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
                   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒) กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
               ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
 
 

/ ๓) ปัจจัยความสำเร็จ… 
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๓) ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

               ๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายและภาพ  
ในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
               ๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่าง      
มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
               ๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนำไปสู่     
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถกำหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
            การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2   

            ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาลตำบลกุดกว้าง จึงได้จัดทำแผน      
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์         
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมมาภิบาล 
                                ในสังคมไทย 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

        ๑) กรอบแนวคิดและหลักการ 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ประเทศไทย   

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

 
 
 

/ การเกิดภัยธรรมชาติ... 
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การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

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

         ๒) สถานะของประเทศ 
   ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

                    ๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 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
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ 
ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๑.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อย
ละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามลำดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙          
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

 
/ ๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิต... 
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๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลัง  

ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา 
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจาก   
ร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทำให้
ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน    

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออำนวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต 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 ประเทศชั้น
นำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจำปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้น จากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยใน
ปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น 

 
 

/ ร้อยละ ๐.๔๘... 
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ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่าย  
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ 

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 อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการ        
ในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการ       
ของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
                 ๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
                           ๑. ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน   
        ๒. กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม         
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
กำลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และ
ร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา             
(ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลัง
แรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย     
ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓  มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการ          
มีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
                            ๓. กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ 
 
  

/ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุ... 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-27- 
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อย
ละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
                 ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖  คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ 
๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย     
                  ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี 
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รับชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
                  ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (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 สาเหตุพ้ืนฐานที่สำคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
                  ๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
                           ๑. ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่
ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า      
ของภาครัฐ 
                            ๒. เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐  ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 
๒.๒ เท่า 
 
 

 / ๓. คุณภาพการให้บริการ… 
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                            ๓. คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 
                             ๔. ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
                             ๕. ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
                  ๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘  ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
                   ๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น          
                   ๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการ
เป็นแผนตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชนมีการ
รวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งใน
ปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
                   ๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากข้ึน 
นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

/ ๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ... 
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๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                  ๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
                            ๑. พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดิน
เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกทำลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑ .๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
                            ๒. ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการ
นำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
                            ๓. ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒    
คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อ
สัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ 
พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ 
ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพ่ิมมากข้ึน 
                            ๔. การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๕ ต้องนำเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็น  
ร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย   
มีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี ๒๕๕๕       
การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  
                          ๕. ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในใช้น้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได ้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
 
 

/ การพัฒนาน้ำบาดาล... 
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 การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการ
ดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
                  ๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
                            ๑. ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ใน
ปี ๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐  ต่อปี
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณ ะที่ ก ารจัดการของเสี ย อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ป ระมาณ ร้อยละ ๗๐                     
โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 
                           ๒. มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 
                           ๓. คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ
บำบัดน้ำเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
                           ๔. ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน 
 
 

/ คาร์บอนไดออกไซด์… 
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คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ  ที่มีการดำเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑  
จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภั ย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ  ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติ       
ที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก  

 ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
                   ๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
                             ๑. ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล         
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่าง
น้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม       
(๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้ งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ ง                
มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล    
มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเอง       
ได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  
สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้   
                             ๒. ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท      
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒ % และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย   
             / ให้ความสำคัญ… 
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ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่ นแก่   
ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

                    ๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
                             ๑. การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลาง    
ได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไ ม่ขัดต่อกฎหมาย
ของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 
                              ๒. การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อำนาจให้แก่ อปท . ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย            
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑  เพ่ิมขึ้นเป็น   
ร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจ
ไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจาก
ภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๗๕ งาน/
กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 
๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล         
หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการ       
ซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้
ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น 
การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด 
 
 
 
 

/ ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น... 
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                    ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
                              ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง        
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท      
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามา        
มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและ         
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทย
ได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก    
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบ
กับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 

         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) กำลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐาน
เหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการ
ประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ 
(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัว
ในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวร
มากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ย   
ร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น             
(๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จำนวนประชากรรวมจะ
เริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง       
(๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย 
(๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับ 
 

/ ฐานะการพัฒนาประเทศ… 
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ฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพ
ของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการ   
ที่จะทำให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค    
และในเวทีโลก 
                     ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
                              การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน
ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
คนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็น
โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. 
จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖  ซึ่งอยู่ที่ 
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ 
                            ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการ
เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ  ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
                            การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ
เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึน  
 
 

/ นอกจากนี.้.. 
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นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือทำให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
                            ๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘         
มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ 
มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดท่ีดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒  รัฐต้อง
ดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน  ให้เป็นไป     
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจาย
อำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลัง     
เพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๒. ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล          
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและ       
การกระจายอำนาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

    ๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

                            องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ทีพั่กอาศัย 
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
                            การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง       
ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์ 
 

/ อิเล็กทรอนิกส์... 
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อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาค
การผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
                               ๑. แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

๒. การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘  จะนำมา      
ซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓ ) โอกาสในการใช้
ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

๓. การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

๔. ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง   
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ  ของโลก      
ไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

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

 
 / ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลง... 
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๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น  จะส่งผลต่อความมั่นคง   
ด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน   

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

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

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

         ๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

                   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การ
กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 
 

/ ๔.๒ การกำหนดตำแหน่ง… 
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๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ

กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาค       
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
                 ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
                          ๑. เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
                          ๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
                          ๓. ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
                          ๔. การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ    
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
                ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
                          ๑. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
                          ๒. การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
                          ๓. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
                ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
                          ๑. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
                          ๒. บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
                ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                          ๑. รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
                          ๒. ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                          ๓. เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
                          ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
                         ๕. มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
               ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
                         ๑. การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
                         ๒. ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
                         ๓. มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
 
 

/ ๕. แนวทางการพัฒนา… 
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       ๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
                 ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
                          พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
                ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
                          สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน    
เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
               ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
                        พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
               ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

   เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน            
               ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
                        ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
สำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด 
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การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิต      
ในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำ
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทัง้ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ  

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
                 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
                          โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
                 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
                          ๑. ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่    
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
                          ๒. ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
                          ๓. พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
                          ๔. ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
กำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ      
เพ่ือการเรียนรู้ 
                   ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
                            การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย
สำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ    
                  ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 
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๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

                 ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
                 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ 
(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
                ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ. ทรัพยากรน้ำ และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
                 ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
                  ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 
                  ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด      
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
                 ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ          
ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน      
ในไทย 
 

/ และประเทศเพ่ือนบ้าน... 
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และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                  ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ          
โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำ
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม 
และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศ          
สู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำ
กลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ
ที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ       
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ   
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ 

 
 / เปลี่ยนแปลงสภาพ... 
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
                 ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
                  ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
                  ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ         
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง                                                            

     1.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
            ๑) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค
ขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”          
โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่ งเทศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้ งอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดี
ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถ
พ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครั วได้อย่างอบอุ่น ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สมบูรณ์                   
ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้    
 
 

          / 2. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค… 
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            2. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการ       
มี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
                  2.๑ แนวคิดและหลักการ 
              2.๑.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล 
เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับ
กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
              2.๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

      1. กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
      2. กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส

ของพ้ืนที ่
                   ๒.2 ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
                ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม           
การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
                ๒.2.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

    ๒.2.2 พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก -ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด -สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

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

/ ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์... 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-45- 
        ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
        ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการ
จัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

        ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
          ๑. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
           ๒. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้ งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้     
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
           ๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
           ๔. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
     ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  ๑. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๒. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  ๓. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน        
ของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  
สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนา
เส้นทาง 
 
 

/ ๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... 
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  (๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ      
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
    ๓.๓ โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
                    1. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
                    2. โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
                    3. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
                    4. โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
                    5. โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
                    6. โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
                    7. โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

๔) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
               4.1. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดขอนแก่น 

            4.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง               
(กลุ่มจังหวัด รอยเอ็ด - ขอนแกน – มหาสารคาม - กาฬสินธุ) 

                    คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัดเปน 18 กลุม  
จังหวัด โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอน
แกน รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ ” (รอย มาจาก รอยเอ็ด, แกน มา
จาก ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ์) กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ กําหนดวิสัยทัศน
การพัฒนาของกลุมจังหวัด ไววา “เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง) อุตสาหกรรมการคา 
การบริการ การทองเทีย่ว และการลงทุนสูสากล”   
                       4.1.2 เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน) 
                             เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดที่ พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได
กําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไว  ดังนี้  
                             1. เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน 
                            2. เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
                             3. พัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
                             4. เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                     4.1.3 ตัวชี้วัดรวม 
                       1. รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพ่ิมขึ้น 

                     2. รอยละของจํานวนแปลงที่ไดรับการรับรอง GAP 
  3. รอยละรายไดจากการคา การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น 

                       4. รอยละมูลค่าภาคการค้าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน 
                       5. รอยละของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน  
 
 
 

           / 4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์... 
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               4.2 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ /แนวทางการพัฒนา 
                    กลมุจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  
ตัวชี้วัด และกลยุทธการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน ของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม 4 ประเด็น 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
                       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจ
ให้มีความเข้มแข็ง   

                    1. เปาประสงค  
               1.1 เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี   

                            1.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพ่ิมช่องทางการตลาดสินคาเกษตรและ 
                                          ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินคาเกษตร  

                    2. ตัวช้ีวัด 
                      2.1 รอยละที่เพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลงที่ไดรบัใบรับรอง GAP 
                      2.2 รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพ่ิมข้ึน 
                          3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวยกลยุทธ 3 กลยุทธ ดังนี้  
                     3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต   

               3.2 พัฒนาและสรางมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก  
                      3.3 พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก   
                       ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมการคา การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เปนมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

                  1. เปาประสงค   
             1.1 เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุ่มจังหวัด 
             1.2 มีความพรอมด้านโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 
             1.3 เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

                    2. ตัวชี้วัด 
             ๒.1 รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการคาของกลุมจังหวัด 
             2.2 รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการลงทุนในกลุมจังหวัด 
             2.3 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด  

                  3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา 
                3.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน  

            3.2 พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญ 
          ดานอุตสาหกรรม  

                   3.3 สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
                     3.4 จัดหาชองทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร  
                       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวกลุมจังหวัด  
                          1. เปาประสงค  

            1.1 รายไดจากการทองเที่ยวและผลิตภัณฑที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 
            1.2 เชื่อมโยงการบริหารจัดการทองเที่ยวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ  
 
 

/ 2. ตัวชีว้ัด... 
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                 2. ตัวชี้วัด 

                2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว 
               2.2 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม 
                2.3 รายได้จากการท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

                 3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้  
            3.1 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยว 
            3.2 พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 
            3.3 สงเสริมกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเที่ยว  

                       ประเด็นยุทธศาสตรที ่4 การก้าวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                   1. เปาประสงค  
                           1.1 พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 
                          1.2 พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
             1.๓ พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 
                   2. ตัวช้ีวัด 

          2.1 จํานวนคนที่ไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          2.2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

               3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้  
          3.1 พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          3.2 พัฒนาปัจจัยการบริหารกลุ่มจังหวัด 
          3.3 พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 

         5) แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น เป็นแผนพัฒนาจังหวัดที่แสดงทิศทางหรือแนวทางพัฒนา
ในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และศักยภาพการพัฒนาใน
ระดับพ้ืนที่ โดยเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาร่วมกัน
ระดมความคิดเห็น จนเป็นฉันทามติร่วมกันในการรวมพลังขับเคลื่อนเพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสัมฤทธิ์ผล
ตามท่ีมุ่งหวังไว้ 

   5.1 บทบาทเชิงพ้ืนที่ 
                    ๑. เป็นพื้นที่ตั้งอยู่แนวระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor 
: EWEC) ตัดกับแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ สู่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Sea Board : ESB)  
                   ๒. เป็นพ้ืนที่ที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็น ๑ ใน ๓ จังหวัดนำร่องในการพัฒนาให้เป็นนครเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่ 
                     ๓. เป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ 

  ข้าว 
นาปรัง   ผลผลิตรวม    ๗๘,๗๐๒ ตัน 
นาปี  ผลผลิตรวม  ๖๘๔,๘๔๐ ตัน 
 
 

/ - ข้าวเหนียว  … 
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 - ข้าวเหนียว   ผลผลิตรวม    ๔๙๐,๖๓๕ ตนั 
 - ข้าวเจ้า ผลผลิตรวม    ๑๙๔,๒๐๕ ตนั 

 อ้อยโรงงาน  ผลผลิตรวม ๕,๕๖๙,๗๖๘ ตนั 
 มันสำปะหลัง  ผลผลิตรวม    ๘๐๔,๔๘๓ ตนั    

        (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น)   
                     ๔. เป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเอ้ืออำนวยต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน เนื่องจากเป็นเมือง
ศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ พร้อมรองรับการพัฒนา 

          5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
            ประเด็นท้าทายต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

                    ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ จะปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรของจังหวัดอย่างไร เพ่ือให้ 

      มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
      มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน (Food Safety) 
      สอดคล้องกับสภาพดินและภูมิอากาศในพื้นที่ 

เชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่มีอยู่ และที่ควรจะเกิดขึ้นใน
อนาคตจะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอย่างไร เพ่ือให้ 

      เกิดการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดในด้าน 
    - การใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่หรือในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง 
    - การสร้างงาน/สร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ 
    - การสร้างภาคบริการที่ต่อเนื่องในพ้ืนที่ 
      ไม่สร้างปัญหาผลกระทบด้านมลภาวะในพ้ืนที่ 

๑.๒ จะพัฒนาเพื่อเสริมบทบาทความเป็นพ้ืนที่จุดตัดของเส้นทางการพัฒนาตามแนว EWEC     
       ได้อย่างไร เพ่ือให้ 

      เกิดความเป็นเมืองศูนย์กลางเจริญในระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
                                  เกิดการพัฒนาภาคการผลิตและภาคบริการต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ๑.๓ จะส่งเสริมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างไร เพ่ือให้ 
      เพ่ิมรายได้ให้กับจังหวัด 
      เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับประชาชนของจังหวัดเพ่ิมเติม 
           เป็นปัจจัยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อผู้ที่จะมาลงทุนในจังหวัด 

๑.๔ จะพัฒนาสร้างสินค้า OTOP ของจังหวัดอย่างไร เพ่ือให้ 
      เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้/เสริมให้กับประชาชนของจังหวัด 
      เกิดสินค้าเป็นเอกลักษณ์จากรากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น                

ของจังหวัด และสามารถขยายเป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งดึงดูดให้เกิด
การท่องเที่ยวในจังหวัด 
 
 

              / ๒. ด้านสังคม... 
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               ๒.  ด้านสังคม 

๒.๑ จะยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไร เพ่ือให้ 
      มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

   สามารถได้รับผลจากการเร่งรัดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

๒.๒ จะลดหรือขจัดปัญหาสังคมที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  
      อย่างไร เพ่ือให้ 

   ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.๓ จะเสริมสร้างครอบครัว/ชุมชนที่เข้มแข็ง ที่มีภูมิคุ้มกันและมีความสามารถในการรองรับ 
      กับภาวะความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไร เพ่ือให้ 
    ลดการจัดการและงบประมาณที่ภาคราชการจะต้องเข้าไปดำเนินการ แก้ไข 
            ปัญหา 

                                  เกิดระบบการคุ้มครองทางสังคมในระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพเสริมกับระบบที่
ต้องบริหารจัดการโดยภาคราชการ 
               ๓.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ จะฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้อย่างไร เพ่ือให้ 
เป็นฐานทรัพยากรทางการพัฒนาด้านต่างๆ ของจังหวัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 ปัญหาผลกระทบต่อเนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร เช่น ปัญหาน้ำท่วม 
และภัยแล้ง ฯลฯ 

๓.๒ จะขจัดปัญหาที่อาจสร้างความเสื่อมโทรมของทรัพยากรให้เพ่ิมข้ึนได้อย่างไร เพ่ือให้ 
      ลดภาระท่ีภาคราชการจะต้องเข้าไปจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา 

   สามารถที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันในการพัฒนาตามศักยภาพ 
และข้อจำกัดที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               ๔.  ด้านความม่ันคง 
๔.๑ จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าไปจัดการกับปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ได้ 
       อย่างไร เพ่ือให้ 

ปัญหาเหล่านี้ไม่สร้างผลกระทบจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญและกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของจังหวัด 

      ปัญหาเหล่านี้ไม่ไปสร้างปัญหาให้พื้นที่อ่ืนๆ ของประเทศ 
๔.๒ จะใช้มาตรการด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดในการ 
       เข้าไปเสริมการป้องกัน/ขจัดปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ได้อย่างไร เพ่ือให้ 

      เกิดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 
    เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาในด้านต่างๆ เข้ากับการป้องกันปัญหาด้านความ

มั่นคงในรูปแบบใหม่อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 

/ แผนยุทธศาสตร์… 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่านับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 12 จังหวัดขอนแก่นกำหนดให้เป็นเมืองสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มี
การวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส่งผลให้ใน
ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านของภูมิภาค ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาอย่างไร้ทิศทาง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ  
จังหวัดขอนแก่นจึงได้มีการกำหนดกรอบทิศทาง การพัฒนาให้มีความชัดเจนและรัดกุมเพ่ือให้สามารถนำศักยภาพ
ภายในที่มีใช้พัฒนาเมืองทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างยั่งยืนเกิด
ประโยชน์สุขที่แท้จริงต่อประชาชนและก้าวสู่ความเป็นมหานครแห่งอาเซียน จึงกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  :  ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ 
                  อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

            จุดยืนทางยุทธศาสตร์ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ และสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
     ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ 

ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ 
ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข 
ศูนย์กลางการศึกษา 
ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว 
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว 

 ภาคอุตสาหกรรม 
    - นครเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    - พลังงานทดแทน 
    - ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร/อุตสาหกรรมสีเขียว 

 ภาคเกษตร  
    - พืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง) 
    - พืชเศรษฐกิจรอง (ผักปลอดภัย มะม่วงน้ำดอกไม้ ) 
    - สัตว์เศรษฐกิจหลัก (โคเนื้อ ไก่) 

 ภาคท่องเที่ยว 
    - ศูนย์กลางประชุมและการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร(์ไดโนเสาร์)และวัฒนธรรม  

 OTOP 
   - ผ้าไหมมัดหมี่,ผ้าฝ้าย 

  พันธกิจ 
1. การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข้ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก 
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

 
          /   เป้าประสงค์รวม.. 
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            เป้าประสงค์รวม  

1. อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพ 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

จัดการอย่างยั่งยืน 
4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภาค  
    ลุ่มน้ำโขง และอาเซียน 

            ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา           

ที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศ                

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

            แผนงานเป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทาง 
                                                การแข่งขัน 

             เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นมิตร 
                                                       กับสิ่งแวดลอ้ม 

                              ตัวชี้วัด / เป้าหมาย :  
๑.๑ ร้อยละของผลผลิตพืชสำคัญเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมข้ึน 

๑. ข้าวนาปี ร้อยละ ๑ ต่อปี 
๒. อ้อย ร้อยละ 0.๑ ต่อปี 

๑.๒ ร้อยละของจำนวนแปลงต่อฟาร์ม ฟาร์มที่ได้รับใบรบรองมาตรฐาน GAP ของ 
ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ (ข้าวหอม
มะลิ) เพ่ิมข้ึนเป็น ๙๘ % เมื่อสิ้นปี 2560  

๑.๓ ร้อยละของจำนวนเกษตรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบ 
มาตรฐาน GAP(ข้าวหอมมะลิ) เพ่ิมขึ้นเป็น ๙๘ % เมื่อสิ้นปี 2560 

๑.๔ จำนวนพื้นที่ท่ีเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ชลประทาน 20,000 ไร่ เพ่ิมขึ้นปีละ 5,000 ไร่ 
๑.๕ จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งน้ำในไร่นา (นอกเขตชลประทาน) 5,000 แห่ง 
๑.๖ จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน ๕0,000 ไร่ 
๑.๗ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อได้อย่าง 

ยั่งยืน 400 ราย 
 

/ ๑.๘ ร้อยละของมูลค่า… 
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๑.๘ ร้อยละของมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นปีละ ๒ % 
๑.๙ ร้อยละของฟาร์มสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน

ทั้งหมดท่ีขอการรับรองเพ่ิมข้ึนปีละ ๑๐ % 
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมพ้ืนฐานใหส้ามารถ

รองรับการแข่งขัน 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมาย :  

๒.๑ ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับการรับรอง 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ร้อยละ 100 เมื่อสิ้นปี 2560 

๒.๒ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ๔ % 
           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย :  
๓.๑ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จดทะเบียนธุรกิจ เพิ่มข้ึนปีละ ๕% 
๓.๒ จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริม การค้า/การลงทุน/การตลาดในประเทศ  

ปีละ ๕ ครั้ง  
๓.๓ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวปีละ ๐.๕ % 
๓.๔ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ ๐.๕ % 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 
                     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย :  
๑.๑ ร้อยละของประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวานปีละ 9๐ % 
๑.๒ ร้อยละของประชาชนอายุ ๓5 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง ความดัน ๙0 % 
๑.๓ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี เพ่ิมขึ้นปีละ ๒ % 
๑.๔ ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี เพ่ิมข้ึนปีละ ๑ % 
๑.๕ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึนปี 

ปีละ ๑ % 
๑.๖ ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัย  เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ ได้ 95 % 
๑.๗ ร้อยละของตลาดสดที่ได้รับรองความสะอาดและผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อระดับ 

ดี หรือระดับดีมากเพ่ิมขึ้นปีละ ๒ % 
๑.๘ ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยที่ผ่านเกณฑ์และติดป้ายอาหารสะอาด 

รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 88 
๑.๙ ร้อยละของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเพิ่มข้ึนปีละ ๒ % 
๑.๑๐ ระดับความสำเร็จของการจัดการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑.๑๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครอง     

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ(Safer Food for Better Health) 
 
 
 

/ ๑.๑๒ ระดับความสำเร็จ... 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-54- 
๑.๑๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพ่ือลดอัตราการป่วยตายด้วยโรควัณโรค 
๑.๑๓ ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ/หรือ 

การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพ่ิมขึ้นปีละ ๒ % 
         เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย :  
๒.๑ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็น 10 ปีเมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 
๒.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมิน 

คุณภาพภายนอก (Ouality Schools) เพ่ิมข้ึนปีละ ๒ % 
         เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพของคนในสังคมและเพ่ิมความเข้มแข็งของ

ชุมชนอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย :  
๓.๑ จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีความสุขมวลรวมอย่างน้อยร้อยละ  

๘๐ ของหมู่บ้านเป้าหมายในแต่ละปี 
๓.๒ อัตราการว่างงานลดลงร้อยละ ๐.๐๑ ต่อ ปี 
๓.๓ ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงานเพิ่มข้ึนปีละ ๐.๕ % 
๓.๔ ร้อยละของแรงงานใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและ ผ่านการ 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เพ่ิมข้ึนปีละ ๑ % 
๓.๕ จำนวนลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมในระบบ (มาตรา  

๓๓,๓๙ ) และนอกระบบมาตรา ๔๐ เพิ่มขึ้นปีละ ๓  % 
๓.๖ ร้อยละของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา 

ศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพ่ิมขึ้นปีละ ๕ % 
๓.๗ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.๘ จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อส่งเสริมศีลธรรมปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรม ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน  ปีละ 3๐๐ ครั้ง 
๓.๙ จำนวนกิจกรรมที่มีการรณรงค์ ส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึกและความภาคภูมิใจใน 

ความเป็นไทย ๑๓๐ ครั้ง 
๓.๑๐ จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์และความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรม ๑๕ ครั้ง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

                                            อย่างย่ังยืน 
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมาย :  

๑.๑ จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน ปีละ  4,000 ไร ่
๑.๒ จำนวนการก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายต้นน้ำลำธารให้สามารถใช้งานได้ดี ปีละ 

๓00 แห่ง 
 
 

/ ๑.๓ จำนวนเนื้อที.่.. 
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          ๑.๓ จำนวนเนื้อที่ ที่ดินเสื่อมโทรมได้รับการปรับปรุงบำรงุดิน ๕,000 ไร่ 

๑.๔ จำนวนแหล่งน้ำ/คลองธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาฟื้นฟู ให้สามารถใช้ 
ประโยชน์ได้ดี ปีละ ๔0 แห่ง 

๑.๕ จำนวน อปท.ที่มีการจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน ๒๒๔ แห่ง เมื่อสิ้น 
ปี ๒๕๖๐  

๑.๖ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่คงรักษาระบบการจัดของเสีย เป็นไป 
ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ๒4 แห่ง 

๑.๗ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green  
Industry) 170 แห่ง เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 

๑.๘ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 12   
แห่ง เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 

๑.๙ ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยได้ รับการ 
จัดการ 100 % 

๑.๑๐ ร้อยละของเครือข่ายอาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย ๕๐ เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๔ :  การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

      ประชาชน 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมาย :  

๑.๑ ร้อยละของการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
 เพ่ิมข้ึนปีละ ๑ % / ปี 

๑.๒ ร้อยละของการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีต่อชีวิต ร่างกาย และเพศเพ่ิมข้ึน  
ปีละ 0.๒๕  %   

๑.๓ ร้อยละของการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เพิ่มข้ึน  
ปีละ 0.๒๕  %   

๑.๔ อัตราคดีเด็กและเยาวชนต่อประชากร 1,000 คน ของจังหวัดลดลง 2.5 %  
เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 

๑.๕ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง ปีละ 5 % 
๑.๖ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงปีละ 5 %  
๑.๗ สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากรแสนคน เหลือ 184.55 เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 
๑.๘ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อหาสำคัญถูกดำเนินการตาม

กระบวนการยุติธรรม ปีละ 5 % 
๑.๙ ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และ 

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเทียบกับค่าเป้าหมาย ปีละ 90 % 
 
 
 

/ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์... 
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           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพ่ิมศักยภาพการป้องกัน แก้ไขฟ้ืนฟูและเยียวยาจากภัย  

       ธรรมชาติ 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมาย :  

๒.๑ ร้อยละของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งลดลง ปีละ ๓ % 
๒.๒ ร้อยละของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง ปีละ 0.๒ % 
๒.๓ ร้อยละของผู้เสียชีวิตที่เกิดจากภัยธรรมชาติลดลง ปีละ ๑ % 
๒.๔ ร้อยละของพ้ืนที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ ได้รับการฟ้ืนฟูบูรณะ และเยียวยา 100 % 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่ม ประเทศอนุภูมิภาค            
                                         ลุ่มน้ำโขง  

         เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่ม                 
                                                   ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

          ตัวชี้วัด / เป้าหมาย :  
๑.๑ เส้นทางการขนส่งทางถนน ได้รับการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายถนนหลัก จำนวน  

๓ เส้นทาง (ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕) 
๑.๒ เส้นทางการขนส่งทางระบบรางได้รับการพัฒนา จำนวน ๒ เส้นทาง  

(ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕) 
๑.๓ สถานีขนส่งสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก ได้รับ 

การพัฒนา จำนวน 1 แห่ง (ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ -
๒๕๖๕)    

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับภาคบริการ การค้า การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
    มาตรฐาน  

          ตัวชี้วัด / เป้าหมาย :  
๒.๑  จำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA เพ่ิมข้ึน   
๒.๒ จำนวนผู้ปว่ยนอกในกลุ่ม GMS เข้ามาใช้บริการในด้านการแพทย์/สาธารณสุข 

เพ่ิมข้ึนปีละ ๕ %          
๒.๓ จำนวนนักศึกษาจากประเทศในกลุ่ม GMS เข้ามาศึกษาเพ่ิมขึ้น ๗.๙๕ % เมื่อ 

สิ้นปี  ๒๕๖๐  
๒.๔ จำนวนครั้งของการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติที่จังหวัดขอนแก่นปีละ ๘ ครั้ง 
๒.๕ จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรมระหว่างประเทศปีละ ๒ ครั้ง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมาย :  

๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
๑.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 

 
/ ๑.๓ ร้อยละของความสำเร็จ... 
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๑.๓ ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ร้อยละ 82 

 ภาพรวม ร้อยละ 95 
๑.๔ ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  

ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย  
๑.๕ ระดับความสำเรจ็ของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
๑.๖ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการศึกษามาตรฐาน 

ระยะเวลาการให้บริการ 
๑.๗ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
๑.๘ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
๑.๙ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
๑.๑๐ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
๑.๑๑ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงประปา  
๑.๑๒ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า  
๑.๑๓ อัตราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร   
๑.๑๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร                                                      

     1.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                                                        
           วิสัยทัศน์ 

“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน ” 
           พันธกิจ 

  ๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  
๒. พัฒนาคนให้ มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ               

และการท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
                     ๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน
            ๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริม 

การท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 

/ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕... 
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   ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

          เพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๓๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

      ๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและ 
            เป็นระบบ 
      ๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
      ๑.๓ พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน 

    แบบมีส่วนร่วม 
      ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ 
            ครบวงจร  

  ๑.๕ สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร  
            และการลดอุบัติเหตุ 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
      ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง 
      ๒.๒ พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
      ๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 
      2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสม        
      2.5 สนับสนุนชุมชน หนว่ยงานผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษา     
            ความสะอาด 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
         ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุน 
                                 ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

      3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชน 
            ทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ     
      ๓.๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพและ   
   การกีฬา/นันทนาการเพ่ือการออกกำลังกาย   
      ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรงศักยภาพ

   ของประชาชน 
      ๓.๕ ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 
 
 

/ ๓.๖ เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์... 
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       ๓.๖ เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนกิจกรรมอาสา เพ่ือกรใช้ทักษะชีวิตที่ดี  
             เห็นคุณค่าตนเองและสังคม 
       ๓.๗ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะ 
             ประชาชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง   

        ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้   

          4.1 บรหิารจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
       และยั่งยืน 

          4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดม 
       สมบูรณ์  

          4.3 พัฒนาฟื้นฟู แหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดินและการบริหารจดัการน้ำอย่างเป็นระบบ และ 
       มีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

          4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
          4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
         ๔.๗ พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท.                                   
                                  ตามศักยภาพ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
         ๕.๑ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 

      ๕.๓ ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุน
        การเกษตรอินทรีย์เพ่ือภาวะสุขภาพ 

      ๕.๔ สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและ 
            นวัตกรรมในพ้ืนที่ 
      ๕.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

        ยุทธศาสตร์ที ่6 การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
         ๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมใน
                       ระดับปฐมภูมิ 
         6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

      ๖.๓ สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและ
             เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ 

      ๖.๔ สนับสนุนการปฏิบตัิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนา 
            รูปแบบการบริการประชาชน 
      ๖.๕ เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนาระบบ 
            การส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
 
 
 

/ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างเสริมทุน... 
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        ยุทธศาสตร์ที ่๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
        ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
          7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก 

       และเยาวชน  
          7.2 อนุรักษ์สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

       ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้ เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้  
          7.4 พัฒนาส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
          7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๕ แนวทาง               
                             การพัฒนา ดังนี้ 

        8.1 ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน 
           8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ 
                                   ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
           8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
          8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 

        ๘.๕ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
              ในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง                                                                    
     ๒.1 วิสัยทัศน์  
           วิสัยทัศน์  :  “ตำบลกุดกว้างน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจยั่งยืน บริหารจัดการสังคมคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ      
                            การจัดการสิ่งแวดล้อม” 

 จากวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล    
กุดกว้าง ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยคำนึ งปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนโดยรวม และยังสอดคล้องกับ 
  - นโยบายของรัฐบาล 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอและจังหวัด 
  - กรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น  
  - นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น                                                              

     ๒.2 ยุทธศาสตร์  
           1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบรหิารจัดการ   

 
/ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา... 
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           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
               และแหล่งท่องเที่ยว  
           5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                          

     ๒.๓ เป้าประสงค์ 
            1. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีอย่างครบครัน และมีการบริหารจัดการที่ดี 
            2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงอันจะนำไปรายได้เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มข้ึนจนกินดีอยู่ดีและยั่งยืน 
            3. อัตราความยากจนลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สังคมท่ีน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและ 
                ทรัพย์สิน 
            4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป  
                จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรปูธรรม 
            5. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน                                                        

     ๒.4 กลยุทธ์  
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1 สร้างถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ถนนลาดยาง 
                                          ภายในตำบล                                       
               กลยุทธ์การพัฒนาที ่2 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตรอย่าง  
                                           เพียงพอ                                       
               กลยุทธ์การพัฒนาที ่3 สร้างร่องระบายน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน  
               กลยุทธ์การพัฒนาที่ 4 จัดให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด และสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ  
                                           อย่างทั่วถึง                                         
               กลยุทธ์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาแหล่งน้ำ/คลองส่งน้ำ/ฝายต่างๆ ภายในตำบล 
             ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  1 สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน/กองทุนต่างๆ 
               กลยุทธ์การพัฒนาที ่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภายในตำบล 
             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการดูแลรักษา ความปลอดภัยและ 
                                           ทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
               กลยุทธ์การพัฒนาที ่2 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มี                 
                                           ความพร้อมและมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
               กลยุทธ์การพัฒนาที ่3 จัดให้มีสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และสนับสนุน ส่งเสริม  
                                           การบริหารจัดการต่างๆ 
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             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ          
แหล่งท่องเที่ยว 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  1 สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  2 สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  3 สนับสนุน ส่งเสริม การกีฬา และนันทนาการ   
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  4 สนับสนุน ส่งเสรมิแหลง่ท่องเที่ยว                           
             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม   
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  1 สนับสนุน ส่งเสริมสาธารณสุขและการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะภายในตำบล 
               กลยุทธ์การพัฒนาที่  3 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม      
                                            อย่างยั่งยืน                                         

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น                                                                    
     ๓.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           3.1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของตำบลกุดกว้างในเชิงพื้นที่                                                       
                   เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับถนนมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และ
เป็นทางเชื่อมต่อกับภาคเหนือเป็นแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ภาคเหนือ  
                   เป็นพื้นที่เพาะปลูกท่ีสำคัญทั้งการปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปลูกอ้อย ยางพารา ถั่วเหลือง     
ถั่วเขียว พืชอ่ืนๆ เพราะมีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ หนองแปน หนองกุดกว้าง หนองค้า ลำน้ำเชิญหลายสายสามารถ
หล่อเลี้ยงพ้ืนที่การเกษตรได้เกือบทั้งปี  
                   ด้านการท่องเที่ยวมีแหล่งน้ำหนองแปนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
                   เป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และพริก และสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ 
คือ โคเนื้อ และสุกร   
                   เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเอ้ืออำนวยต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน เนื่องจากเป็นตำบลที่ติดกับ
ถนมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และเป็นทางเชื่อมต่อกับภาคเหนือ              
เป็นแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ภาคเหนือ  

            3.1.2 ข้อมูลสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาตำบลท่ีสำคัญ 
                   ปัญหาภัยแล้ง   
               เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในตำบลกุดกว้าง เป็นที่ดอนทำให้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชนตำบลกุดกว้าง 
หากปีไหนฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานจะทำให้การเพาะปลูกประสบปัญหาทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
ถึงแม้จะมีแหล่งน้ำหนองแปนเป็นหัวใจหลักแต่การบริหารจัดการน้ำเป็นไปไม่ทั่วถึง ในแต่ละปีประชาชนประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเป็นอย่างมากทำให้มีผลกระทบโดยรวมต่อการพัฒนาตำบล     
กุดกว้าง 
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                   ปัญหาการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
              ปัจจุบันแม้มีการส่งให้ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพโดยการร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน แต่การดำเนินการยังไม่เป็นรูปธรรมกล่าวคือไม่มีการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมทำให้เกษตรหันมาใช้
ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกเพราะหาซื้อได้ง่ายและยังมีความเชื่อที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งระยะยาว
ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนในตำบลบริโภคสารพิษมากขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรขาดความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอาจขายผลผลิตไม่ได้มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาตำบลในระยะยาว 

                   ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  
              ตำบลกุดกว้างมีพ้ืนขนาดใหญ่ ขนาด 132.42 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง 21 
หมู่บ้าน ทำให้การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการ
จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ทำให้หมู่บ้านบางแห่ง
ทิ้งขยะรอบๆถนนสายหลักเข้าสู่หมู่บ้านนอกจากจะก่อมลพิษแล้วทัศนียภาพยังไม่สวยงาม และอาจก่อให้เกิดโรค
ต่าง ๆ ตามมามีผลต่อการพัฒนาตำบลกุดกว้าง 
            3.1.3 ข้อมลูการวิเคราะห์ศักยภาพเทศบาลตำบลกุดกว้าง (SWOT) 
                     จุดแข็ง (Strength) 

                1. มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับถนมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นถนนเชื่อม 
                    ระหว่างจังหวัด ขอนแก่น จังหวัดเลย และเป็นทางเชื่อมต่อกับภาคเหนือเป็นแนว 
                    เชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคเหนือ สามารถรองรับการพัฒนา 
                    ที่เพ่ิมข้ึนได้ 
                2. มีเอกลักษณ์เฉพาะ ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
                    หนองแปน 
                3. เป็นแหล่งผลติพืชอาหารที่สำคัญ เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน พริก ถั่วเหลือง ถั่วเขียว  
                4. มีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเทศบาลตำบลกุดกว้าง 
                5. มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ หนองแปน หนองกุดกว้าง หนองค้า ลำน้ำเชิญหลายสาย  
                    สามารถหล่อเลี้ยงพ้ืนที่การเกษตรได้เกือบทั้งปี 

                     จุดอ่อน (Weakness) 
                          1. ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลยังมีรายได้ต่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม 
                          2. ภาคเกษตรผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับดิน  
                              ขาดความอุดมสมบูรณ์ (ดินเค็ม กรด ทราย) รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้และการ 
                              ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่งผลให้ผลผลิตต่ำ 
                          3. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก  
                          4. ปัญหาขยะในตำบลกุดกว้าง ไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ และไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ  
                              ในตำบล  
                          5. ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความหลากหลายมากขึ้น  
                              ขาดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังปัญหาและการทำงานเชิงรุก 
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                         6. ขาดการส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ และนักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                    
                             ภาษาอาเซียนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน  

               7. ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
               8. ประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ 

                         9. ร่องระบายน้ำในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
                         10. ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวกเท่าที่ควร 
                         11. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตื้นเขิน 
                         12. มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
                         13. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
                         14. ขาดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                   โอกาส (Oppotunity) 
                        1. การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสามารถทำให้เทศบาล 
                            ตำบลกุดกว้างดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
                        2. นโยบายของรัฐบาลด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ประชาชนในตำบลมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
                        3. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
                        4. เร่งสรา้งความร่วมมือจากภายนอกองค์กรหรือภาคีความร่วมมือ 
                        5. ลักษณะภูมิประเทศ มีแหล่งน้ำหนองแปนขนาดใหญ่ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
                            เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้ชุมชนที่อยู่รอบๆ 
                        6. สถานที่ตั้งขององค์กรอยู่ติดถนนมะลิวัลย์ง่ายต่อการติดต่อ 

                   ภัยคุกคาม  (Threat) 
                        1. ภัยพิบัติจากผลกระทบสภาวะโลกร้อน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และอัคคีภัย ส่งผลกระทบต่อ 
                            การผลิตภาคการเกษตร 
                        2. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม/บริการ เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                            จากภาคเกษตรไปเป็นที่อยู่อาศัย และธุรกิจบริการ 
                        3. ประชากรยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน (ความดัน เบาหวาน) 
                        4. ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยมีหลากหลายมากข้ึน เช่น การเดินทางที่สะดวกข้ึน   
                            พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป 
                        5. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง/ก๊าซเพ่ิมสูงขึ้น 
                      6. สภาวะทางการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพทำให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลกุดกว้าง  
                          เกิดความล่าช้า เพราะการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจกระทบต่อ 
                          แผนงานที่จะดำเนินงาน สาเหตุเพราะความขัดแย้งทางการเมือง   
                      7. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาสินค้าแพง ทำให้การจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นรายได้ของเทศบาล 
                          ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีการค้างชำระค่าภาษี จึงไม่สามารถนำรายได้ดังกล่าวมาพัฒนา 
                          ท้องถิ่นได้เต็มศักยภาพ  
                      ๘. รถบรรทุกน้ำหนักเกินขับหนีด่านชั่งน้ำหนัก 

 
 

/สภาพปัญหาและการวิเคราะห์… 
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                   สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของตำบล 
                        - สภาพปัญหาจากข้อมูล กชช.2 ค   
                1. การเรียนรู้โดยชุมชน 

               2. การได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
               3. การป้องกันโรคติดต่อ 
               4. ถนนลำเลียงผลผิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนเชื่อมต่อ 
                   ระหว่างหมู่บ้าน/ถนนลาดยาง 
               5. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
               6. การเรียนรู้โดยชุมชน 
               7. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
               8. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
               9. การเข้าถึงแล่งเงินทุนของประชาชน 
               10. คุณภาพดิน 

                    สภาพปัญหาจากข้อมูล จปฐ. ปีล่าสุด  
               1. คนในครัวเรือนสูบบุหรี่ 
               2. ครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงิน 
               3. คนในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี 

    3.2 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของตำบลกุดกว้าง 
          1. จุดแข็ง+โอกาส(SO)  
               ตำบลกุดกว้าง เป็นพ้ืนที่ตั้งอยู่ติดกับถนมะลิวัลย์  ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดขอนแก่น     
จังหวัดเลย และเป็นทางเชื่อมต่อกับภาคเหนือเป็นแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคเหนือ 
ประกอบกับมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์และมีแหล่งน้ำที่สำคัญที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรและพืชเศรษฐกิจ       
ที่สำคัญ จึงเป็นโอกาสพัฒนาส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม หรือเอกชนเข้ามาลงทุนการการเกษตร เลี้ยงสัตว์ 
หรือโรงงานที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
กลยุทธ์เชิงรุก  :  พัฒนา ส่งเสริม การลงทุน และการบริการ ภายใต้กลยุทธ์ที่สำคัญ คือ 
           - พัฒนา ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้มีการค้า การลงทุน และบริการในพ้ืนที่ตำบลกุดกว้าง      
    - พัฒนา ส่งเสริม กลุ่มอาชีพ การแปรรูปการเกษตรภายในตำบล   
    - พัฒนา ส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยวหนองแปนให้เป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

  - พัฒนา ส่งเสริม ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกุดกว้าง 
          2. จุดอ่อน+โอกาส(WO)  
               ตำบลกุดกว้างประชากรส่วนใหญ่ในตำบลยังมีรายได้ต่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ภาคเกษตร
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับดินขาดความอุดมสมบูรณ์ (ดินเค็ม กรด 
ทราย) รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่งผลให้ผลผลิตต่ำ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
โดยรวมจึงต้องเร่งจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างความร่วมมือ
จากภายนอกองค์กรหรือภาคีความร่วมมือเพ่ือให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข  : พัฒนา ส่งเสริมความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สร้างความร่วมมือ  
               - พัฒนา เสริมสร้างฐานราก ระบบการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

    / - พัฒนา ส่งเสริมยกระดับ… 
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               - พัฒนา ส่งเสริมยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และความมั่นคงทางสังคม  
               - พัฒนา เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       - พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพ่ือตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน 
          3. จุดแข็ง+อุปสรรค (ST)  
               ตำบลกุดกว้าง ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาที่สำคัญตามที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐ กิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ จึงควรนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
กุดกว้างให้มีความสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด คือ 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน : การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ 
ได้แก่        - พัฒนา ส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

       - พัฒนา ส่งเสริม บุคลากร ประชาชนให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน       
         4. จุดอ่อน+อุปสรรค (WT)                
              ตำบลกุดกว้าง ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาที่สำคัญตามที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ จึงควรนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
กุดกว้างให้มีความสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด คือ 
กลยุทธ์เชิงรับ :  การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ 
       - พัฒนา ส่งเสริม ระบบการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
                     - พัฒนา ส่งเสริม การฟื้นฟูดูแลและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ 

แนวโน้มในอนาคต 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ถนนคสล. ถนนลาดยาง ถนนลำเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร หรือทางเท้าร่อง
ระบายน้ำของตำบล 
กุดกว้างงยังไม่เพียงพอ 
    2. ไฟฟ้าขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่าง  
หอกระจายข่าว เสียงตามสายยังไม่เพียงพอ 
 
 
    ๓. ระบบประปา และน้ำสะอาดยังไม่
เพียงพอ การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภค 
    ๔. คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรยังไม่
เพียงพอ การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และเลี้ยงสัตว์ 

 
- ทั้ง 21
หมู่บ้าน และ 
ทต.กุดกว้าง 
 
 

 
- ประชาชน 
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
 
 

 
- โครงสร้างพื้นฐานถนน 
และทางเท้า ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ 
- มีไฟฟ้าส่องสว่าง เสียง
ตามสาย เพียงพอและ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
- ทำให้ประชาชนมีน้ำเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค
พอเพียง 

 
 /  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ... 
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ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ 

แนวโน้มในอนาคต 
 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

       1. ประชาชนยังมีรายได้น้อย ซึ่งส่วน
ใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่  
       ๒. ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง เป็นหนี้ 
ประชาชนยากจน  
       ๓. หลังฤดูทำนาไม่มีอาชีพเสริม
เท่าท่ีควร 
       ๔. การค้าขายบางส่วนยังขาดสถานที่
รองรับที่ดีเพียงพอมีความลำบากในการค้า
ขายเมื่อเข้าสู่ในฤดูฝน  
       ๕. ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย 
       ๖. ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน 
       ๗. ปัญหาไม่มีทุนประกอบอาชีพ และ
การเข้าถึงแหล่งทุน 
 

 
- ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
และ ทต.กุดกว้าง 
 
 
 
 

 
- ประชาชน 
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
 
 

 
- ทำให้ชุมชนน่าอยู่
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ครอบครัวอบอุ่น
และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

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

 
 
- ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
และ ทต.กุดกว้าง 
 
 
 
 

 
 
- ประชาชน 
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
 
 

 
 
- ทำให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
 
 

/ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม… 
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ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ 

แนวโน้มในอนาคต 
ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และ
ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยว 
    ๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่เป็นที่รู้จักและให้
คุณค่าเท่าท่ีควรเยาวชนไม่สนใจ 
    ๒. ขาดการถ่ายทอดและสร้างองค์ความรู้
ชุมชน 
    ๓. ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดจุดเด่น 
   ๔. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว หรือไม่มีการพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยวเท่าที่ควร 
 

 
 
- ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
และ ทต.กุดกว้าง 
 
 
 
 

 
 
- ประชาชน 
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
 
 

 
 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการถ่ายทอด
สู่เยาวชนและ
ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
และท่ีเกี่ยวข้องดี
ขึ้น 
 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ๑. ปัญหาขยะมูลฝอยและสถานที่กำจัด 
     ๒. ปัญหาทิ้งเศษขยะลงไหล่ทาง  
     ๓. ปัญหาการเทสิ่งปฏิกูลในชุมชนทำให้
สิ่งสกปรกไหลลงสู่แหล่งน้ำใช้ 

 
- ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
และ ทต.กุดกว้าง 
 
 
 

 
- ประชาชน 
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
 
 

 
- มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ขึ้นชุมชนน่าอยู่
สุขภาพปลอดภัย
แข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๓.๓ การประเมินสถานการณ์... 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-69- 
     ๓.๓ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง                                                         
           ๓.3.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกดุกว้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตรก์าร 
พัฒนา อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

เทศบาลตำบล 
กุดกว้าง 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

และเสริมสร้าง
ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ำ 
ในสังคม 

การสร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ทาง

เศรษฐกิจ 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้าง
ความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความม่ังคั่ง 
และยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการใน

ภาครัฐ การ
ป้องกันการ

ทุจริตประพฤติ
มิชอบและ 

ธรรมาภิบาล 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และ

ระบบโลจิ
สติกส์ 

การพัฒนาศักยภาพ 
การผลิตการแปรรปู 
การค้า พืชเศรษฐกจิ 
ให้มีความเข้มแข็ง 

การสงเสริมการคา 
การลงทุนและพัฒนา

อุตสาหกรรมใหเ้ปน็มิตร
ตอ่สิ่งแวดล้อม 

การเพิ่มศักยภาพ 
การทองเที่ยว 
กลุ่มจังหวัด 

การก้าวสู
ประชาคม
เศรษฐกิจ 
อาเซียน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ให้มีความ

มั่นคง 

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
พื้นฐาน 

การ
พัฒนา

ศักยภาพ
พลเมือง 

การ 
บริหาร
จัดการ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

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

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สังคม และการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

และแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

/ ๓.3.2 แผนผังยุทธศาสตร์... 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
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            ๓.3.2 แผนผังยุทธศาสตร ์

แผนผังยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลกุดกว้าง (Strategic Map) 
เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

 
วิสัยทัศน์  :   

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                     

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

 
 

“ตำบลกุดกว้างน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจยั่งยืน บริหารจัดการสังคมคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ  
การจัดการ” 

                 สิ่งแวดล้อม” 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

เทศบาลตำบล 
กุดกว้าง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สังคม และการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

และแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
 

ระบบ
สาธารณูปโภค
ต่างๆ มีอยา่ง
ครบครัน และ 
มีการบริหาร
จัดการที่ดี 

ประชาชนมี
อาชีพที่มั่นคงอัน
จะนำไปรายได้

เงินทุน
หมุนเวียนที่

เพิ่มขึ้นจนกินดี
อยู่ดีและยั่งยืน 

อัตราความ
ยากจนลดลง 
ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สังคมที่น่าอยู่ มี

ความปลอดภยัใน
ชีวิตและ 

                
ทรัพย์สิน 
 

ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณ ีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่

สืบไป จัดให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวอยา่งเป็น

รูปธรรม 
 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็น
มลพิษ ส่งเสริม

ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สังคม และการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

และแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท. 0๒ 
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ส่วนที ่3 

การนำพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
-------------------                                                                                                   

 1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
1 การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค และโครงสรา้ง

พื้นฐาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
กองช่าง 
กองช่าง 

จังหวัด,หน่วยงานอ่ืน 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 

- 
 

3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สงัคม และ    
การบริหารจัดการ                      

ด้านบริหารงานทั่วไป 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 
กองช่าง 

 

 
 
 
- 

 

4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว  

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

 
กองการศึกษาฯ 

 
- 

5 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการเกษตร 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
- 
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             2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  

เทศบาลตำบลกุดกว้าง 
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ     
          การโยธา 
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

170 
 
 

12 

 
 

60,355,502 
 
 

1,470000 

 
 

170 
 
 

12 

 
 

60,355,502 
 
 

1,470000 

 
 

170 
 
 

12 

 
 

60,355,502 
 
 

1,470000 

 
 

170 
 
 

12 

 
 

60,355,502 
 
 

1,470000 

 
 

170 
 
 

12 

 
 

60,355,502 
 
 

1,470000 

 
 

850 
 
 

60 

 
 

301,777,510 
 
 

7,350,000 

รวม 182 61,825,502 182 61,825,502 182 61,825,502 182 61,825,502 182 61,825,502 910 309,127,510 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 
    ๒.1 แผนงานการเกษตร 
    2.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็ง 
          ของชุมชน 

 
12 
1 

 
1,250,000 

40,000 

 
12 
1 

 
1,250,000 

40,000 

 
12 
1 

 
1,250,000 

40,000 

 
12 
1 

 
1,250,000 

40,000 

 
12 
1 

 
1,250,000 

40,000 

 
60 
5 

 
6,250,000 
200,000 

รวม 13 1,290,000 13 1,290,000 13 1,290,000 13 1,290,000 13 1,290,000 65 6,450,000 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
สังคม และการบรหิารจดัการ   
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    ๓.2 แผนงานรักษาความสงบ     
          ภายใน     
    3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
    3.4 แผนงานสนับสนุนสร้างความ 
          เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

7 
15 

 
 

7 
7 
 

 
 

345,000 
960,000 

 
 

15,296,000 
853,000 

 
 

7 
15 

 
 

7 
6 
 

 
 

345,000 
960,000 

 
 

15,296,000 
353,000 

 
 

7 
15 

 
 

7 
6 
 

 
 

345,000 
960,000 

 
 

15,296,000 
353,000 

 
 

7 
15 

 
 

7 
6 
 

 
 

345,000 
960,000 

 
 

15,296,000 
353,000 

 
 

7 
15 

 
 

7 
6 
 

 
 

345,000 
960,000 

 
 

15,296,000 
353,000 

 
 

35 
75 

 
 

35 
31 

 

 
 

1,725,000 
4,800,000 

 
 

76,480,000 
2,265,000 

รวม 36 17,454,000 35 16,954,000 35 16,954,000 35 16,954,000 35 16,954,000 179 85,270,000 

 
 

แบบ ผ. 0๑ 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว  
   ๔.1 แผนงานการศึกษา 
   4.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ 
   4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ     
          การโยธา 

 
 
 
 

9 
5 
 
 
- 
 

 
 
 
 

6,357,408 
840,000 

 
 
- 
 

 
 
 
 

9 
5 
 
 
- 
 

 
 
 
 

6,357,408 
840,000 

 
 
- 
 

 
 
 
 

9 
5 
 
 
- 
 

 
 
 
 

6,357,408 
840,000 

 
 
- 
 

 
 
 
 

9 
5 
 
 
- 
 

 
 
 
 

6,357,408 
840,000 

 
 
- 
 

 
 
 
 

9 
5 
 
 
- 
 

 
 
 
 

6,357,408 
840,000 

 
 
- 
 

 
 
 
 

45 
25 

 
 
- 
 

 
 
 
 

31,781,040 
4,200,000 

 
 
- 
 

รวม 14 7,197,408 14 7,197,408 14 7,197,408 14 7,197,408 14 7,197,408 70 35,987,040 

5) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   ๕.2 แผนงานสาธารณสุข 
   5.3 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

2 
26 
- 

 
 
 

700,000 
1,605,000 

- 

 
 
 

2 
26 
- 

 
 
 

700,000 
1,605,000 

- 

 
 
 

2 
26 
- 

 
 
 

700,000 
1,605,000 

- 

 
 
 

2 
26 
- 

 
 
 

700,000 
1,605,000 

- 

 
 
 

2 
26 
- 

 
 
 

700,000 
1,605,000 

- 

 
 
 

10 
130 

- 

 
 
 

3,500,000 
8,025,000 

- 

รวม 28 2,305,000 28 2,305,000 28 2,305,000 28 2,305,000 28 2,305,000 140 11,525,000 

รวมทั้งสิ้น 273 90,071,010 272 89,571,010 272 89,571,010 272 89,571,010 272 89,571,010 1,361 448,359,550 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570  
เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่๕ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำพร้อม
ฝาปิดบ้านขนวน 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อความสะดวก
ในการระบายน้ำ
เสียของครัวเรือน
ในชุมชนให้สะอาด 

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

412,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

412,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

412,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

412,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

412,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร่องระบายน้ำเสีย 
บ้านขนวน หมู่ที่ 3 
ได้รับการพัฒนา       
ทั้ง 220 เมตร 

ภายในหมู่บ้าน
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

2 โครงการเจาะน้ำ
บาดาลพร้อม
ติดตั้งเครื่อง   
สูบน้ำ บ้านโนน
ฟันเรือ หมู่ที่ 
10 
 

เพื่อใช้ประชาชน      
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

รายละเอียด : ระบบประปา      
วัดโพธิ์ชัย จำนวน ๑ แห่ง 
 

280,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

280,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

280,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

280,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

280,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

บ้านโนนฟันเรือ  
หมู่ที่ 10 ระบบ
ประปาวัดโพธิ์ชัย 
ได้รับการพัฒนา 
จำนวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมีนำ้
เพียงพอต่อการ
อุปโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. 0๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน สาย
ถนนลาดยางบ้านนา
เพียง-ที่ท้ิงขยะเทศบาล
ตำบลหนองแก บ้าน
หนองตาไก้ หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

รายละเอียด : ปริมาณงาน : 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ชนิดสองช่องจราจร) 
หรือมีพืน้ที่คอนกรีตเสริม
เหล็กรวมไม่น้อยกว่า 
500.00 ตารางเมตร 

280,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนน คสล.บ้าน
หนองตาไก้ หมู่ที่ 
11  ได้รับการ
พัฒนา ทั้ง  1,000  
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (สาย
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 
– บ้านหนองดินกี่  
หมู่ที่ 14) บ้านโนนสง่า  
หมู่ที่ 16 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

รายละเอียด : ปริมาณงาน : 
ขนาดกว้าง 5 .00  เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ชนิดสองช่อง
จราจร) หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 
750.00 ตารางเมตร 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

284,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ลงหินคลุกพร้อมวาง
ท่อถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตร บ้านโนนสง่า 
หมู่ที ่๑๖ ไดร้ับการ
พัฒนา ทั้ง 100 
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างบ่อ
บำบัดสิ่งปฏิกลูตำบล 
กุดกว้าง   

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีในการ
กำจัดสิ่งปฏิกลู
ภายในตำบล 
กุดกว้าง 

รายละเอียด: ก่อสร้างบ่อ
บำบัดสิ่งปฏิกลูตำบล       
กุดกว้าง จำนวน 1 บ่อ
รายละเอยีดข้อกำหนด
รายการประกอบแบบท่ี
กำหนด  

300,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 
 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

บ่อบำบัดสิ่งปฏิกลู 
จำนวน 1 บ่อ 

ภายในตำบลกุด
กว้าง สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์เทศบาล
ตำบลกุดกว้าง 

เพือ่
ประชาสมัพันธ์
งานต่างๆ ของ
เทศบาลตำบล
กุดกว้างให้มี
สภาพที่ดีขึ้น 

รายละเอียด :  
ป้ายประชาสัมพันธ์  
จำนวน 1 แห่ง 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ของเทศบาลตำบล      
กุดกว้าง จำนวน  
1 ป้าย 
 

ได้ประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน
สร้างความเข้าใจ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
สายนองไผ่-ปากขยุ้ม 
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1  

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

สายนองไผ่-ปากขยุ้มขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 160.00 
ลูกบาศก์เมตร 

84,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

84,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

84,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

84,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

84,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้าน   
หนองไผ่ หมู่ที่ ๑ 
ได้รับการพัฒนา   
ทั้ง 500 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบบ
ประปา บ้านโนนดู่  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้
ประชาชนมี     
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

รายละเอียด: วางท่อ PVC 
ขนาด 2 น้ิว ความยาวไม่
น้อยกว่า 860 เมตร ตดิตั้ง
ท่อแยกจ่ายน้ำ จำนวน 10 
จุด 

96,552 
(ทต.กุดกว้าง)  

  

96,552 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

96,552 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

96,552 
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 

96,552 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ระบบประปา       
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5  
จำนวน 860 เมตร 
ได้รับการพัฒนา 

มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
สายทางคู่ขนานถนน
มะลิวลัย์ บ้านโนนสง่า 
หมู่ที่ 16 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

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

33,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

33,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

33,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

33,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 

33,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 
16ไดร้ับการพัฒนา 
ทั้ง 200 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายโรงงานน้ำแข็ง
เพิ่มพูน – นานายเลีย้ง) 
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่  
20 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

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

33,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

170,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

170,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

170,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

170,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนฟันเรือ   
หมู่ที่  20 ไดร้ับการ
พัฒนา  
ทั้ง 800 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สายทางควาย-กุดน้ำใส) 
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 21 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

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

181,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

181,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

181,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

181,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 

181,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ถนนภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 21 ไดร้ับการ
พัฒนา ทั้ง 1,065 
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการขุดร่องเหมือง
บ้านโนนฟันเรือ  
หมู่ที่ 10 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ระบายน้ำ    
ร่องเหมือง
สาธารณะ 

ดำเนินการขดุร่องเหมือง 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 450 เมตร สูง 0.80 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่กำหนด 

130,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

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 

12 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นสถานท่ี
จัดกิจกรรม
หมู่บ้าน 

รายละเอียด: กว้าง 12.00 
เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 
4.00 เมตร 

564,300 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

564,300 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

564,300 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

564,300 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

564,300 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

อาคาร
อเนกประสงค์ 
จำนวน 1 แห่ง      
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
1 ไดร้ับการพัฒนา 

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5  

เพื่อใช้สัญจร   
ไป-มา 

รายละเอียด: สายบา้นโนนดู่ 
หมู่ที่ 5-บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
18 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
145.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า 
870.00 ตารางเมตร (ชนิด
สองช่องจราจร) 
 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

497,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านโนนดู่  หมู่ที่  
ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 145 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกข้ึน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนางสวรรค์- 
หนองโสน) บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที ๑  

เพื่อให้ประชาชนมี  
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. 

๓๔๕,๖๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

๓๔๕,๖๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๓๔๕,๖๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๓๔๕,๖๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๓๔๕,๖๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้าน
นางสวรรค์-หนอง
โสน)บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ ๑ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายไร่แม่ทอง-หนอง
ปากขยุ้ม) บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี  
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. 

๓๔๕,๖๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

๓๔๕,๖๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๓๔๕,๖๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๓๔๕,๖๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๓๔๕,๖๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายไร่แม่
ทอง-หนองปาก
ขยุ้ม)บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ ๑ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำรอบหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ 

ประชาชนมีร่อง
ระบาย 
น้ำเพื่อระบายน้ำ
ท่วมขังและน้ำเสีย
ภายในหมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑,๐๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑,๐๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑,๐๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้องระบายน้ำ
รอบหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ ๑ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขังภาย 
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
(สายหน้าบ้านนาย
เลิศ) บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี  
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 6.๐๐ ม.  
ยาว 35.๐๐ ม. 

100,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

100,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
(สายหน้าบ้านนาย
เลิศ) บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ ๑ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนางพั่ว- 
หนองฉิ่ม) บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี  
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. 

230,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

230,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

230,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

230,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

230,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้าน
นางพั่ว-หนองฉิ่ม) 
บ้านโคกสูง  
หมู่ที่ ๒ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนางไป่ อุด
เบ้า-บ้านนายสมจิตร)  
บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒ 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำเพื่อ
ระบายน้ำท่วมขัง
และน้ำเสียภายใน
หมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๔๑.๐๐ ม. 

66,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

66,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

66,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

66,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

66,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้านนาง
ไป่ อุดเบ้า-บ้าน
นายสมจิตร)  
บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ ๒ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขังภาย 
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยลง
หินลูกรัง (สายนานาง
แก้วจันทร์ ลาเวียง -     
กุดส้มโฮง) บ้านขนวน 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี  
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว 20๐.๐๐ ม. 

100,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
  
 
 
 
 

100,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 

100,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 

100,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 

100,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนโดยลงหิน
ลูกรัง (สายนานาง
แก้วจันทร์ลาเวียง-
กุดส้มโฮง)       
บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

21 โครงการลงหินลูกรัง
ถนนลำเลียงผลผลิต
ทางกาเกษตร (สายฝาย
ใหม่-นายายแสน ทีด-ี 
หนองโสน-นานายบุย
ฤทธิ์ ทิพยะ และนา
นายบุญเรือง โอดพิมพ์) 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตร มีความ 
ปลอดภัย และ
ผลผลติทางการ
เกษตรไม่เสีย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 

150,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

150,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

150,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

150,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

150,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ลำเลียงผลผลิต 
ทางการเกษตรโดย 
(สายฝายใหม่-นา
ยายแสน ทีดี- 
หนองโสน-นานาย
บุยฤทธิ์ ทิพยะ 
และนานายบุญ
เรือง โอดพิมพ)์ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการลำเลียง
ผลผลติทางการ 
เกษตรออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

22 โครงการลงหินคลุก
รอบบริเวณฝายใหม่ 
บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรสะดวก 
และปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. 

210,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

210,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

210,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

210,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

210,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ลงหินคลุกรอบ
บริเวณฝายใหม่ 
บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ปากทางเข้าบ้าน 
นางอภิวรรณ ทีดี-หน้า
บ้านนางพั้ว ขาวหน-ู
บ้านนางอภิวรรณ ทีดี) 
บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี  
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

228,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

228,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

228,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

228,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

228,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(ปากทางเข้า
บ้านนางอภิวรรณ  
ทีด-ีหน้าบ้านนาง
พั้ว ขาวหน-ู 
บ้านนางหนูเก็ณฑ์ 
ทะวงษ์เงิน) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

 
 
 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-81- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยเข้าบ้านนายจรัญ 
คลังคำภา) บ้านขนวน 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตร มีความ 
ปลอดภัย และ
ผลผลติทางการ
เกษตรไม่เสีย 
 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

228,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

228,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

228,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

228,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

228,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยเข้า
บ้านนายจรัญ 
คลังคำภา)  
บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการลำเลียง
ผลผลติทางการ 
เกษตรออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

25 โครงการขุดลอกกุดแห่
ใต้ฝายน้ำล้นหนองค้า-
กุดส้มโฮง 
บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใน
การกักเก็บน้ำใน
ปริมาณที่เพ่ิม 
มากขึ้น 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ ม. 
ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. 
ลึก ๕.๐๐ ม. 

300,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

300,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 
 

300,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขุดลอกกุดแห่ใต้
ฝายน้ำล้นกุดส้ม
โฮง) บ้านขนวน 
หมู่ที่ ๓ 

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้บริโภค 
และทำการ 
เกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

26 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดรอบหมู่บ้าน 
บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ 

เพื่อป้องกันการ
เกิดเหตุร้ายและ
การก่อ
อาชญากรรมใน
พื้นที ่
 
 
 

ติดกล้องวงจรปิด 
จำนวน ๕ จุด 

150,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

150,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

150,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

150,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

150,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดกล้องวงจรปิด
รอบหมู่บ้าน  
จำนวน ๕ จุด 

ลดการเกิด
เหตุร้ายและ
อาชญากรรมใน 
พื้นที ่

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

27 โครงการติดตั้งกระจก
ส่องทางแยกของ
หมู่บ้าน บ้านขนวน 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหต ุ
ภายในหมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งกระจกเงา 
จำนวน ๖ จุด 

30,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

30,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

30,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

30,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
  

 

30,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

ติดตั้งกระจกเงา
ภายในหมู่บ้าน 
จำนวน ๖ จุด 

ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

28 โครงการลงหินลูกรัง
ถนนสายกลางป่าของ
ป่าตานกกด จากถนน
ใหญ่ถึงนานางหนูกวย 
ขาวหนู บ้านขนวน   
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวก 
และปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ลงหินลุกรังถนน
สายกลางป่าของ 
ป่าตานกกด จาก
ถนนใหญ่ถึง 
นานางหนูต่วย  
ขาวหนู 
บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

29 โครงการซ่อมแซมถนน 
(สายนานางสมหมาย 
แก้วแก่น-สายกลาง 
ของถนนป่าตานกกด-
นานางประเสริฐ       
บัวจารย์) บ้านขนวน 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี  
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 
 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ซ่อมแซมถนนสาย
นานางสมหมาย 
แก้วแก่น-สายกลาง
ของถนนป่าตา 
นกกด-นานาง
ประเสริฐ บัวจารย์) 
บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

30 โครงการตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
ในเวลากลางคืน 
ลดจุดเสีย่งต่อการ 
ก่อให้เกิอาชญา
กรรมในพ้ืนท่ี 
 

ติตตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
สาธารณะ จำนวน ๕ จุด 

355,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

355,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

355,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

355,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

355,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง จำนวน ๕ 
จุด 

ลดจุดทีจ่ะ
ก่อให้เกิด 
อาชญากรรมใน
พื้นที่ลด
อุบัติเหตุในเวลา 
กลางคืน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

31 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดกว้าง 
หมู่ที ๔ 

เพื่อป้องกันการ
เกิดเหตุร้าย 
และการก่อ
อาชญากรรม     
ในพื้นที่ 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดกล้องวงจรปิด 
จำนวน ๕ จุด 

150,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

150,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

150,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

150,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

150,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน 
บ้านกุดกว้าง     
หมู่ที ๔ จำนวน    
5 จุด 

ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำเสีย 
ภายในหมู่บ้าน     
(สายด้านทิศตะวัน 
ออก) บ้านกุดกว้าง 
หมู่ที ๔ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและน้ำ
เน่าเสยีภายใน   
หมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. 
ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. 

200,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำเสีย
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านกุดกว้าง  
หมู่ที ่๔ 

ลดปัญหาน้ำเน่า
เสียภาย 
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

33 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ
การเกษตร (สายฉาง
ข้าว-ลำน้ำเชิญ) บ้าน
กุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ทำ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึงและอำนวย
ความสะดวก 
ในการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์
ทางการเกษตร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ ม. 

500,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำเพื่อการ 
เกษตร ยาว 
๒,๕๐๐.๐๐ เมตร 

เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
เกษตร และเพิ่ม
มูลค่า 
ให้กับผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนายนิคม- 
โรงสูบน้ำประปา) 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๓๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

490,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

490,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

490,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

490,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

490,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้าน
นายนิคม-โรงสูบ
น้ำประปา) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายฉางข้าว-สถาน ี
สูบน้ำ) บ้านกุดกว้าง 
หมู่ที ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ ในการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

460,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

460,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

460,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

460,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

460,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายฉาง
ข้าว-สถานีสูบน้ำ) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนางสำรอง- 
ถนนไปบ้านชนวน) 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ี ใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒๕๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๕๗๖,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๗๖,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๗๖,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๗๖,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๗๖,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้าน
นางสำรอง-ถนน
ไปบ้านขนวน) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก  
(สายนานายสาคร-  
กุดมืด) บ้านกุดกว้าง  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนโดยการลง 
หินคลุก (สายนา
นายสาคร-กุดมืด) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

38 โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้ำสถานสีูบ
น้ำบ้านกุดกว้าง 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่ง
น้ำท่ีชำรุดเสยี 
หายไมส่ามารถส่ง
น้ำเข้าพืน้ท่ีทำ
การเกษตร 
ของเกษตรกรได ้

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ ม. 

1,000,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

1,000,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

1,000,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

1,000,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

1,000,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ซ่อมแซมคลอง 
ส่งน้ำสถานีสบูน้ำ 
บ้านกุดกว้าง  
หมู่ที่ ๔ 

เกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีพื้นที่จัด
กิจกรรมต่างๆ  
ในชุมชนและใช้
เป็นลานตาก
ผลผลติทาง 
การเกษตร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ ม. 
ยาว ๔๐.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

250,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

250,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

250,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

250,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

250,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
อเนกประสงค์ 

ประชาชมีพื้นท่ี
ในการจัด
กิจกรรม และ
ลานตากผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถังสูง
เก็บน้ำประปาหมู่บ้าน  
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไว้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

หอถังสูงขนาด๑๐ ลบ.ม. 
ณ ศาลาประชาคม 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

ก่อสร้างถังสูงเก็บ
น้ำประปาหมู่บ้าน 

ประชาชใน
หมู่บ้านมีน้ำ 
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเปลี่ยน 
หลังคาฉางข้าว      
บ้านกุดกว้าง  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคา
ฉางข้าวหมู่บ้าน 
ที่ชำรุดเสยีหายไม ่
ทำให้ไม่สามารถ
เก็บข้าวใน
โครงการได ้

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ ม. 
ยาว ๔๐.๐๐ ม. 

48๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

48๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

48๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

48๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

48๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างเปลี่ยน
หลังคาฉางข้าว 

มีสถานท่ีเก็บ
รักษาข้าว 
ในโครางการ
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

42 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ
การเกษตร (จากบ้าน
นางอรทัย มหาวี
ระวัฒน์-นานาง 
มยุรา โคตรภูเวียง) 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ทำ
การเกษตรอย่าง 
ทั่วถึงและอำนวย
ความสะดวกใน
การแปรรปูผลิต 
ภัณฑ์ทางการ
เกษตร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ ความยาว 
๘๐๐.๐๐ เมตร 

เกษรตกรมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
เกษตร และเพิ่ม
มูลค่าให้กับ
ผลผลติทาง   
การเกษตร 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนางจุรรีัตน์- 
บ้านนายสภุาพ) บ้าน
กุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี  
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๓๔๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๓๔๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๓๔๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๓๔๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๓๔๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้าน
นางจุรีรัตน์-บ้าน
นายสุภาพ) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร (สาย
ฉางข้าว-หนองค้า) 
บ้านกดุกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย
และผลผลิต
ทางการเกษตร   
ไม่เสียหาย 
 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. 

80,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

80,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

80,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

80,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

80,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลำเลยีงผล 
ผลิตทาการเกษตร 
(สายฉางข้าว- 
หนองค้า) 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการลำเลียง
ผลผลติทางการ 
เกษตรออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

45 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลอง 
ส่งน้ำสถานีสบูน้ำบ้าน
กุดกว้าง (จากบ่อพัก-
นานายถาวร) 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่ง
น้ำท่ีชำรุดเสยีหาย 
ให้สามารถส่งน้ำ
เข้าสู่พื้นทีท่ำ
การเกษตรของ 
เกษตรกรได ้

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ยาว ๑.๕๐๐.๐๐ ม. 

90๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

90๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

90๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

90๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

90๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ซ่อมแซมคลองส่ง
น้ำสถานีสูบน้ำ 
บ้านกุดกว้าง  
หมู่ที่ ๔ 

กลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น้ำสถานีสูบ
น้ำ บ้านกุดกว้าง 
หมู่ที่ ๔ มีน้ำใช้
ในการประกอบ
อาชีพเกษตร 
กรรมอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงซ่อม
ถนนลำเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตร 
(จากบ้านนางนงค์รัก-
นานายเตือน) 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ใช้ถนน ลำเลียง
ผลผลติทางการ 
มีความปลอดภัย
และผลผลผลติ
ทางการเกษรไม่
เสียหายจากการ
ลำเลียงออก 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลำเลยีงผล 
ผลิตทาการเกษตร 
(จากบ้านนาง 
นงค์รัก-นานาย
เตือน) 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการลำ 
เลียงผลผลิตทาง
การเกษตรออก
สู่ตลาด 

กองช่าง 

47 โครงการตรวจสอบ
ทางสาธารณะ
ประโยชน์ (จากบ้าน
นางแสง-บ้านนายช่วง) 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อพัฒนาเป็น
เส้นทางสาธารณะ
ประโยชน์ให ้
ประชาชนใช้
สัญจรเนื่องจาก
แนวเขตไม่ชัดเจน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. 

๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

ตรวจสอบทาง
สาธารณะ
ประโยชน ์
บ้านกุดกว้าง  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนใช้ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

48 โครงการปรับเกรด
ถนนลูกรัง (สายวัดบึง
เกษตร-บ้านนาง
สำรอง) บ้านกุดกว้าง 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ 
มีความปลอดภัย 
 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. 

๑5๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑5๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑5๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑5๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑5๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

ปรับเกรดถนน
ลูกรัง (สายวัดบึง 
เกษตร-บ้านนาง
สำรอง) 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ในการลำเลียง
ผลผลติทาง 
การเกษตรออก
สู่ตลาด 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
หน้าศาลปูต่า บ้าน   
กุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีพื้นที่จัด
กิจกรรมต่างๆ ใน 
ชุมชนและใช้เป็น
ลานตากผลผลติ
ทางการเกษตร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ ม. 
ยาว ๓๐.๐๐ ม. 

25๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

25๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

25๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

25๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

25๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  
หน้าศาลปูต่า 

ประชาชนมี
พื้นที่ในการ 
จัดกิจกรรม และ
ลานตากผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงซ่อม
ถนนลำเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตร (จาก
สวนส้มนายระเบียบ-
หนองค้า)  
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน  
ที่ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ 
มีความปลอดภัย
และผลผลิต
ทางการเกษรตกร
ไม่เสียหายจาก
การลำเลียง 
ออกสู่ตลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม. 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลำเลยีงผล 
ผลิตทาการเกษตร 
(จากสวนส้ม 
นายระเบียบ-
หนองค้า) 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ในการลำเลียง
ผลผลติทาง 
การเกษตรออก
สู่ตลาด 

กองช่าง 

51 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า (จากบ้าน 
(นางจุรีรัตน์-บ้านนาย
สุภาพ) บ้านกุดกว้าง 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน  
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ ม. 

10๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

10๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

10๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

10๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

10๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ (จากบ้าน 
นางจุรีรัตน์-บ้าน
นายสุภาพ) 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงลาน
กีฬาด้านยาเสพติด
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ที่เพียงพอและ
สร้างความ 
ปลอดภัยแก่
ประชาชนท่ีมา 
ใช้บริการ 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
จำนวน ๕ จุด 

5๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

5๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

5๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

5๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

5๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ปรับปรุงลานกีฬา
ต้านยาเสพติด 
(ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง) 

ลานกีฬามีแสง
สว่างที่เพียงพอ 
ประชาชนม ี
ความปลอดภัย
ในการใช้ 
บริการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

53 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
(นานายสมควร-      
กุดมืด) บ้านกุดกว้าง 
หมู่ที่ ๔ 

เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ในพื้นที่ทำการ
เกษรตกรอยา่งทั่ว 
ถึงและอำนวย
ความสะดวก 
ในการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์
ทางการเกษตร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. 

35๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

35๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

35๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

35๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

35๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขยายเขตไฟฟ้า
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
(นานายสมควร-
กุดมืด) 

เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ในการ 
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและ
เพิ่มมูลค่าให้กับ 
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

54 โครงการปรับเกรลุง
หินคลุกรอบหนองค้า) 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ 
เกษตรมีความ
ปลอดภัยและ 
ผลผลติทางการ
การเกษตรไม ่
เสียหายจากการ
ลำเลียงออกสู่
ตลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ ม. 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ปรับเกรดถนน
รอบหนองค้า 
บ้านกุดกว้าง  
หมู่ที่ ๔ 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการสญัจร
และลำเลยีง
ผลผลติทางการ 
เกษตรออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

55 โครงการขยายถนน
รอบเชิญหลง 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ 
เกษตรมีความ
ปลอดภัย 
 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ ม. 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขยายถนนรอบ
เชิญหลงบ้าน     
กุดกว้าง หมู่ที่ ๔ 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการสญัจร
และลำเลยีง
ผลผลติทางการ 
เกษตรออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำพร้อม   
บ่อพักภายในหมู่บ้าน 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อระบายน้ำท่วม
ขังและน้ำเสยี
ภายในหมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
จำนวน 1 แห่ง 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม 
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขังภาย 
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร    
(สายหลังโรงเรยีน- 
นาตาดีห้วยแล้ง  
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ 
เกษตรมีความ
ปลอดภัยและ 
ผลผลติทาง
การเกษตรไม ่
เสียหายจากการ
ลำเลียง 
ออกสู่ตลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. 

25๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

25๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

25๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

25๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

25๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
(สายข้างโรงเรียน- 
นาตาดีห้วยแล้ง) 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ในการลำเลียง
ผลผลติ 
ทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด 

กองช่าง 

58 โครงการลงหินคลุก
ถนนลำเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตร  
(สายหลังโรงเรยีน- 
นาตาดีห้วยแล้ง)  
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ 
เกษตรมีความ
ปลอดภัยและ 
ผลผลติทาง
การเกษตรไม ่
เสียหายจากการ
ลำเลียงออกสู่
ตลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
(สายหลังโรงเรยีน- 
นาตาดีห้วยแล้ง) 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ในการลำเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกสู ่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

59 โครงการขุดลอก 
ห้วยกุดแห่-กุดลม 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อกักเก็บน้ำให้
เกษตรกรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง และเพื่อ
ปรับปรุงภมิทัศน์
ของห้วยกุดแห-่ 
กุดลม 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ ม. 
ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. 
ลึก ๔.๐๐ ม. 

448,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

448,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

448,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

448,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

448,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขุดลอกห้วยกุดแห่ 
- ห้วยกุดลม 

ประชาชนมีน้ำ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม (Box 
Culvert) สายทาง
หนองผักหลอด  
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อระบายน้ำและ
ป้องกันการ
พังทลายของหน้า
ดินและดวกแก่
การสญัจรของ 
ประชาชน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ก่อสร้าง (Box Culvert) 
ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. 
จำนวน ๓ ช่อง  
ยาว ๑๕.๐๐ ม. 

๑,๓๗๖,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑,๓๗๖,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑,๓๗๖,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑,๓๗๖,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑,๓๗๖,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

ก่อสร้าง (Box 
Culvert)  
จำนวน ๓ ช่อง 
ยาว ๑๕.๐๐ ม. 

ทางระบายน้ำไม่
อุดตันประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร (สาย
ดอนสวนกล้วย)  
บ้านโคกกลาง หมู่ที ๖ 

เพื่อให้ประชาชน 
ที่ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ 
เกษตรมีความ
ปลอดภัยและ 
ผลผลติทาง
การเกษตรไม ่
เสียหายจากการ
ลำเลียงออกสู่
ตลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. 

๑๖๘,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๑๖๘,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๑๖๘,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๑๖๘,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๑๖๘,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

ก่อสร้างถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
(สายดอนสวน
กล้วย) 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ในการลำเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกสู ่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตี 
เสรมิเหล็ก (สะพาน
หนึ่งหนองแปน) 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้ในการสัญจร
และลำเลยีง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
กว้าง ๑๒.๐๐ ม. 
ยาว ๓๕.๐๐ ม. 

388,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

388,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

388,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

388,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

388,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริม 
เสรมิเหล็ก 
(สะพานหนึ่ง    
หนองแปน) 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการสญัจร
และลำเลยีง
ผลผลติทางการง 
เกษตร 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
(สะพาน ๒)  
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน  
มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๓๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๘ ม. 

56,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

56,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

56,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

56,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

56,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุกภายใน
หมู่บ้าน 
(สะพาน ๒) 

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
ลดอุบัตเิหต ุ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  
(สายบ้านนางกฤษณา) 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน  
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๒ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. (ชนิด
สองช่องจราจร) หรือมี 
พท. คสล. ไม่น้อยกว่า  
๔๑๐ ตร.ม. 

229,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

229,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

229,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

229,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

229,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

65 โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อระบายน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
วางท่อคอนกรีตเสรมิ 
เหล็กขนาดแส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม.  
จำนวน ๗ ท่อน 

๒๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๒๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๒๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๒๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๒๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

วางท่อคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
หนองโก หมู่ที่ ๗ 

แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

66 โครงการลงหินคลุก
ถนนลำเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตร (สาย
ท้ายบ้านหนองโก-
ถนนเช่ือมอาจสารถ 
หนองแก) บ้าน 
หนองโก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในการลำเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๘ ม. 

750,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

750,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

750,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

750,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

750,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ลงหินคลุกถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
(สายท้ายหมูบ่้าน
หนองโก-ถนน
เชื่อมอาจสามารถ-
หนองแก 

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
ลดอุบัตเิหต ุ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

67 โครงการบุกเบิก
ยกระดับถนนลำ 
เลียงผลผลิตทาง
การเกษตร (สาย 
ถนนมะลิวลัย์โซล่า
เซลล์-นานาง 
หนูชล กำเนิดพรม) 
บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในการลำเลียง 
ผลผลติทาง
การเกษตร 
ออกสู่ตลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๘ ม. 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

ยกระดับถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
(สายถนนมะลิวัลย์
โซล่าเซลล์-นานาง
หนูชล กำเนิด
พรม) 

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
ลดอุบัตเิหต ุ
ในการลำเลียง
ผลผลติ 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

68 โครงการบุกเบิก
ยกระดับลงหินคลุก
ถนนลำเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตร (สาย
ถนนมะลิวลัย์บ้านสี
ชมพ-ูนานาย 
สุภาพ พ้ัวทา) บ้าน
หนองโก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในการลำเลียง 
ผลผลติทาง
การเกษตร 
ออกสู่ตลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๘ ม. 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

ยกระดับถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
(สายถนนมะลิวัลย์
บ้านสีชมพ-ูนา
นายสุภาพ) 

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
ลดอุบัตเิหต ุ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

69 โครงการลงหินคลุก
ถนนลำเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตร     
(สายถนนมะลิวัลย์เส้น
ตะวันตก-นานายคงคา 
จำปาหวาย) บ้าน
หนองโก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในการลำเลียง 
ผลผลติทาง
การเกษตร 
ออกสู่ตลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๘ ม. 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ลงหินคลุกถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
(สายถนนมะลิวัลย์
เส้นตะวันตก-นา
นายคงคา จำปา
หวาย) 

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
ลดอุบัตเิหต ุ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

70 โครงการลงหินคลุก
ถนนลำเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตร (สาย
บ้านนายขันทอง สี
แก้ว ทิศเหนือไปทาง 
ตะวันตกหมูบ่้าน) 
บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในการลำเลียง 
ผลผลติทาง
การเกษตร 
ออกสู่ตลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๘ ม. 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ลงหินคลุกถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
(สายบ้านนายขัน
ทองสีแก้ว ทิศ
เหนือไปทาง
ตะวันตกหมูบ่้าน 

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
ลดอุบัตเิหต ุ
ในการลำเลียง
ผลผลติ 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

71 โครงการลงดินลูกรัง
ถนนลำเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตร (สาย
แยกเตาถ่าน-นานาง
ขัน) บ้านหนองโก 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในการลำเลียง 
ผลผลติทาง
การเกษตร 
ออกสู่ตลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ลงดินลูกรังถนน
ลำเลียงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
(สายแยกเตาถ่าน- 
นานางขัน) 

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
ลดอุบัตเิหต ุ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

72 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างตามถนน
ภายในหมู่บ้าน 
(สายถนนมะลิวัลย์-
หมู่บ้าน) บ้านหนองโก 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
ในเวลากลางคืน 
ลดจุดเสีย่งต่อการ 
ก่อให้เกิอาชญา
กรรมในพ้ืนท่ี 
 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติตตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามถนน จำนวน ๘ จดุ 

๕๖๘,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๖๘,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๖๘,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๖๘,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๖๘,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างภายใน
หมู่บ้าน จำนวน   
๘ จุด 

ลดจุดทีจ่ะ
ก่อให้เกิด 
อาชญากรรมใน
พื้นที่ลด
อุบัติเหตุในเวลา 
กลางคืน 

กองช่าง 

 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-95- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

73 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนางเพ็ง  
แพงโสภา-บ้านนาย
เพชร สุขเดา) 
บ้านหนองโก หมู่ที ่๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. 

๘๖๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

๘๖๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๘๖๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๘๖๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

๘๖๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็(สายบ้าน
นางเพ็ง แพงโสภา 
- บ้านนายเพชร 
สุขเดา) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อ จำนวน 
๑ จุด (สายบ้านนาย
เพชร สุขเอก- 
วัดป่าศิริธรรม) 
บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. 

๑,๘๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑,๘๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑,๘๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑,๘๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๑,๘๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อ 
จำนวน ๑ จุด 
(สายบ้านนาย
เพชร สุขเอก-วัด
ป่าศิริธรรม) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติ 
เหตุทางถนน 

กองช่าง 

75 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
(ทางเชื่อมไปอาจ
สามารถหนองแก 
บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ 

เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ในพื้นที่ทำ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึงและอำนวย
ความสะดวกใน 
การแปรรปู
ผลิตภณัฑ์ทาง 
การเกษตร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ ม. 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
ความยาว   
๒,๕๐๐ ม. 

เกษรตกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน 
การประกอบ
อาชีพเกษตร 
และเพิ่มมูลคา่ 
ให้กับผลผลติ
ทางการ 
เกษตร 

กองช่าง 

76 โครงการวางท่อส่งน้ำ
เพื่อการเกษตร 
(จากสระ-สระหนอง
ผักตบ) บ้านหนองโก 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดแคลน 
นำในพ้ืนท่ีทำ
การเกษตร 
ของเกษตรกร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ยาวประมาณ ๖๐๐ ม. 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

วางท่อส่งน้ำ    
เพื่อการเกษตร 
(จากสระ-สระ
หนองผักตบ) 

เกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการทำ
การเกษตร 
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-96- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

77 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำเสียพร้อม 
บ่อพัก (จากบ้านนาง
สร้อย อุ้งช่าง-บ้าน
นายสมเพชร สุขเอก) 
บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขังภาย 
ในหมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ยาวประมาณ ๓๐๐ ม. 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

วางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก 
(บ้านนางสร้อย   
อุ้งช้าง-บ้านนาย 
สมเพชร สุขเอก) 

ลดปัญหาน้ำเสีย
ที่ท่วมขัง 
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

78 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำเสียพร้อม 
บ่อพัก (จากบ้านนาง
ประคอง หอมคำ- 
บ้านนางจันทรา   
โคตรภูเวียง) บ้าน
หนองโก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขังภาย 
ในหมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ยาวประมาณ ๓๐๐ ม. 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

วางท่อระบายน้ำ
เสียพร้อมบ่อพัก 
(จากบ้านนาง
ประคอง หอมคำ- 
บ้านนางจันทรา 
โคตรภูเวียง) 

ลดปัญหาน้ำเสีย
ที่ท่วมขัง 
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

79 โครงการติดตั้งเครื่อง
ผลิตนำ้ประปา 
น้ำผิวดินสระวดัศรี
จันทร์อาราม 
บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดแคลน 
น้ำอุปโภคบรโิภค
ของประชาชนใน
พื้นที่และเพื่อให้
ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค 
อย่างทั่วถึง 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งเครื่องผลติ
น้ำประปาจำนวน ๑ จุด 
พร้อมวางท่อประปา
ขยายถึงหมู่บ้านตดิ 
ถนนมะลิวลัย ์

๑,๕๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๑,๕๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๑,๕๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๑,๕๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๑,๕๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

ติดตั้งเครื่องผลติ
น้ำประปา จำนวน 
๑ จุด พร้อมวาง
ท่อประปาขยาย 
ถึงหมู่บ้านติดถนน
มะลิวลัย ์

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

80 โครงการติดตั้งเครื่อง
หอกระจายข่าวแบบ  
ไรส้าย บ้านหนองโก  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้แก ่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้อย่าง 
ทั่วถึง 

ติดตั้งเครื่องหอกระจาย 
ข่าวแบบไรส้าย 
จำนวน ๑ เครื่อง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

ติดตั้งหอกระจาย
ข่าวแบบไรส้าย 
จำนวน ๑ เครื่อง 

ประชาชนได้
รับทราบข่าว 
สารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

81 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
โซล่าเซลล์รอบหมู่บ้าน 
บ้านบะยาว หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
ในเวลากลางคืน 
ลดจุดเสีย่งต่อการ 
ก่อให้เกดิ
อาชญากรรมใน
พื้นที่และเกิด
ความปลอดภัยใน 
การสญัจรในเวลา
กลางคืน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
จำนวน ๒๕ จดุ 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดตั้งไฟฟ้าโซล่า
เซลล์รอบหมูบ่้าน 
จำนวน ๒๕ จดุ 

ลดจุดทีจ่ะ
ก่อให้เกิด 
อาชญากรรมใน
พื้นที่ลด
อุบัติเหตุในเวลา 
กลางคืน 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายรอบสระ กรป. 
กลาง) บ้านบะยาว  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชน  
มีถนนท่ีใช้  
ในการสัญจร
สะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. 

๒,๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๒,๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๒,๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๒,๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๒,๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายรอบ
สระ กรป. กลาง) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

83 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
(บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ ๑๙-บ้าน      
โคกกลาง หมู่ที่ ๖) 
บ้านบะยาว หมู่ที่ ๙ 

เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ในพื้นที่ทำ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึงและอำนวย
ความสะดวกใน 
การแปรรปู
ผลผลติทางการ 
เกษตร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
๒.๐๐ กม. 

๒,๘๔๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๒,๘๔๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๒,๘๔๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๒,๘๔๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๒,๘๔๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร  
(สายบ้านบะยาว
สันติสุข หมู่ที่ ๑๙- 
บ้านโคกกลาง   
หมู่ที่ ๖) บ้าน    
บะยาว หมู่ที ่๙ 

เกษรตกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน 
การประกอบ
อาชีพเกษตร 
และเพิ่มมูลคา่ 
ให้กับผลผลติ
ทางการ 
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-98- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ เมรุวดั
โพธิ์ชัย บ้านบะยาว 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีพื้นที่จัด 
กิจกรรมต่างๆ   
ในชุมชนและ 
ใช้เป็นลานตาก
ผลผลติทาง 
การเกษตร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

50๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
อเนกประสงค์  
เมรุวัดโพธิ์ชัย 

ประชาชมีพื้นท่ี
ในการจัด
กิจกรรม และ
ลานตากผลผลติ
ทางการ 
เกษตร 

กองช่าง 

85 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สายพาดดับ 
บ้านบะยาว หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
ในเวลากลางคืน 
ลดจุดเสีย่งต่อการ 
ก่อให้เกดิ
อาชญากรรมใน
พื้นและเกิดความ
ปลอดภัยใน 
การสญัจรในเวลา
กลางคืน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งไฟฟ้าสายพาดดับ 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดตั้งไฟฟ้า     
สายพาดดับ 

ลดจุดทีจ่ะ
ก่อให้เกิด 
อาชญากรรมใน
พื้นที่ลด
อุบัติเหตุในเวลา 
กลางคืน 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน     
(สายบ้านแมต่ิ๋ม) 
บ้านบะยาว หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อให้ประชาชน  
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. 

6๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

6๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

6๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

6๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

6๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้าน
แม่ติ๋ม) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจร และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

87 โครงการบุกเบิกถนน
เก่าให้เป็นถนนใหม่ 
(ถนนสายรอบหมู่บ้าน) 
บ้านโนนฟันเรือ      
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน  
มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๓๕๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๑,๒๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑,๒๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑,๒๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑,๒๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑,๒๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

บุกเบิกถนนเก่า    
ให้เป็นถนนใหม่ 
(สายรอบหมู่บ้าน) 

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
ลดอุบัตเิหต ุ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-99- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

88 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้ารอบหมู่บ้าน 
(บ้านนายไพโรจน์-
บ้านนางทองพับ) 
บ้านโนนฟันเรือ     
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน  
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ ม. 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

20๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขยายเขตไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน 
(บ้านนายไพโรจน์-
บ้านนางทองพับ) 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

89 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่า 
เซลล์ บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
ในเวลากลางคืน 
ลดจุดเสีย่งต่อการ 
ก่อให้เกิอาชญา
กรรมในพ้ืน 
ที่และเกิดความ
ปลอดภัยใน 
การสญัจรในเวลา
กลางคืน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
จำนวน ๓๐ จดุ 

40๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

40๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

40๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

40๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

40๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างโซลา่เซลล ์
จำนวน ๓๐ จดุ 

ลดจุดทีจ่ะ
ก่อให้เกิด 
อาชญากรรม   
ในพื้นที่ลด 
อุบัติเหตุในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้าง    
ถนนลำเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตร     
บ้านโนนฟันเรือ        
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน  
ที่ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ 
เกษตร มีความ
ปลอดภัยและ 
ผลผลติทาง
การเกษตรไม ่
เสียหายจากการ
ลำเลียงออกสู่
ตลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

15๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในการลำเลียง
ผลผลติทาง 
การเกษตร   
ออกสู่ตลาด 

กองช่าง 

 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-100- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (บ้าน 
นางจอง-บ้านพ่อวันดี)  
บ้านโนนฟันเรือ  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน  
มีถนนท่ีใช้ 
ในการสัญจร
สะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.  
ยาว ๒๘.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

49,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

49,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

49,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

49,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

49,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน (สายบ้าน
นางจอง-บ้านพ่อ
วันดี) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายหนองเซียงจันทร์) 
บ้านโนนฟันเรือ       
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน   
มีถนนท่ีใช้ 
ในการสัญจร
สะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.  
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

230,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

230,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

230,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

230,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

230,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายหนอง
เซียงจันทร์) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

93 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเชื่อมหมู่บ้าน 
(บ้านโนนสะทอน- 
บ้านหนองโก) บ้าน
โนนสะทอน หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทางประมาณ 
๕๐๐.๐๐ ม. 
เสาไฟฟ้าประมาณ ๑๐ 
เสา 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง ๕๐๐ ม. 
เสาไฟฟ้าประมาณ 
๑๐ เสา 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

94 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดรอบหมู่บ้าน 
บ้านโนนสะทอน    
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อป้องกันการ
เกิดเหตุร้าย 
และการก่อ
อาชญากรรมใน 
พื้นที ่

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดกล้องวงจรปิด 
จำนวน ๖ จุด 

50,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดกล้องวงจรปิด
รอบหมู่บ้าน 
จำนวน ๖ จุด 

ลดการเกิด
เหตุร้ายและ 
อาชญากรรมใน
พื้นที ่

กองช่าง 

 
 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-101- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

95 โครงการติดตั้ง 
เสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านโนนสะทอน  
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้แก ่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้อย่าง 
ทัว่ถึง 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งเสียตามสายภาย 
หมู่บ้าน จำนวน ๖ จุด 

50,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

50,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

50,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดตั้งเสียงตาม
สายภายใน
หมู่บ้าน จำนวน  
๖ จุด 

ประชาชนได้
รับทราบขา่ว 
สารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

96 โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
สาธารณะรอบหมู่บ้าน 
บ้านโนนสะทอน     
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน 
หมู่บ้านที่ชำรุด
เสียหาย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 
สาธารณะรอบหมู่บ้าน 

20,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

20,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะรอบ   
หมู ่
บ้าน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ำเสีย 
(จากบ้านนางทองดี-     
บ้านนางภาวง)      
บ้านโนนสะทอน     
หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขังภาย 
ในหมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
กว้าง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. 

40,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

40,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

40,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

40,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

40,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำเสีย 
(จากบ้านนางทอง
ด-ีบ้านนางภาวง) 

ลดปัญหาน้ำเสีย
ที่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์
ประจำหมู่บ้าน 
บ้านโนนสะทอน  
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชมี
พื้นที่เล่น 
กีฬาและจดั
กิจกรรมต่างๆ 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
กว้าง ๑๕.๐๐ ม. 
ยาว ๒๐.๐๐ ม. 
หนา ๑๐.๐๐ ม. 

350,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

350,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

350,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

350,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

350,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่าง 
กายแข็งแรง
ห่างไกลจาก 
ยาเสพตดิ 

กองช่าง 

 
 
 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-102- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

99 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุกภายใน 
หมู่บ้าน (สายนา 
นายครรชิต-นานาง 
ทองมี) บ้านโนนสะ
ทอน หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๘ ม. 

19,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

19,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

19,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

19,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

19,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุกภายใน
หมู่บ้าน (สาย     
นานายครรชิต-  
นานางทองมี) 

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
ลดอุบัตเิหตุ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

100 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำเช่ือม 
หมู่บ้าน (สายบ้านโนน
สะทอน-บ้านหนองโก) 
บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ระยะทางประมาณ 
๖๐๐.๐๐ ม. 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำเชื่อม
ระหว่าง  
หมู่บ้าน (สาย 
บ้านโนนสะทอน- 
บ้านหนองโก) 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ำเสีย 
(สายบ้านนายอมร-
บ้านนางบุญโฮม) 
บ้านโนนสะทอน      
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขังภาย 
ในหมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำเสีย 
(สายบ้านนาย
อมร-บ้านนางบุญ
โฮม) 

ลดปัญหาน้ำเสีย
ที่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ำเสีย 
(สายบ้านนางปราณี- 
บ้านนายสมกจิ) 
บ้านโนนสะทอน     
หมู่ที่ ๑๓ 

เพือ่แก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขังภาย 
ในหมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ยาว 50๐.๐๐ ม. 

350,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

350,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

350,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

350,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

350,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำเสีย 
(สายบ้าน 
นางปราณี-บ้าน
นางบุญโฮม) 

ลดปัญหาน้ำเสีย
ที่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-103- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากนานายหนูเวียง-
นานางทิตยา) บ้าน
โนนสะทอน หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๑,๓๑๑,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

๑,๓๑๑,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑,๓๑๑,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑,๓๑๑,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  

 

๑,๓๑๑,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(จากนานาย
หนูเวียง-นานาง
ทิตยา) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากนานางผ่องสี-วัด
ป่าศริิธรรม) บ้านโนน
สะทอน หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๑,๗๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

๑,๗๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑,๗๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑,๗๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑,๗๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(จากนานาง
ผ่องสี-วัดป่าศริิ
ธรรม) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำเสีย 
(จากบ้านนายบุญช่วย-
หลังบ้านนาง 
ถาวร) บ้านโนนสะ
ทอน หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขังภาย 
ในหมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. 

๘๕๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๘๕๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๘๕๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๘๕๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๘๕๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำเสีย  
(บ้านนายบุญช่วย-
หลังบ้าน 
นางถาวร) 

ลดปัญหาน้ำเสีย
ที่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

106 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน บ้านโนน
สะทอน หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อปรับปรุงแก้ไข
หอกระจายข่าว
ประจำหมู ่
บ้านท่ีชำรุด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ 
กระจายข่าว 

๒๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๒๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๒๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๒๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๒๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว 

ประชาชนได้
รับทราบข่าว 
สารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-104- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

107 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงส ี
ชุมชน บ้านโนนสะ
ทอน หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงส ี
ชุมชนที่ชำรุด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงส ี
ชุมชน 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)   

 
 
 
 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)   

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)   

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)   

  

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)   

 

ปรับปรุงซ่อมแซม
โรงสีชุมชน 
บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ ๑๓ 

ประชาชนมีโรงสี
ข้าวที่ให ้
บริการในชุมชน
และสร้าง 
กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน 

กองช่าง 

108 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา 
อเนกประสงค์
ประชาคม บ้านโนนสะ
ทอน หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา 
อเนกประสงค์
หมู่บ้านที่มีสภาพ
ชำรุด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ปรับปรุงศาลาอเนก 
ประสงคภ์ายในหมู่บ้าน 

300,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ 
บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ ๑๓ 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการจดั
กิจกรรมและ
เผยแพร่ข่าวสาร
ภายในศาลา
ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำประจำหมู ่
บ้าน บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและ
ให้บริการ
ประชาชน 
ให้ถูกสุขลักษณะ 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ก่อสร้างห้องน้ำประจำ 
หมู่บ้าน 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างห้องน้ำ
ประจำหมู่บ้าน 
บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ ๑๓ 

ประชาชไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการใช้บริการ
จัดกิจกรรมใน
ชุมชน 

กองช่าง 

110 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กสาย (แยก
โรงเรียนบ้านสำราญ 
หินลาด-หนองแปน) 
บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้  
ในการสัญจร
สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐..๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมเสริมผิวหน้าถนน 
คอนกรีตเดมิด้วยผิว 
Asphaltic Concrete 
(AC) หนา ๕ ซม. 

500,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายแยก
โรงเรียนบ้าน
สำราญหิน 
ลาด-หนองแปน) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 
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-105- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

111 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำเสีย 
พร้อมบ่อพัก (บ้าน
นายพิมพ์ทอง- 
บ้านนางอื้น สิงห์บ้าน
หาด) บ้านหนองดินกี่ 
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงส ี
ชุมชนที่ชำรุด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงส ี
ชุมชน 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
  

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
โรงสีชุมชน 
บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ ๑๓ 

ประชาชนมีโรงสี
ข้าวที่ให ้
บริการในชุมชน
และสร้าง 
กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายคุ้มน้อย-คุม้ใหญ่) 
บ้านหนองดินกี่       
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.  
ยาว ๖๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

138,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

138,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

138,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

138,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

138,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายคุ้ม
น้อย-คุ้มใหญ่) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็ก (สายถนนน้ำ
ผ่านหน้าฝายใหญ่) 
บ้านหนองดินกี่      
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.  
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

288,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

288,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

288,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

288,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

288,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายถนนน้ำ
ผ่านหน้าฝายใหญ่) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

114 โครงการติดตั้งเครื่อง
เสียงหอกระจาย 
ข่าวระบบไร้สาย บ้าน
หนองดินกี่ หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้แก ่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้อย่างท่ัวถึง 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งเครื่องหอกระจาย
ข่าวแบบไรส้ายความ
ยาวสาย ๒,๐๐๐ ม. 

400,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

400,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

400,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

400,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

400,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดตั้งหอกระจาย
ข่าวแบบไรส้าย 
ความยาวสาย 
๒,๐๐๐ ม. 

ประชาชนได้
รับทราบข่าว 
สารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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-106- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

115 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางรอบ 
หมู่บ้าน บ้านหนอง  
ดินกี่ หมู่ท่ี ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ 
ในการสัญจร
สะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ ม. 

946,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

946,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

946,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

946,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
  

 

946,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางรอบ
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

116 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน 
หมูบ้าน บ้านหนอง  
ดินกี่ หมู่ท่ี ๑๔ 

เพื่อป้องกันการ
เกิดเหตุร้าย 
และการก่อ
อาชญากรรมใน 
พื้นที ่

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดกล้องวงจรปิด 
จำนวน ๖ จุด 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

๓๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

ติดกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 
จำนวน ๖ จุด 

ลดการเกิด
เหตุร้ายและ 
อาชญากรรมใน
พื้นที ่

กองช่าง 

117 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายใน 
หมู่บ้าน บ้านหนอง  
ดินกี่ หมู่ท่ี ๑๔ 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
ในเวลากลางคืน 
ลดจุดเสีย่งต่อการ 
ก่อให้เกดิ
อาชญากรรมใน
พื้นทีแ่ละเกิด
ความปลอดภัยใน 
การสญัจรในเวลา
กลางคืน 

ติตตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
สาธารณะ จำนวน ๑๐ 
จุด 

2๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

2๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

2๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

2๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

2๐๐,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง) 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง จำนวน ๑๐ 
จุด 

ลดจุดทีจ่ะ
ก่อให้เกิด 
อาชญากรรมใน
พื้นที่ลด 
อุบัติเหตุในเวลา
กลางคืน 
กลางคืน 

กองช่าง 
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-107- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

118 โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าโซลา่เซลล ์
รอบหมู่บ้าน (บ้าน
หนองกุง หมู่ที ๑๕ 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
ในเวลากลางคืน 
ลดจุดเสีย่งต่อการ 
ก่อให้เกิอาชญา
กรรมในพ้ืนท่ีและ
เพื่อเกิดความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรใน 
เวลากลางคืน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
รอบหมู่บ้าน จำนวน  
๑๐ จดุ 

240,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

240,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

240,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

240,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

240,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
จำนวน ๑๐ จดุ 

ลดจุดทีจ่ะ
ก่อให้เกิด 
อาชญากรรมใน
พื้นที่ลด
อุบัติเหตุในเวลา 
กลางคืน 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็ก บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ ๑๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๗๐.๐๐ ม. 

160,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

160,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

160,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

160,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

160,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองกุง 
หมู่ที่ ๑๕ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ช่วยลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

กองช่าง 

120 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แรงต่ำ(สวนผัก-
สหกรณ์ยูเนยีน) 
บ้านหนองกุง  
หมู่ที่ ๑๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
(สวนผัก-สหกรณ์
ยูเนียน) 

300,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ(สวนผัก-
สหกรณ์ยูเนยีน) 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็ก (จากวัด-
ถนนลาดยางทางเข้า 
บ้านโนนดู่) บ้านโนน
สง่า หมู่ที่ ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้  
ในการสัญจร
สะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. 

500,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(จากวัด-
ถนนลาดยาง
ทางเข้าบ้านโนนดู่) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

122 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บ้านนายสมภาร-เมรุ) 
บ้านโนนสง่า หมู่ที๑่๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. 

460,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

460,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

460,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

460,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

460,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (บ้านนาย
สมภาร-เมรุ) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

123 โครงการไฟฟ้าโซล่า
เซลล์ส่องสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน      
(จากหมู่บ้าน-รสีอร์ท) 
บ้านโนนสง่า  
หมู่ที่ ๑๖ 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
ในเวลากลางคืน 
ลดจุดเสีย่งต่อการ 
ก่อให้เกดิ
อาชญากรรมใน
พื้นที่และเพื่อเกิด
ความปลอดภัย 
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
จำนวน ๑๐ จดุ 

240,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

240,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

240,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

240,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

240,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดตั้งไฟฟ้า     
ส่องสว่าง     
จำนวน ๑๐ จดุ 

ลดจุดทีจ่ะ
ก่อให้เกิด 
อาชญากรรม 
ในพื้นที่ลด
อุบัติเหตุใน 
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

124 โครงการต่อเติมคลอง
ส่งน้ำบ้านโนนสง่า  
หมู่ที่ ๑๖ 

เพื่อให้มีคลองส่ง
น้ำท่ีได้มาตรฐาน
และประชาชน
สามารถใช้น้ำ   
เพื่อการเกษตร   
ได้อย่างเพียงพอ 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ต่อเติมคลองส่งน้ำ 
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖ 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

200,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ต่อเติมคลองส่งน้ำ
บ้านโนนสง่า  
หมู่ที่ ๑๖ 

ประชาชน
สามารถใช้น้ำ
เพื่อการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-109- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

125 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก (ซอยบ้านนาย  
ชูสิงห์) บ้านขนวนนคร 
หมู่ที่ ๑๗ 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ีชำรุด
เสียหาย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.  
ยาว ๑๒๘.๐๐ ม. 

218,8๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

218,8๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

218,8๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

218,8๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 
 

218,8๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก (ซอย
บ้านนายชูสิงห์) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บ้านนางติ๋ม ทีดี) 
บ้านขนวนนคร  
หมู่ที ่๑๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.  
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๑๙๙,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 

๑๙๙,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑๙๙,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑๙๙,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑๙๙,๐๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(บ้านนางติม๋ 
ทีดี) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

127 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บ้านนางบุญหลาย) 
บ้านขนวนนคร  
หมู่ที่ ๑๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.  
ยาว ๓๔.๐๐ ม. 

55,9๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

55,9๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

55,9๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

55,9๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

55,9๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้าน
นางบุญหลาย) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

128 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด บ้าน 
ขนวนนคร  
หมู่ที่ ๑๗ 

เพื่อป้องกันการ
เกิดเหตุร้าย 
และการก่อ
อาชญากรรม 
ในพื้นที่ 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดกล้องวงจรปิด 
จำนวน ๔ จุด 

30,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

30,0๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดกล้องวงจรปิด 
จำนวน ๔ จุด 

ลดการเกิด
เหตุร้ายและ 
อาชญากรรมใน
พื้นที ่

กองช่าง 

 
 
 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-110- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

129 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายหน้าโรงเรยีน 
บ้านขนวนนคร      
โดยการเสริมผิว 
Asphaltic Concrete 
บ้านขนวนนคร  
หมู่ที่ ๑๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้  
ในการสัญจร
สะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 
 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 

ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายหน้า
โรงเรียนบ้าน    
ขนวนนคร) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยใน   
การสญัจรและ 
ลดอุบัตเิหตุ   
ทางถนน 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนางสร้อย- 
คลองหนองวังจั่น) 
บ้านขนวนนคร  
หมู่ที ่๑๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๑๗๕.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๔๙๘,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๔๙๘,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๔๙๘,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๔๙๘,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๔๙๘,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้าน
นางสร้อย-คลอง
หนองวังจั่น) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

131 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตร 
(สายหน้าบ้านนาง
สร้อย-คลองหนองวัง
จั่น)บ้านขนวนนคร 
หมู่ที่ ๑๗ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ในพืน้ท่ีทำ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึงและอำนวย
ความสะดวก 
ในการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ทาง 
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง
เกษตร (สายหน้าบ้าน
นางสร้อย-คลองหนอง
วังจั่น) บ้านขนวนนคร 
หมู่ที่ ๑๗ 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขยายเขตไฟฟ้า     
สู่แหล่งเกษตร 
บ้านขนวนนคร 
หมู่ที่ ๑๗ 

เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ในการ 
ประกอบอาชีพ
เกษตรและ 
เพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลผลติทาง 
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-111- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

132 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (สาย
หน้าวดัสวรรค์คงคา
ราม โดยการเสรมิผิว 
Asphaltic Concrete 
บ้านขนวนนคร  
หมู่ที่ ๑๗ 

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๕ ม. 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 
 

200,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 

ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายหน้าวัด
สวรรคค์งคาราม) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

133 โครงการขุดเจาะนำ้
บาดาลพร้อมหอ 
หอถังเหล็กเก็บน้ำ
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านขนวนนคร  
หมู่ที่ ๑๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ำไว้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ ม. 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมหอถังเหล็ก 
เก็บน้ำ 

ประชาชใน
หมู่บ้านมีน้ำ 
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

134 โครงการปรับรุงต่อ
เติมอาคารศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ขนวนคร หมู่ที ่๑๗ 

เพื่อขยายพื้นท่ี
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กให้กว้างขึ้น 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ปรับรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านขนวนคร หมู่ที ๑๗ 

297,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

297,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

297,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

297,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

297,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านขนวน
นคร หมู่ที่ ๑๗ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพื้นที ่
ใช้สอยกว้างขึ้น 

กองช่าง 

135 โครงการปรับปรุงถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร  
(สายฮ่องหลูิง)  
บ้านขนวนนคร  
หมู่ที่ ๑๗ 

เพือ่ให้ประชาชน 
ที่ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
ปลอดภัยและ
ผลผลติทางการ
เกษตรไม่เสียหาย 
 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ปรับปรุงถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
(สายฮ่องหลูิง) 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในการลำเลียง
ผลผลติทาง 
การเกษตรออก
สู่ตลาด 

กองช่าง 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-112- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

136 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนางมณีรตัน์-
รอบวัด)บ้านขนวนนคร 
หมู่ที่ ๑๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.  
ยาว ๑๗๙.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๔๙๘,๗๕๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

๔๙๘,๗๕๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

๔๙๘,๗๕๐
(ทต.กุดกว้าง)  

  
 
 
 
 

๔๙๘,๗๕๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 
 

๔๙๘,๗๕๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้าน
นางมณีรตัน์- 
รอบวัด) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็ก (สายบ้าน     
โนนสง่า-หนองแปน) 
บ้านหนองแวง  
หมู่ที่ ๑๘ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.  
ยาว ๑๗๕.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้าน
โนนสง่า-      
หนองแปน) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก (สายศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน- 
บ้านหนองดินกี่) บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ ๑๘ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

342,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

342,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

342,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

342,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

342,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายศาลา
ประชาคม-บ้าน
หนองดินกี่) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและลด
อุบัติทางถนน 

กองช่าง 

139 โครงการติดตั้ง    
กล้องวงจรปิด    
ภายในหมู่บ้าน บ้าน      
หนองแวง หมู่ที่ ๑๘ 

เพื่อป้องกันการ
เกิดเหตุร้ายและ
ป้องการก่อให้
อาชญากรรมใน
พื้นที ่

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
จำนวน ๑๐ จดุ 

300,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

300,0๐๐
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 

ลดการเกิด
เหตุร้ายและ 
อาชญากรรมใน
พื้นที ่

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

140 โครงการลงหินคลุก
ถนนลำเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตร 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ 
เกษตร มีความ
ปลอดภัยและ 
ผลผลติทาง
การเกษตรไมเ่สีย 
หายจากการ
ลำเลียงออกสู ่
ตลาด 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๘ ม. 

200,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

200,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

200,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

200,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

200,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

ปรับปรุงถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
บ้านบะยาว    
สันติสุข หมู่ที่ ๑๙ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในการลำเลียง
ผลผลติทาง 
การเกษตรออก
สู่ตลาด 

กองช่าง 

141 โครงการยกระดับ 
ถนนลำเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตร 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๘ ม. 

150,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

150,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

150,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

150,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

150,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ยกระดับถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
ลดอุบัตเิหตุใน
การลำเลียง
ผลผลติทางการ 
เกษตร 

กองช่าง 

142 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ      
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. 

300,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

300,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

300,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

300,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

300,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำระยะทาง 
๑,๐๐๐.๐๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

143 โครงการก่อสร้างฝา
ปิดร่องระบาย 
น้ำภายในหมู่บ้าน 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหต ุ
ในการสัญจร 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. 

400,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

400,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

400,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

400,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

400,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ก่อสร้างปิดฝาร่อง
ระบายน้ำภายใน 
หมู่บ้าน บ้าน   
บะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ ๑๙ 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุในการ 
สัญจร ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

144 โครงการก่อสร้างรั้ว
ล้อมรอบบริเวณ 
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อปกป้อง
ทรัพย์สินของ
หมู่บ้านและแบ่ง 
เขตพื้นท่ีให้ชัดเจน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
กว้าง ๑๐๐.๐๐ ม. 
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. 

100,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

100,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

100,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

100,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

100,00๐
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

ก่อสร้างรั้วรอบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านบะยาวสันติ
สุข หมู่ที่ ๑๙ 

เขตพื้นท่ีประปา
หมู่บ้านมีความ
ชัดเจน 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
(สายบ้านแม่จำนงค์ 
โพธิ์ฟันเรือ) 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.  
ยาว ๒๓.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

40,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

40,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

40,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

40,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

40,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้าน
แม่จำนงค์ 
โพธิ์ฟันเรือ) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหต ุ
ทางถนน 

กองช่าง 

146 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายบ้านนายตาดี) 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.  
ยาว ๕.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้าน
นายตาดี) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็ก (สายบานแม่
ทอง พรมนอก) 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.  
ยาว ๒๘.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

45,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

45,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

45,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

45,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

45,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้านแม่
ทอง พรมนอก) 

ประชาชนใน
พืน้ที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

148 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายบ้านนาง 
สายฝน-บ้านนางพิณ) 
บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที่ ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.  
ยาว ๔๒.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

73,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

73,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

73,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

73,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

73,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน(สายบ้าน
นางสายฝน-บ้าน
นางพิณ) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

149 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (สาย
บ้านนางอรทัย- บ้าน
นางสถิตย์) บ้านโนน
ฟันเรือ หมู่ที่ ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.  
ยาว ๔๖.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน (สายบ้าน
นางอรทัย- บ้าน
นางสถิตย์) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

150 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมหอส่งน้ำ 
ประปาและหอถังพัก
น้ำบ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ ๒๑ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ำไว้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาด ๖.๐๐ น้ิว 
ความลึกไม่น้อยกว่า  
๖๕.๐๐ เมตร 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

ขุดบ่อบาดาล
พร้อมหอส่ง
น้ำประปา 
และหอถังพักน้ำ 

ประชาชใน
หมู่บ้านมีน้ำ
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำพร้อมบ่อ 
พักฝาปิด (สายวดั    
จูมพล-บ้านตากอง) 
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ ๒๑ 

เพือ่แก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
กว้าง ๐.๘๐ ม. 
ยาว ๒๐๐,๐๐ ม. 

300,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

300,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

300,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

300,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

300,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำพร้อม
บ่อพักฝาปิด   
(สายวัดจมูพล-
บ้านตากอง) 

ลดปัญหาน้ำเสีย
ที่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

152 โครงการตดิตั้งเครื่อง
เสียหอกระจายข่าว 
ระบบไร้สาย (จากสาย
หนองไผ่-หนองเรือ 
เมืองใหม่)  
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ ๒๑ 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ได้อย่างท่ัวถึง 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
จำนวน ๑ ชุด 

300,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

300,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

300,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

300,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

300,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

ติดตั้งหอกระจาย
ข่าวแบบไรส้าย 
(หนองไผ่-หนอง
เรือเมืองใหม่) 

ประชาชนได้
รับทราบข่าว 
สารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

153 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างโซลา่เซลล ์
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ ๒๑ 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
ในเวลากลางคืน 
ลดจุดเสีย่งต่อการ 
ก่อให้เกดิ
อาชญากรรมใน
พื้นที่และเพื่อเกิด
ความปลอดภัย 
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
โซล่าเซลล์  
จำนวน ๑๐ ชุด 

200,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

200,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

200,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

200,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

200,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างโซลา่เซลล์
ภายในหมู่บ้าน 

ลดจุดทีจ่ะ
ก่อให้เกิด
อาชญากรรม 
ในพื้นที่และลด
อุบัติเหตุในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

154 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่พัฒนา  
หมู่ที่ ๒๑ 

เพื่อป้องกันการ
เกิดเหตุร้าย 
และการก่อ
อาชญากรรม 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
จำนวน ๕ จุด 

100,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

100,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

ติดกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 

ลดการเกิด
เหตุร้ายและ
อาชญากรรม 
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

155 โครงการลงหินคลุก
ถนนลำเลยีงผลผลิต 
ทางการเกษตร  
(สายทางควาย-นาพ่อ 
คำตา (บ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ 

เพื่อให้ประชาชน 
ที่ใช้ถนนลำเลียง
ผลผลติทางการ 
เกษตร มีความ
ปลอดภัย 
 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๘ ม. 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ปรับปรุงถนน
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
(สายทางควาย- 
นาพ่อคำตา) 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในการลำเลียง
ผลผลติทาง 
การเกษตร 
ออกสู่ตลาด 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

156 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายหนองโสน- 
ห้วยดอนกอก)      
บ้านหนองไผ่พัฒนา  
หมู่ที่ ๒๑ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.  
ยาว ๑๗๕.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สาย    
หนองโสน-      
ห้วยดอนกอก) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยใน   
การสญัจรและ 
ลดอุบัตเิหตุ   
ทางถนน 

กองช่าง 

157 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายรอบบ้านจาก 
วัดจูมพล-ถนนมะลิ
วัลย์ บ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ 

เพื่อให้ประชาชน  
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.  
ยาว ๑๗๕.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน (สายรอบ
บ้านจากวัดจูมพล-
ถนนมะลิวลัย ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยใน 
การสญัจรและ 
ลดอุบัตเิหต ุ
ทางถนน 

กองช่าง 

158 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายวัดจมูพล-นายาย
ทองฤทธิ์) บ้านหนอง
ไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.  
ยาว ๑๗๕.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายวัด 
จูมพล-นายาย 
ทองฤทธิ์) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยใน 
การสญัจรและ 
ลดอุบัตเิหต ุ
ทางถนน 

กองช่าง 

159 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีคเสริมเหล็ก 
(สายบ้านยายตุ๋ย- 
นายายบุญส่ง)  
บ้านหนองไผพ่ัฒนา 
หมู่ที่ ๒๑ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 

 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

ก่อสร้างถนนคอน
กรีคเสริมเหล็ก 
(สายบ้านยายตุ๋ย-
นายายบุญส่ง) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

160 โครงการขุดลอกห้วย
วังโป่งบ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใน
การกักเก็บน้ำ 
ในปริมาณที ่
เพิ่มมากข้ึน 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ ม. 
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. 
ลึก ๔.๐๐ ม. 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

ขุดลอกห้วยวังโป่ง 
บ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ 

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้บริโภค 
และทำการ 
เกษตรในฤดูแล้ง 
 
 

กองช่าง 

161 โครงการขุดลอก 
ห้วยดอนกอก 
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ ๒๑ 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใน
การกักเก็บน้ำใน
ปริมาณที่เพ่ิม 
มากขึ้น 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ ม. 
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. 
ลึก ๔.๐๐ ม. 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

  
 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 
 

500,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

ขุดลอกห้วยดอน
กอกบ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ 

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้บริโภค 
และทำการ 
เกษตรในฤดูแล้ง 
 
 

กองช่าง 

162 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
บ้านหนองไผ่พัฒนา  
โดยการเสริมผิว 
Asphaltic Concrete  
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ ๒๑ 

เพือ่ให้ประชาชน 
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

รายละเอียด:ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๓.๒๐ ม. 
ยาว ๕๐.๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๘ ม. 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

80,00๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง    
โดยเสรมิผิว 
Asphaltic 
Concrete 

มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 
และลดอุบัต ิ
เหตุทางถนน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

163 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำสำหรับเด็ก 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจูมพล 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีห้องน้ำ 
ที่สะอาดและ
เพียงพอต่อ 
การใช้งาน 

ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดจมูพล 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ห้องน้ำในศูนย์
พัฒนา 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจูมพลได้ใช้
ห้องน้ำท่ีสะอาด
และได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

164 โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสำราญ
หินลาด 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้กบั
เด็กปฐมวัยและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กุดกว้างมีรั้วท่ีสวยงาม มี
ป้ายศูนย์ที่สวยงาม 

๔๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๔๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๔๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๔๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๔๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรีั้วที่สวยงาม 
มีป้ายที่สวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสำราญ
หินลาดมีความ
ปลอดภัยให ้
กับเด็ก 

กอง
การศึกษา 

165 โครงการก่อสร้างเสา
ธงชาติพร้อมฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
สำราญหินลาด 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมเครารพ
ธงชาติ 
2.เพื่อความเป็น
ชาติไทย 

มีเสาธงชาติพร้อมฐาน ๓๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๓๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๓๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๓๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๓๕,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสำราญ
หินลาดมีเสาธง
พร้อมฐาน 

มีเสาธง 
พร้อมฐาน 

กอง
การศึกษา 

166 โครงการสร้าง 
ห้องน้ำศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้าน     
สำราญหินลาด 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ความสะดวก 

ห้องน้ำสำหรับครูและ  
ผู้มารบับริการที่ ศพด.
บ้านสำราญหินลาด 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

มีห้องน้ำท่ีสะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

ศพด.บ้าน
สำราญหินลาด 
มีห้องน้ำท่ี
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 

167 โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกุดกว้าง 

๑.เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้กับ
เด็กปฐมวัยและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกุดกว้างมีรั้วท่ี
สวยงาม มีป้ายศูนย์ที่
สวยงาม 

๓๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรีั้วที่สวยงาม 
มีป้ายที่สวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกุดกว้าง
มีความปลอดภัย
ให้กับเด็ก 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

168 โครงการสร้างห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขนวนนคร 
 

เพื่อให้ครูและผู้มา
รับบริการไดร้ับ
ความสะดวก 

ห้องน้ำสำหรับครูและผู้
มารับบริการใช้การได้ดี
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขนวนนคร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

มีห้องน้ำท่ีสะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ำท่ี
ถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 

 

169 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อลดพื้นท่ีเสีย่ง
ภัยในเวลาลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านขนวนนคร 
จำนวน ๔ จุด 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เวลากลางคืน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมไีฟฟ้าใช้
ตอนกลางคืน 

กอง
การศึกษา 

170 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู ้

จัดทำสนามหญ้าสนาม
ทรายและหลังคากัน
แดดและกันฝนบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ขนวนนคร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

สภาพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับการ
ปรับเปลีย่น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการปรับ
สภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการ
เรียนรูส้ำหรับ
เด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

 

รวม   170  โครงการ 60,345,502 60,345,502 60,345,502 60,345,502 60,345,502    
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน 
การไฟฟ้า 
อำเภอหนองเรือ  

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างภายใน
หมู่บ้านและเพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าไว้ใช้ 
ในครัวเรือน และเพื่อ
การเกษตร 
 

อุดหนุนการไฟฟ้า
อำเภอหนองเรือ 
จำนวน 1 แห่ง    
เพื่อขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
ตำบลกุดกว้าง  
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 

500,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

  
 
 
 
 

500,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

500,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ระดับความสำเร็จ
ของการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
ตำบลกุดกว้าง ได้
เต็มพื้นท่ี ทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการจดัทำ
ป้ายช่ือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบะยาว
โนนฟันเรือ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
บะยาวโนนฟันเรือมีป้ายชื่อ
ศูนย์ที่เหมาะสมสวยงาม 

เพื่อให้ผู้ปกครอง
ชุมชนได้เห็นป้ายชื่อ
ศูนย์ทีเ่ด่นชัด
สวยงาม 

๖๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๖๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๖๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๖๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๖๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

จัดทำป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.มีป้ายชื่อ
ศูนย์ที่โดดเด่น
สวยงามเป็นท่ี
น่าช่ืนชมของ
ผู้ปกครองชุมชน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการทาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
บะยาวโนนฟันเรือ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีอาคารเรียนท่ีดสูวยงามมี
สภาพน่าอยู่ที่เอื้อต่อการเรียน 

๑.ทาสีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก     
บะยาวโนนฟันเรือ
ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบะยาวโนน
ฟันเรือไดร้ับการ
ทาสีที่สวยงาม 

ศพด.บะยาวโนน
ฟันเรือมีอาคาร
เรียนที่สวยงามมี
สภาพน่าอยู่ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

กอง
การศึกษา 

4 โครงการติดตั้ง 
มุ้งลวดรอบห้อง
จัดประสบการณ์
สำหรับเด็กปฐมวยั
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบะยาว 
โนนฟันเรือ 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมหี้องเรียน/
นอนท่ีปลอดภัยจากยุงลาย
และแมลงมีพิษต่างๆ 

ติดมุ้งลวดห้องจัด
ประสบการณ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก     
บะยาวโนนฟันเรือ 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ติดมุ้งลวดห้องจัด
ประสบการณ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บะยาวโนนฟันเรือ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบะยาวโนนฟัน
เรือมีห้องเรยีน/
นอนท่ีปลอดภัย
จากยุงลายและ
แมลงมีพิษต่างๆ 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้ง 
เสาไฟฟ้ารอบ
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบะยาว
โนนฟันเรือ  

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีไฟฟ้าสว่างไสว 

ติดตั้งไฟฟ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บะยาวโนนฟันเรือ 
จำนวน 4 จุด 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

การติดตั้ง
ไฟฟ้าศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบะยาว
โนนฟันเรือ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบะยาวโนน
ฟันเรือมีไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ป้องกันขโมย 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการทาสี   
ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กวัดจูมพล 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
มีอาคารเรียนท่ีดสูวยงามมี
สภาพน่าอยู่ที่เอื้อต่อการเรียน 

ทาสีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก      
วัดจูมพลทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจูมพลไดร้ับ
การทาสีที่
สวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดจมูพลมี
อาคารเรยีนที่
สวยงามมสีภาพ
น่าอยู่ที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

กอง
การศึกษา 

7 โครงการติด     
มุ้งลวดภายใน
อาคารศูนย์พัฒนา      
เด็กเล็กวัดจูมพล 

เพื่อป้องกันสัตว์แมลงและ   
ยุงท่ีเป็นอันตรายต่อเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจูมพล 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด   
จูมพลมี  
อาคารที่     
ถูกสุขลักษณะ 

๑.เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจูมพล
ปลอดภัยจากยุง 
สัตว์และแมลง 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการต่อเติม
ห้องครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสำราญ     
หินลาด 
 
 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมมุงหลังคา 
ปูกระเบื้อง เพื่อต่อระหว่าง
ห้องครัวกับอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ต่อเติมห้องครัวไว้
บริการที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๒๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๒๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๒๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๒๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๒๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ความสะดวก 
ปลอดภัยเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ของเด็ก และมี
พื้นที่ใช้สอย
เพิ่มขึน้ 

ศพด.บ้าน
สำราญหินลาด 
มีอาคารสถานท่ี
ที่มีความสะดวก 
ปลอดภัยเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ของ
เด็ก และมีพื้นท่ี
ใช้สอยเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการติด
เหล็กดดั,มุ้งลวด
ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กบ้าน
สำราญหินลาด 
 
 
 

เพื่อติดเหล็กดดัหน้าต่าง      
รอบอาคารป้องกันทรัพยส์ิน
ราชการสญูหายและป้องกันยุง 

ศพด.บ้านสำราญ   
หินลาดมีเหล็กดัด
หน้าต่าง และ     
รอบอาคาร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

มีเหล็กดัด 
และรอบ
หน้าต่าง     
ทุกช่อง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตดิเหล็กดัด  
รอบหน้าต่าง  
ทุกช่องมีความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของ
ราชการ และ   
ถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
สำราญหินลาด 

เพื่อลดพื้นท่ีเสีย่งภัย  
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณ ศพด.
บ้านสำราญหินลาด 
จำนวน ๔ จุด 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเวลา
กลางคืน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมไีฟฟ้าใช้
ตอนกลางคืน 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการจดัซื้อ 
ถังดับเพลิงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
บ้านสำราญหินลาด 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับเหตุเพลิงไหม ้

ติดตั้งถังดับเพลิง
บริเวณจุดเสี่ยงไฟ
ไหม้ ทั้งหมดภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

๑๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

มีถังดับเพลิง
ตามจุดเสีย่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีถังดับเพลิง
ในการรับมือกับ
เหตุเพลิงไหม้
เบื้องต้น 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการต่อเติม
ห้องครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกุดกว้าง 
 
 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมมุงหลังคา 
ปูกระเบื้อง เพื่อต่อระหว่าง
ห้องครัวกับอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นกุดกว้าง 

ต่อเติมห้องครัวไว้
บริการที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกุดกว้าง 
 
 
 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

๒๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

๒๕๐,๐๐๐ 
(ทต.กุดกว้าง)  

ความสะดวก 
ปลอดภัยเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ของเด็ก และ  
มีพื้นท่ีใช้สอย
เพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกุดกว้าง 
มีอาคารสถานท่ี
ที่มีความสะดวก 
ปลอดภัยเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ของ
เด็ก และมีพื้นท่ี
ใช้สอยเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม   12  โครงการ 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที ่๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้ 
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
        2.๑ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 
การทำปุ๋ยอินทรีย์-
ชีวภาพอัดเม็ดตำบล
กุดกว้าง 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพการ
ทำปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ
อัดเม็ดตำบลกุดกว้าง 
การเกษตร 

ประชาชนตำบล
กุดกว้าง รวม  
70 คน 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

ระดับของ
ความสำเร็จ
กลุ่มปุ๋ยของ
ผู้เข้าร่วม ทั้ง 
70 คน 
 

สามารถ
ดำเนินงาน 
ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม 
กลุ่มอาชีพเกษตรกร
ตำบลกุดกวา้ง 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรตำบล        
กุดกว้าง 

เกษตรกรภายใน
ตำบลกุดกวา้ง  
รวม 100 คน 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

เกษตรกร ทั้ง 
100 คน ได้รับ
การส่งเสริม 

เกษตรกรมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร 
เพิ่มมากขึ้น 
 
 

สำนักปลัด 

3 โครงการอุดหนุน
พัฒนากระบวนการ
ปลูกผักปลอดสาร
ผ่านระบบเกษตร
อัจฉริยะ 

เพื่อพัฒนามาตรฐาน  
การผลิต ลดตน้ทนุใน
กระบวนการผลิตและ
เพิ่มผลผลิตอยา่งมี
คุณภาพ 

 วิสาหกิจชุมชน  
ผักปลอดสาร
บ้าน กอมอ 52 
จำนวน 24 คน 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผักปลอด
สารบา้นกอมอ 
52 จำนวน 
24 คน ได้รับ
การส่งเสริม 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผักปลอด
สารบา้นกอมอ 
52 มีรายได้   
มากข้ึน 

สำนักปลดั 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการปลูกผัก
ปลอดสารพษิของ
สหกรณ์โรงคัดผัก
ตำบลกุดกวา้ง 
 

1. เพื่อให้เกษตรได้
บริโภคผักปลอดภัย
จากสารพิษ 
2. เพื่อเป็นการสร้าง  
รายได้ให้กับครอบครัว 
3.เพื่อพัฒนาพื้นทีให้
เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้
ภายในตำบลและเกิด
การกระจายรายได้     
สู่เกษตร 

เกษตรกรใน
ตำบลกุดกวา้ง 
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
จำนวน 100 คน 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

1.เกษตรกรได้
บริโภคผัก
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 
2.เกษตรสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 
3.เป็นศูนย์
เรียนรู้ภายใน
ตำบลและเกิด
การกระจาย
รายได้สู่
เกษตรกร
โดยรอบ 

1.เกษตรกร
ได้รับบริโภคผัก
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 
2.เกษตรกร
สร้างรายได้
ให้กับ
ครอบครัว 
3.เป็นศูนย์
เรียนรู้ภายใน
ตำบลและเกิด
การกระจาย
รายได้สู่เกษตร
โดยรอบ 

สำนักปลดั 
 

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช     
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 

เพ่ือให้เข้าใจและ 
เห็นความสำคัญ   
ของพันธุกรรมพืช
และทรัพยากร 
มีระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืช 

ประชาชนตำบล 
กุดกว้างทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน และ
สถานศึกษา     
มีส่วนร่วม      
ในการจัดทำ
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

ตำบลกุดกว้าง
มีการอนุรักษ์
และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรตาม
แนว
พระราชดำริ 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการ 90 วัน 
ปลูกผักสวนครัว 
เพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 

เพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางอาหารให้ระดับ
ครัวเรือนและลด
รายจ่ายในการ
ดำรงชีวิตของ
ประชาชน 

ประชาชนตำบล 
กุดกว้างทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ประชาชนตำบล
กุดกว้างได้รับ
การสร้างความ
มั่นคงทาง
อาหารและลด
รายจ่ายในการ
ดำรงชีวิตของ
ครัวเรือน 

ประชาชน
ตำบลกุดกว้าง
มีการปลูกผัก
สวนครัวเพ่ือ
สร้างความ
มั่นคงทาง
อาหาร 

สำนักปลัด  
 

7 โครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

เพ่ือส่งเสริมการ
รวมกลุ่มให้เกิดความ
เข้มแข็งมีความม่ันคง
ทางอาหารอย่าง
เพียงพอและยั่งยืน 

ประชาชนตำบล 
กุดกว้างทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

มีแปลงส่งเสริม
เกษตรทฤษฎี
ใหม่ที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน
สามารถขยาย
ผลในชุมชนได้ 

ลดรายจ่าย มี
รายได้ ละมี
อาหารไว้
บริโภคใน
ครัวเรือน
อย่างเพียงพอ 

สำนักปลัด  
 
 

8 โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนตำบล 
กุดกว้างทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ประชาชนตำบล
กุดกว้างมี
ความรู้ความ
เข้าใจหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 

มีความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถ
ปฏิบัติตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักปลัด  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทธิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระ
บรมราชินี 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทธิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี 

ปลูกต้นไม้รอบ   
ที่สาธารณะ
ประโยชน์ 
ตำบลกุดกว้าง  
จำนวน 2,000 
ต้น 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ประชาชนได้
ร่วมการปลูก
ต้นไม้รอบที่
สาธารณะ
ประโยชน์ 
จำนวน 2,000 
ต้น เกิด
จิตสำนึกรักป่า 
และความ
จงรักภักดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชน 
เกิดความ
จงรักภักดี 
ต่อสถาบัน 
พระมหา   
กษัตริย์และ
ประชาชนรู้จัก
และมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

สำนักปลัด 

10 โครงการปลูกปา่
สมุนไพรชุมชน      
ตำบลกุดกวา้ง   

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
และมีส่วนร่วมใน การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยการปลูกปา่
สมุนไพร 

ที่สาธารณะ
ประโยชน์และ
แหล่งน้ำ
สาธารณะ
ประโยชน์ ตำบล
กุดกว้าง จำนวน        
1 แห่ง 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)    

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

สาธารณะ
ประโยชน์และ
แหล่งน้ำ
สาธารณะ
ประโยชน์ ได้รับ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติจำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนรู้จัก
และมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สามารถใช้
ประโยชน์จาก
สมุนไพร 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่
พระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิทร 
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิทร  
มหาวชิราลงกรณ    
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปลูกต้นไม้รอบ   
ที่สาธารณะ
ประโยชน ์
ตำบลกุดกวา้ง  
จำนวน 2,000 
ต้น 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ประชาชนได้ร่วม
การปลูกต้นไม้
รอบที่สาธารณะ
ประโยชน์ 
จำนวน 2,000 
ต้น เกิดจิตสำนึก
รักป่า และความ
จงรักภักดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชน 
เกิดความ
จงรักภักดี 
ต่อสถาบัน 
พระมหา   
กษัตริย์และ
ประชาชนรู้จัก
และมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

สำนักปลัด 

12 โครงการส่งเสริม
อาชีพการปลูกส้มโอ
ตำบลกุดกวา้ง  
 

1. เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มข้ึน                             
2. เพือ่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่ตำบล
กุดกว้าง 

กลุ่มปลูกส้มโอ
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 
5 จำนวน 50 ไร ่

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)    

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

กลุ่มปลูกส้มโอ     
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 
5 ได้รับการ
พัฒนา และพืน้ที่
สาธารณะได้รบั
การอนุรักษ์ฟื้นฟู 
จำนวน 50 ไร ่

1.เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มข้ึน                           
2. ตำบล   กุด
กว้างมีแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่
ตำบลกุดกวา้ง 

สำนักปลัด 

รวม  12  โครงการ 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000    
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        2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการให้ความรู ้ 
ในการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน     
ในเขตตำบลกุดกว้าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

ประชาชนทั่วไป 
และผู้นำชุมชนใน
เขตตำบลกุดกว้าง 
จำนวน 80 คน 

40,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

40,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

40,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชนทั้ง 80 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  

ประชาชนในเขต
ตำบลกุดกวา้ง    
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ 
จัดกองทุน
สวัสดิการชมุชน 

สำนักปลัด 

รวม   1   โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต 
   และทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศกัยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
        3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กร 

เพื่อเป็นการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เสริมสร้างการปฏิบตัิงาน 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจา้ง 
ลูกจ้างทุกประเภท 
จำนวน 70 คน 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

60,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

60,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

บุคลากร จำนวน 70 
คน ได้รับการพฒันา
ระสิทธิภาพ 

ได้รับการ
พัฒนาและ   
เพิ่มประสิทธ ิ
ภาพการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อเสริมสร้าง รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม และปลูกฝัง
คุณธรรมอันดีงามให้กับ
บุคลากรในองค์กร  

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจา้ง 
ลูกจ้างทุกประเภท 
จำนวน 70 คน  

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

บุคลากร จำนวน 70 
คน ได้รับ การ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ได้รับการ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
ในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

3 โครงการอุดหนุน 
จัดงานรัฐพิธี         
อำเภอหนองเรือ   

เพื่อเป็นการถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อำเภอหนองเรือ    
(ท่ีทำการปกครอง
อำเภอหนองเรือ 
จำนวน 1 แห่ง) 

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

10,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

10,000 
(ทต.กุดกว้าง 

ประชาชนไดร้่วมถวาย
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย ์

ได้เทิดทูน
สถาบัน 
พระมหากษตัริย ์

สำนักปลดั 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น
ให้แก่ประชาชน 

เพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย
แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบล 
กุดกว้าง 
 

นำความรู้ทีไ่ด้รับจาก
การอบรมไปใช้ใน    
ชีวิตประจำวนัและนำ
ความรูไ้ปเผยแร่ให้แก่
บุคคลในครอบครัวและ
ประชาชนให้แก่ชุมชน
ของตนต่อไป จำนวน 
100 คน 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

รับรู้ปัญหาและ
สาเหตุรวมทั้ง    
แนวทางการแห้ไข
ปัญหาการทุจริต 
จำนวน 100 คน 

มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

สำนักปลัด  

5 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตำบล 
กุดกว้าง 

เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกุดกว้าง และ
พนักงานเทศบาล
เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิน่,การยื่น
บัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ิน
และกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

ผู้บริหาร สมาชิสภา
ท้องถิ่น เทศบาลตำบล
กุดกว้าง และพนักงาน
เทศบาล จำนวน 100 
คน 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ความรู้ความเข้าใจ  
ในกฎหมายท้องถิ่น
และกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการ
ทุจริต จำนวน 100 
คน 

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

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการสนบัสนนุ
กระบวนการจัดทำ
แผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตำบลกุดกวา้ง 

เพื่อเป็นการระดม
ความคิดเห็นจากทุก
ฝ่ายในการแก้ไขปัญหา
ใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตำบลกุดกว้าง 

แกนนำแผนชุมชน 
ในตำบลกุดกว้าง 
ผู้นำหมู่บา้น
คณะกรรมการต่างๆ 
ที่สำคัญ ฯลฯ ทั้ง 
21 หมู่บ้าน  

60,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ระดับความสำเร็จ
ของผู้นำชุมชน 
ผู้นำหมู่บา้น
คณะกรรมการ
ต่างๆ ทั้ง 21 
หมู่บ้าน ร่วมระดม
ความคิดเห็น 

จัดทำโครงการ/
กิจกรรม
สอดคล้องตาม
สภาพความ
ต้องการที่แท้จริง 

สำนักปลัด 
 

 โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 
ตำบล เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตำบลกุดกวา้ง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการกำหนด
ทิศทางการพฒันา 
และสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ประชาชน         
ผู้นำหมู่บา้น
คณะกรรมการต่างๆ
ที่สำคัญ ฯลฯ  
ทั้ง 21 หมู่บ้าน 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชน       
ผู้นำหมู่บา้น 
คณะกรรมการ
ต่างๆ  
ได้ร่วมระดม
ความเห็น 

มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นใช้เป็น
แนวทางในการ
บริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
และเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน 

สำนักปลัด 
 
 
 

7 โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
ของเทศบาลตำบล
กุดกว้าง 

เพื่อให้มาซึ่งสมาชิก
ท้องถิ่นและผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น ของเทศบาล
ตำบลกุดกวา้ง 

เลือกตั้งสมาชิก
ท้องถิ่นและผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลกุดกวา้ง 
จำนวน 1 แห่ง 

5,000
(ทต.กุดกว้าง) 

5,000
(ทต.กุดกว้าง) 

5,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

5,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

5,000  
(ทต.กุดกว้าง) 

ร้อยละการเลือกตั้ง
สมาชิกท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบล
กุดกว้าง จำนวน  
1 แห่ง 

ได้สมาชิกท้องถิ่น
และผู้บริหาร
ท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบล   
กุดกว้าง 

สำนักปลัด 
 

รวม  7  โครงการ 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000    
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        3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
ตำบลกุดกวา้ง 

เพื่อดำเนินการ
ป้องกันและลดความ
เสียหายที่เกิดจาก
อัคคีภัยในตำบล 
กุดกว้าง 

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยใน
การดำเนินงานตาม
โครงการ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าปา้ย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ จำนวน 
100 คน 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ผู้นำชุมชนตำบล 
กุดกว้าง/
ประชาชน/
อาสาสมัคร/อป
พร. ทั้ง 100 คน 
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมี
ความรู้สามารถ
ช่วยเหลือ
ตัวเองขณะเกิด
อัคคีภัย รู้จัก
ป้องกันและ
สามารถลด
ผลกระทบ 
ที่อาจเกิด
ขึ้นกับชุมชนได ้

สำนักปลัด 

2 โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วง 
เทศกาลต่างๆ 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลตา่งๆ  
ตั้งจุดตรวจ/จุด
บริการประชาชน 
ที่ใช้รถใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มา เช่น 
เทศกาลปีใหม่ / 
สงกรานต ์

ผู้นำชุมชนตำบลกุด
กว้าง/อาสาสมัคร /  
อปพร. จ่าย เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง วัสดุอุปกรณ์/
ป้ายโครงการฯ ฯลฯ 
 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

 

ผู้นำชุมชนตำบล      
กุดกว้าง/
ประชาชน/
อาสาสมัคร/   
อปพร. ทั้ง 100 
คน ได้เข้าร่วม  
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด  

3 โครงการอบรม 
ให้ความรู้ในการ
ป้องกันเด็กจมน้ำ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนตำบล
กุดกว้าง ในการ
ป้องกันเด็กจมน้ำ 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในตำบล         
กุดกว้าง จำนวน  
100 คน 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

ประชาชนในตำบล
กุดกวา้ง จำนวน 
100 คน ไดร้ับ
การอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้และ
ความเข้าใจใน
การป้องกันและ
ช่วยเหลือเด็ก
จมน้ำ 

สำนักปลดั  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการจดักิจกรรม
วันอาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่าย     
พลเรือน           
(22 มีนาคม) 

เพื่อปฏิญาณตน
สร้างจิตสำนักและ
เป็นขวัญกำลังใจ 
 และส่งเสรมิการทำ
กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชนร์่วมกัน 

อาสาสมัครป้องกันภัย  
ฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์ 
อปพร. ทต.กุดกว้าง ค่า
ดำเนินงานตามโครงการ 
เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
โครงการฯ ฯลฯ 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

อปพร. ทั้ง 
100 คน     
ได้ร่วมทำ
กิจกรรม 

อปพร. มีขวัญ
กำลังใจและ
ตระหนักในบทบาท
หน้าท่ีเพื่อช่วยเหลือ
สังคมและชุมชน 

สำนักปลดั 

5 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ปกป้องสถาบัน 
เทศบาลตำบล 
กุดกว้าง   

เพื่อเสรมิสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชุมชน 
เกิดความรักและหวง
แหน ปกป้อง 
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์

- ผู้นำชุมชนประชาชน
ในตำบลกุดกว้าง 
นักเรียน ทหาร ตำรวจ                              
- เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
เช่น ค่าสัมนาคณุ
วิทยากร/อาหาร/อาหาร
ว่าง/ วัสดุอุปกรณ์/ปา้ย
โครงการฯ ฯลฯ 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ผู้นำชุมชน            
ประชาชนใน
ตำบลกุดกว้าง 
นักเรียน                               
ทหาร ตำรวจ     
จำนวน 5๐๐ 
คน                             

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าและหน่วยงาน
ทั้งในและนอกพ้ืนที่
เกิดการมีส่วนร่วมใน
การสร้างความ
สมานฉันท์ปรองดอง 
มีความจงรักภักดี มี
ความรัก ความหวง
แหนมีความสำนึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ
ในสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว 

สำนักปลดั 
 

6 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน     
(อปพร.) 
(หลักสูตรทบทวน) 

เพื่อทบทวนความรู้
อาสาสมัครปอ้งกัน
ภัยฝ่ายพลเรือ    
(อปพร.) ในตำบลกุด
กว้าง 

- อปพร.เทศบาลตำบล
กุดกว้าง 
 

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

 

อปพร.
เทศบาลตำบล
กุดกว้าง  
จำนวน  
๑๐๐ คน 

อปพร.ในสังกัดศูนย์ 
อปพร. ทต.กุดกว้าง
ได้ทบทวนความรู้
และทักษะการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ทางราชการ  

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการป้องกัน   
และแก้ไขปญัหา   
ยาเสพตดิ  
 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนตำบล
กุดกว้างทั้ง ๒๑ 
หมู่บ้าน 

ส่งเสริมสนับสนุนหน่วย
เฉพาะกิจในระดับตำบล
ในการออกตรวจการณ์
และเฝ้าระวังยาเสพติด
ในพื้นทีต่ำบลกุดกว้าง 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

- อปพร./
อาสาสมัครฯ/ 
ผู้นำชุมชน 
ร่วมกับหน้าที่
ตำรวจ   
 

ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยจากยาเสพ
ติด และลดปญัหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิในตำบล 
กุดกว้าง 

สำนักปลดั 

8 โครงการอบรมให้
ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาต ิ

เพื่ออบรมให้ความรู้
แกประชาชนใน
ตำบลกุดกว้างใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกดิ
จากภัยพิบัตติ่างๆ
เช่น อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ฯลฯ 

- ประชาชนในตำบล 
กุดกว้าง 
- ค่าดำเนินงานตาม
โครงการ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
โครงการฯ ฯลฯ 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

 
 

ประชาชนใน
ตำบลกุดกว้าง 
 

ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจในการ
ป้องกันภัยพิบัติ
ต่างๆ 

สำนักปลดั 

9 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์  
อปพร./เจ้าหน้าท่ี
ประจำศูนย์ อปพร./
สมาชิก อปพร. 
เทศบาลตำบล      
กุดกว้าง 

เพื่อประชุมสรุปผล
การดำเนินงานของ
กิจการ  
อปพร./คัดเลือก 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ 
อปพร.เทศบาล
ตำบลกุดกว้าง 

- อปพร.ในสังกัดศูนย์ 
อปพร.เทศบาลตำบล     
กุดกว้าง 
- ค่าดำเนินงานตาม
โครงการ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้าย
โครงการฯ ฯลฯ 

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

 

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

 

อปพร.ใน
สังกัดศูนย์ อป
พร.เทศบาล
ตำบลกุดกว้าง 
จำนวน ๑๐๐ 
คน 

อปพร.เทศบาล
ตำบลกุดกว้าง        
มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีและ
ปัญหาอุปสรรค
ต่างๆในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิตำบล
กุดกว้าง 

1.เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ   
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อสนับสนุนให้
อาสาพระราชทาน
ในระดับพื้นท่ีให้มี
ความเข้มแข็งและ
ทักษะความรู้ความ
ชำนาญในการ
จัดการเสี่ยงภยัให้
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพยส์ิน 

-ผู้นำชุมชน ประชาชน 
ภาคเอกชนข้าราชการ 
จิตอาสาพระราชทานฯ 
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง   
ในพื้นที่ตำบลกุดกว้าง 
จำนวน 50 คน 

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ผู้นำชุมชน 
ประชาชน 
ภาคเอกชน
ข้าราชการ    
จิตอาสา
พระราชทานฯ 
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง ท้ัง 
50 คน ได้รับ
การพัฒนา 

ผู้นำชุมชน ประชาชน 
ภาคเอกชนข้าราชการ 
จิตอาสาพระราชทาน
ฯ เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้
สามารถการบรหิาร
จัดการสาธารณภยั  
ในพื้นที่เกิดเหตุที่มี
รูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกัน 
 

สำนักปลดั 

11 โครงการอุดหนุน 
การอบรม
อาสาสมัคร 
สมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรม 
และยาเสพตดิ 

เพื่อสร้างอาสาสมคัร 
และสร้างความ
เข้าใจ  ในการสังเกต
ตำหนิผูร้้าย 

อุดหนุนสถานีตำรวจ 
ภูธรหนองเรือ จำนวน  
1 แห่ง  

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

อาสาสมัคร
สามารถ
สังเกตตำหนิ
ผู้ร้ายได ้
 

ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการอุดหนุน
รู้ทันภัยใกลต้ัว 

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านหรือชุมชน
ตระหนักถึงภยัรูปแบบ
ต่างๆในปัจจุบัน 

อุดหนุนสถานีตำรวจ 
ภูธรหนองเรือ จำนวน  
1 แห่ง 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละ 90 
ประชาชนสามารถ
รู้ทันภัยสามารถ
ป้องกันตนเองจาก
ภัยที่อาจเกิดขึ้นได ้

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ในการ
ป้องกัน
อาชญากรรม 
 

สำนักปลดั 

13 โครงการอุดหนุน
อาสาจราจร 

เพื่อปลูกฝังให้บุคลากร
ในสถานศึกษา  มี
จิตสำนึกในการักษา
กฎหมายราจร 

อุดหนุนสถานีตำรวจ 
ภูธรหนองเรือ จำนวน  
1 แห่ง 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อย 95 นักเรียน 
นักศึกษา สามารถ   
ใช้รถ ใช้ถนนได้
อย่างปลอดภัย 

นักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติตามได้ถูก
กฎจราจรเกิด
ความปลอดภัย 

สำนักปลดั 

14 โครงการอุดหนุน 
การป้องกันและ 
แก้ไขปัญหา         
ยาเสพตดิอำเภอ 
หนองเรือ 

เพื่อป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดไม่ให้ 
กลับมาระบาด 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อำเภอหนองเรือ (ท่ีทำ
การอุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองหนองเรือ 
จำนวน 1 แห่ง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ประชาชนสามารถ
ร่วมมือกันป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ 
ไม่ให้กลับมา
ระบาด 

ป้องกันการ     
แพร่ระบาดของ   
ยาเสพตดิ 

สำนักปลดั 
 

15 โครงการอุดหนุน 
ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิ  
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อป้องกันปัญหา 
ยาเสพตดิไม่ให้กลับมา
ระบาด 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อำเภอหนองเรือ      
(ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น 
จำนวน 1 แห่ง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ประชาชนสามารถ
ร่วมมือกันป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ
ไม่ให้กลับมา
ระบาด 

ป้องกนัการ    
แพร่ระบาด 
ของยาเสพติด 

สำนักปลดั 
 

รวม   15  โครงการ 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000    
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        3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนนุ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ตำบล 
กุดกว้าง 

เพื่อให้ผู้ป่วย
เอดส์ ได้รับ 
การดูแลให้มี
คุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์  
หมู่ที่ 1-21 
จำนวน 25 
คน 

240,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

240,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

240,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

240,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

240,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ผู้ป่วยเอดส์  
จำนวน 25 
คน ได้รับการ
ดูแลให้มี
คุณภาพชีวิตด ี

ผู้ป่วยเอดส์  
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

2 โครงการสนบัสนนุ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตำบลกุดกวา้ง 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล
ไห้มีคุณภาพ
ชีวิตด ี

ผู้สูงอายุ  
หมู่ที่ 1 - 21 
จำนวน  
1,447 คน 

12,036,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

12,036,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

12,036,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

12,036,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

12,036,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

ผู้สูงอายุ 
จำนวน 
1,447 คน  
ได้รับการดูแล
ให้มีคุณภาพ
ชีวิตดี 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

3 โครงการสนบัสนนุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ตำบลกุดกวา้ง 

เพื่อให้ผู้พิการ
ได้รับการดูแล
ให้มีคุณภาพ    
ชีวิติดีขึ้น 

ผู้พิการ  
หมู่ที่ 1-21 
จำนวน 300 
คน 

2,880,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

2,880,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

2,880,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

2,880,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

2,880,000 
 (ทต.กุดกว้าง)     

ผู้พิการ 
จำนวน 300 
คนได้รบัการ
ดูแลให้มี
คุณภาพชีวิตด ี

ผู้พิการใน
ตำบลกุดกว้าง
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

4 โครงการอุดหนุน 
กิ่งกาชาดอำเภอ
หนองเรือ 

เพื่อจัดหา
รายได้นำไปใช้
ในกิจการ 
ด้านการ
บรรเทาทุกข์
ต่างๆ 

ประชาชนใน
พื้นที่อำเภอ 
หนองเรือ (กิ่ง
กาชาดอำเภอ
หนองเรือ 
จำนวน 1 
แห่ง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)    

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)    

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชน
ได้รับ 
การบรรเทา
ทุกข์ต่างๆ 
 

ช่วยเหลือ
บรรเทา
ราษฎร         
ผู้ยากไร้หรือ
ด้อยโอกาส 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการอุดหนุน
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
และผู้ติดเชื้อ HIV   

เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัว ผู้ป่วย
เอดส์ ป้องกัน 
การแพร่กระจาย   
โรคเอดส์ 
 

ผู้ป่วยเอดส์ในพืน้ที่
อำเภอหนองเรือ 
(ศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ HIV 
จำนวน 1 แห่ง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยสามารถอยู่
ร่วมกับบุคคลใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สำนักปลัด 

6 โครงการอุดหนุนการ 
จัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนนุงานเทศกาล
ไหมนานาชาติ 
ประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพื่อจัดหารายได้
นำไปใช้ในกิจการ
ด้านการบรรเทา
ทุกข์ต่างๆ 

ประชาชนในพื้นที่
อำเภอหนองเรือ 
(ที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองเรือ 
จำนวน 
 1 แห่ง) 

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

10,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

10,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

10,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

10,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชน
ได้รับการ
บรรเทา 
ทุกข์ต่างๆ 
 

ราษฎร  
ได้รับการช่วย 
เหลือทำให้
คุณภาพชีวิตดีขึน้ 

สำนักปลัด 

7 โครงการอุดหนุน
สนับสนนุภารกิจของ
สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อจัดหารายได้
นำไปใช้ในกิจการ
ด้านการบรรเทา
ทุกข์ต่างๆ 

ประชาชนหนอง
เรือ (เหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 
จำนวน 1 แห่ง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชน
ได้รับการ
บรรเทา 
ทุกข์ต่างๆ 

ราษฎร  
ได้รับการช่วย 
เหลือทำให้ 
คุณภาพชีวิตดีขึน้ 

สำนักปลัด 

รวม  7  โครงการ 15,296,000 15,296,000 15,296,000 15,296,000 15,296,000    
 
 
 
 
 
 

 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-140- 
        3.4 แผนงานสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสร้างโอกาส
ในการมีงานทำ
และสร้างรายได้   
แก่ผู้สูงอายุ      
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ         
ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
จำนวน 100 
คน 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

50,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของผู้สูงอายุ      
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
จำนวน 100 คน      
มีงานทำและมีรายได้    

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 
 

สำนักปลดั 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
ตำบลกุดกว้าง 

เพื่อให้สตรมีี
อาชีพมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

กลุ่มอาชีพตำบล
กุดกว้างจำนวน 
50 คน 

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)  

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)    

200,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

200,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

200,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร้อยละของสตรี
ตำบลกุดกวา้ง 
จำนวน 50 คน      
มีงานทำและมีรายได้    

สตรีตำบล        
กุดกว้างมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 

สำนักปลดั 

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน อาสา
ทำดีเพื่อพัฒนา
สังคม 

เพื่อปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชน
มีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือสังคม 

เด็กและเยาวชน
ตำบลกุดกว้าง 
จำนวน 100 
คน 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนตำบล        
กุดกว้างได้ร่วมทำ
กิจกรรมทั้ง 100 
คน         

เด็กและเยาวชน
ตำบลกุดกวา้ง      
มีจิตสาธารณะ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนเป็นคนด ี

สำนักปลดั 

4 โครงการอุดหนุน
ส่งเสริมการ
บริจาคโลหิต    
เพื่อช่วยชีวิต    
เพื่อนมนุษย์ 

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในการ
พัฒนาคนใน 
สังคมชุมชน 

ประชาชนใน
พื้นที ่อำเภอ
หนองเรือ (ท่ีทำ
การปกครอง
อำเภอหนองเรือ 
จำนวน 1 แห่ง) 

3,000 
(ทต.กุดกว้าง)    

3,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

3,000 
(ทต.กุดกว้าง)    

3,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

3,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการบริจาค
โลหิต เพื่อช่วยชีวิต   
เพื่อนมนุษย ์

สร้างความ
สามัคคีความ
ร่วมมือ ร่วมใจ
และความ 
เป็นอันหนึ่ง
เดียวกัน 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมคณะกรรมการ 
หมู่บ้านในตำบล 
กุดกว้าง 
 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านตำบลกุด
กว้าง ,ชมรมกำนนั
ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

คณะกรรม 
การหมู่บ้านตำบล
กุดกว้าง ทั้ง 21 
หมู่บ้าน ได้ร่วมทำ
กิจกรรม 

สร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
ผู้นำหมู่บา้น 

สำนักปลัด 

6 โครงการอุดหนุน
กลุ่มอาชีพ 

เพ่ือช่วยเหลือกลุ่ม
อาชีพทอผ้า 
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 
 

กลุ่มอาชีพทอผ้า
บ้านโนนดู่ หมู่ 5 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

50,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 

ประชาชนผู้ได้รับ
ได้รับความ
ช่วยเหลือมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 
 

 

7 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกอาชีพและ
แสดงสินค้าตำบล  
กุดกว้าง 

ประชาชนมีศูนย์    
ฝึกอาชีพและแสดง
สินค้าประจำตำบล 

ประชาชนตำบล 
กุดกว้างทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

500,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

0 0 0 0 

 
 

ประชาชนมี
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ
และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีศูนย์
ฝึกอาชีพและ
แสดงสินค้า
ประจำตำบล 

สำนักปลัด 
 

รวม  7  โครงการ 853,000 353,000 353,000 353,000 353,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว 
        4.๑ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียน              
การสอน (รายหัว) 

เพื่อสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)สำหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 5 ศูนย ์

272,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

272,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

272,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

272,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

272,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 ศูนย ์

เด็กมีสื่อการ
เรียนการสอน
ครบต่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 5 ศูนย ์

180,800 
(ทต.กุดกว้าง)   

180,800 
(ทต.กุดกว้าง)   

180,800 
(ทต.กุดกว้าง)   

180,800 
(ทต.กุดกว้าง)   

180,800 
(ทต.กุดกว้าง)   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 ศูนย ์

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการส่งเสริม
อาหารเสริม (นม) 
สำหรบัศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
อาหารดีมีประโยชน ์

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
ทั้ง 5 แห่ง 
ค่าอาหารเสริม 
(นม) สำหรับ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
 

400,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

400,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

400,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

400,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

400,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

เด็กเล็กได้รับสาร 
อาหารครบถ้วน 

เด็กเจริญ 
เติบโตและได ้
รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
อาหารเสริม (นม) 
สำหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหารที่ดีมี
ประโยชน ์

ค่าอาหารเสริม (นม) 
สำหรับโรงเรียนใน 
สังกัด สพฐ.8 โรงเรียน 

1,433,408  
(ทต.กุดกว้าง) 

1,433,408  
(ทต.กุดกว้าง) 

1,433,408  
(ทต.กุดกว้าง) 

1,433,408  
(ทต.กุดกว้าง) 

1,433,408  
(ทต.กุดกว้าง) 

นักเรียนได้รับสาร 
อาหารครบถ้วน 

เด็กเจริญ 
เติบโตและได ้
รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวนั
สำหรับ ศพด. 

เพื่อให้เด็ก
เล็กได้รับ
อาหารครบ 
5 หมู่ 

สนับสนนุค่าใช้จา่ย 
การบริหารสถานศึกษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันสำหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

991,200    
(ทต.กุดกว้าง) 

991,200    
(ทต.กุดกว้าง) 

991,200    
(ทต.กุดกว้าง) 

991,200    
(ทต.กุดกว้าง) 

991,200    
(ทต.กุดกว้าง) 

นักเรียนได้รับสาร 
อาหารครบถ้วน 

เด็กเจริญ 
เตบิโตและได ้
รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวนั
สำหรับเด็กนักเรียน
ในสังกัด สพฐ. 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหารครบ  
5 หมู่ 

สนับสนนุอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
ระดับ เด็กเล็ก 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 200 วัน  
 

2,820,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

2,820,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

2,820,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

2,820,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

2,820,000 
(ทต.กุดกว้าง 

นักเรียนได้รับสาร 
อาหารครบถ้วน 

เด็กเจริญ 
เติบโตและได ้
รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมวัน
เด็กได้เรียนรู้
และรู้จัก
บทบาท
หน้าที่สำคัญ
ของตนเอง 

เด็กๆ ในเขตเทศบาล
ตำบลกุดกว้าง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
เช่น ค่าจ้างเหมาเวที
พร้อมเครื่องเสียง,ค่า
ของขวัญรางวัล,ค่าน้ำ
ดื่ม น้ำแข็ง,ค่าตกแต่ง
สถานท่ี,ค่าป้ายไวนิล,
ค่าตอบแทนการแสดง,
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

200,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

200,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

200,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

200,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

200,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

เด็กและนักเรียน 
ได้เข้าร่วมการ
ส่งเสริมกิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาต ิ

เด็กได้เรียนรู้และ
รู้จักบทบาท
หน้าที่สำคัญ 
ของตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการแสดง
ผลงานทางวชิาการ
ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม
ปลูกฝังให้เด็ก
เล็กมีพัฒนาการ
สนใจให้
ความสำคัญ 
กับการศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง 5 แห่ง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
เช่น ค่าจา้งเหมา
จัดเตรียมสถานที่,ค่าเชา่
เครื่องเสียง,ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร/อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม,ค่า
ป้ายไวนลิ 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

เด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง 
ได้แสดงผลงานทาง
วิชาการ 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการด้าน
การศึกษาและ 
มีทัศนคติที่ดีกับ
การศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการส่งเสริมการ
บริโภคเกลือไอโอดีน
กับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ไอโอดีนในอาหาร
อย่างเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 
ศูนย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงานโครงการ 
เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร, ค่าวิทยากร,ค่า
ป้ายไวนิล 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

30,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

เด็กเล็กท้ัง 5 แห่ง 
ได้รับสารอาหารจาก
เกลือไอโอดีน 

เด็กได้รับ
สารอาหารจาก
เกลือไอโอดีนอย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  9  โครงการ 6,357,408 6,357,408 6,357,408 6,357,408 6,357,408    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว 
        4.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลตำบล
กุดกว้าง  

เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่
คณะและเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย 
ให้แข็งแรง 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตำบลกุดกวา้ง 
จำนวน 500 คน 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชนและ
เจา้หน้าที่ ทัง้ 
500 คน ได้เข้า
ร่วม กิจกรรม 

ประชาชนและ
ผู้บริหาร/
พนักงาน/ลูกจา้ง  
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณีแข่งเรือ 
ลอยกระทง 
ท้องถิ่น  

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีแข่งเรือ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
 

ประชาชนตำบล 
กุดกว้าง จำนวน 
500 คน 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

300,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชน ทั้ง 
500 คน ได้เข้า
ร่วม กิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์สืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีแข่งเรือ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการส่งเสริม
วันกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลกุดกวา้ง 
 

เพ่ือแสดงความ
กตัญญูกตเวที
ต่อผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้
พบปะทำกิจกรรม
ร่วมกันและเกิด
ความสนุกสนาน 
จำนวน 200 คน 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ทั้ง 21 หมู่บ้าน
ได้เล็งเห็น
ความสำคัญ 
ของผู้สูงอายุและ
ความสำคัญของ
สถาบนั
ครอบครัว 

ประชาชนได้
เล็งเห็น
ความสำคัญของ
ผู้สูงอายุและ
ความสำคัญของ
สถาบนัครอบครัว 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นฯ 
(ฮีตฮอยอีสาน) 

เพื่ออนุรักษ์สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชน ทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

80,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

80,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

80,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

80,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

80,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

ประชาชน       
ทั้ง 21 หมู่บ้าน    
ได้ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์สืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 โครงการอุดหนุน
การกีฬาศูนย์
เครือขา่ยกลุ่ม 
โรงเรียนในเขต
บริการตำบล 
กุดกว้าง 

เพื่อส่งเสริม  
พัฒนาการด้านการ
กีฬา และการร่วมกัน
ทำกิจกรรมให้กับ  
เด็กนักเรียน 

ทั้ง 8 โรงเรียน 
ในเขตบริการของ
ตำบลกุดกวา้ง    
 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

60,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

นักเรียน/เยาวชน
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านการ
กีฬาและรู้จักการ
ทำงานร่วมกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  5  โครงการ 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
        5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการดูแล
รักษาและ
คุ้มครองป้องกัน 
ที่สาธารณะ
ประโยชน ์
ตำบลกุดกวา้ง
สำหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน 

เพื่อป้องกันการ 
บุกรุกที่ดินของรัฐ 
และสงวนไว้ซึง่
ประโยชน์สว่นรวม
ของประชาชนตำบล 
กุดกว้าง 

ที่สาธารณประโยชน์     
ตำบลกุดกวา้ง ทั้ง 
21 หมู่บ้าน 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

100,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ที่สาธารณะ 
ประโยชน์     
ตำบลกุดกวา้ง    
ทั้ง 21 หมู่บ้าน
ได้รับการป้องกัน
การบุกรุก 

ระงับข้อพิพาท
เพื่อความ
ถูกต้องใน 
แนวเขต 
ที่ดินสาธารณะ 

สำนักปลัด 

2 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่รกร้างว่าง
เปล่าบริเวณ    
ริมฝั่งหนองแปน 

เพื่อให้หนองแปน
เป็นสถานที่ที่มี     
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
ใช้เป็นสถนที่พักผ่อน
หย่อนใจ และเป็น
สถานที่ออกกำลัง
กาย 

แหล่งน้ำสาธารณะ
ประโยชน์หนองแปน 
จำนวน ๑ แห่ง ณ 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
18 ขุดปรับเกลี่ย
แต่งเสร็จมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 79 ไร่ 3 
งาน 32 ตารางวา  

600,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

600,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

600,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

600,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

600,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

แหล่งน้ำสาธารณะ
ประโยชน์หนอง
แปน จำนวน ๑ 
แห่ง ณ บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 18 ขุด
ปรับเกลี่ยแต่งเสร็จ
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
79 ไร่ 3 งาน 32 
ตารางวาได้รบัการ
พัฒนา 

หนองแปน     
มีภูมิทัศน์ดี 
และมีสถานที่
พักผ่อนหย่อน
ใจ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่  
เป็นรูปธรรม  

กองข่าง 

รวม  2  โครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000    
 
 

แบบ ผ. 02 
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        5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการ
สนับสนนุหน่วย 
กู้ชีพเทศบาล 
ตำบลกุดกวา้ง   

เพื่อสนับสนุนค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมทบทวน 
และฝึกอบรม
พนักงานใหม่  

หน่วยกู้ชีพ
เทศบาลตำบล  
กุดกว้าง จำนวน 
1 แห่ง  

715,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

715,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

715,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

715,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

715,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

หน่วยกู้ชีพ 
กุดกว้าง จำนวน  
1 แห่ง สามารถ
ให้บริการ
ประชาชน 
ได้มากข้ึน 

ประชาชน 
ได้รับ
บริการ
สาธารณสุข 
ขั้นพื้นฐาน 
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการควบคุม
และป้องกันโรค   
ไข้เลือดออกและ 
โรคระบาด/      
โรคติดต่อ 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และ
โรคระบาด/
โรคติดต่อ 

ประชาชนใน
ตำบลกุดกวา้ง 
จำนวน ๒,463  
ครัวเรือน 

80,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

80,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

80,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

80,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

80,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ทั้ง 21 หมู่บ้าน 
ร้อยละระดับ
ความสำเร็จมี
ปราศจากโรค 
ภัยต่างๆ 

ปราศจาก
โรคภัย
ต่างๆ 

สำนักปลัด 

3 
 

โครงการรณรงค์
ส่งเสริมลด
ปริมาณขยะ
ตำบลกุดกวา้ง 
 

เพื่อให้ความรู ้
รณรงค์ สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ   
ลดปริมาณขยะมูล
ฝอยและการใช้
พลาสติกในตำบล    
กุดกว้าง 
 

ประชาชนใน
ตำบลกุดกวา้ง 
ทั้ง 21 หมู่บ้าน  

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของผูร้่วม
ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลด
ปริมาณการ       
ใช้พลาสติกใน    
ตำบลกุดกว้างเพิม่
มากขึ้น 

ประชาชน
ในพื้นที่
ตำบลกุด
กว้าง ได้รับ
ความรู้ 
ความเข้าใจ
เก่ียวกับลด
ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
และการใช้
พลาสติก 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและกำจัด
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
ตำบล กุดกว้าง จำนวน 
21 หมู่บ้าน 

บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสัตว์เลี้ยง 

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

70,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ระดับของ
ความสำเร็จ
ของสัตว์ที่
เจ้าของ
ต้องการ
บริการการ
ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

สัตว์เลี้ยง
โดยเฉพาะ
สุนัขแมวใน
พื้นที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุขนับข้า 

สำนักปลดั 

5 โครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
(สปสช.)      

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลกุดกว้าง      

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบล 
กุดกว้าง จำนวน  
1 แห่ง ประชากร 
9,675 คน    

250,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

250,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

250,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

250,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

250,000 
 (ทต.กุดกว้าง)   

ประชาชน 
ทั้ง 9,607 
คนได้รบัการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ประชาชน 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 1 ดำเนินการจัดทำ
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
ด้านสาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 1      

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 1   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)     

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชน
ในหมู่บ้าน 
บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 1 
ได้รับ
ความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
และมีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 
ดำเนินการจัดทำโครงการ
ตามแนวทางพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให ้
ความรู้เกี่ยวกับ 
ด้านสาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2    

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 
2 ไดร้ับ
ความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึนและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านขนวน หมู่ที่ 3 
ดำเนินการจัดทำโครงการ
ตามแนวทางพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให ้
ความรู้เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านขนวน หมู่ที่ 3    

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านขนวน หมู่ที่ 3   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชน    
ในหมู่บ้าน 
บ้านขนวน   
หมู่ที่ 3 ไดร้ับ
ความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึนและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านกุดกว้าง     
หมู่ที่ 4 ดำเนินการจัดทำ
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4   

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
กุดกว้าง  
หมู่ที่ 4 ไดร้ับ
ความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึนและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 
ดำเนินการจัดทำโครงการ
ตามแนวทางพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
โนนดู่ หมู่ที่ 5 
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึน
และมสีุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง     
หมู่ที่ 6 ดำเนินการจัดทำ
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข   

เพื่อสง่เสริมให ้
ความรู้เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 6   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
โคกกลาง    
หมู่ที่ 6 ไดร้ับ
ความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับด้
สาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึน 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองโก      
หมู่ที่ 7 ดำเนินการจัดทำ
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข  

เพือ่ส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองโกหมู่ที่ 7   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
หนองโก  
หมู่ที่ 7 ไดร้ับ
ความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึน
และมสีุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านสำราญหินลาด 
หมู่ที่ 8 ดำเนินการจัดทำ
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านสำราญหินลาด 
หมู่ที่ 8 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านสำราญหินลาด 
 หมู่ที่ 8   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
สำราญหิน
ลาด หมู่ที่  8 
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึน
และมสีุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านบะยาว หมู่ที่ 9 
ดำเนินการจัดทำโครงการ
ตามแนวทางพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให ้
ความรู้เกี่ยวกับ 
ด้านสาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
บะยาว หมู่ 9
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึน
และมสีุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโนนฟันเรือ         
หมู่ที่ 10 ดำเนินการจัดทำ
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที่ 10 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที่ 10 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
โนนฟันเรือ 
หมู่ที่  10
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึน
และมสีุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองตาไก้         
หมู่ที่ 11 ดำเนินการจัดทำ
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านนหนองตาไก ้
หมู่ที่ 11 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองตาไก ้
หมู่ที่ 11 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
หนองตาไก ้
หมู่ที่  11
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบั
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึน
และมสีุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านกอมอ 52      
หมู่ที่ 12 ดำเนินการจัดทำ
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านกอมอ 52 
หมู่ที่ 12 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้าน กอมอ 52 
หมู่ที่ 12 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
กอมอ 52 
หมู่ที่  12
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึน
และมสีุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

18 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ 13 ดำเนินการจัดทำ
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ 13 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ 13 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน บ้าน 
โนนสะทอน 
หมู่ที่  13
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึน
และมสีุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 
ดำเนินการจัดทำโครงการ  
ตามแนวทางพระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
ด้านสาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองดินกี่  
หมู่ที่ 14 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองดินกี ่
หมู่ที่ 14 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชน   
ในหมู่บ้าน 
บ้าน 
หนองดินกี่ 
หมู่ที่ 14
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึนและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 15 
ดำเนินการจัดทำโครงการ  
ตามแนวทางพระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
ด้านสาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองกุง  
หมู่ที่ 15 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 15 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
บ้าน 
หนองกุง 
หมู่ที่ 15
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึนและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 
ดำเนินการจัดทำโครงการ  
ตามแนวทางพระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
ด้านสาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
โนนสง่า หมู่ที่ 16 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสง่า          
หมู่ที่ 16 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
บ้าน 
โนนสง่า 
หมู่ที่ 16
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึนและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 
ดำเนินการจัดทำโครงการ  
ตามแนวทางพระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
ด้านสาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านขนวนนคร     
หมู่ที่ 17 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านขนวนนคร 
หมู่ที่ 17 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
บ้าน 
ขนวนนคร 
หมู่ที่  17
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึนและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18 
ดำเนินการจัดทำโครงการ  
ตามแนวทางพระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
ด้านสาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง     
หมู่ที่ 18 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 18 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
บ้าน 
หนองแวง 
หมู่ที่  18
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึนและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19 
ดำเนินการจัดทำโครงการ  
ตามแนวทางพระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
ด้านสาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ 19 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ 19 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
บ้านบะยาว
สันติสุข 
หมู่ที่ 19
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึนและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 
ดำเนินการจัดทำโครงการ  
ตามแนวทางพระราชดำริ   
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
โนนฟันเรือ 
หมู่ที่ 20 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที่ 20 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
บ้าน 
โนนฟันเรือ 
หมู่ที่  20
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึนและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21 
ดำเนินการจัดทำโครงการ   
ตามแนวทางพระราชดำริ   
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 
หนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 21 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 21 

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

20,000 
(ทต.กุดกว้าง)   

ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
บ้าน 
หนองไผ่
พัฒนา 
หมู่ที่  21
ได้รับความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข
เพิ่มมากข้ึนและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

รวม  26 โครงการ 1,605,000 1,605,000 1,605,000 1,605,000 1,605,000    
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลกุดกว้าง 
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ     
          การโยธา 
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
- 
 

23 

 
 
 
- 
 

115,133,400 

 
 
 
- 
 

23 

 
 
 
- 
 

115,133,400 

 
 
 
- 
 

23 

 
 
 
- 
 

115,133,400 

 
 
 
- 
 

23 

 
 
 
- 
 

115,133,400 

 
 
 
- 
 

23 

 
 
 
- 
 

115,133,400 

 
 
 
- 
 

115 

 
 
 
- 
 

575,667,000 

รวม 23 115,133,400 23 115,133,400 23 115,133,400 23 115,133,400 23 115,133,400 115 575,667,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 
    ๒.1 แผนงานการเกษตร 
    2.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็ง 
          ของชุมชน 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

รวม - - - - - - - - - - - - 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต สังคม และการบริหารจดัการ   
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    ๓.2 แผนงานรักษาความสงบ     
          ภายใน     
    3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
    3.4 แผนงานสร้างความเขม้แข็ง 
          ของชุมชน 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

รวม - - - - - - - - - - - - 

 
 

แบบ ผ. 0๑ 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
การศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
และแหล่งท่องเที่ยว  
   ๔.1 แผนงานการศึกษา 
   4.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ     
          การโยธา 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

รวม - - - - - - - - - - - - 

5) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
   5.1 แผนงานการเกษตร 
   5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   ๕.3 แผนงานสาธารณสุข    

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 23 115,133,400 23 115,133,400 23 115,133,400 23 115,133,400 23 115,133,400 115 575,667,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่๕ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการ     
ขุดลอกลำห้วย
ฝายใหม่      
หมู่ที่ 3 

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้มี
น้ำไว้ใช้ทำ
การเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

-ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ขุดลอก ลำห้วยฝายใหม่ ตำบล
กุดกว้าง ณ บา้นขนวนหมู่ที่ 3 
จำนวน 1 แห่ง 

2,000,000 
 (หน่วยงานอื่น)   

2,000,000 
 (หน่วยงานอื่น)   

2,000,000 
 (หน่วยงานอื่น)   

2,000,000 
 (หน่วยงานอื่น)   

2,000,000 
 (หน่วยงานอื่น)   ขุดลอกลำห้วย     

ฝายใหม่ จำนวน 
1 แห่ง 

ผลผลติทาง
การเกษตร
เพิม่ขึ้น 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

2 โครงการ
ก่อสร้าง 
คลองส่งนำ้  
เพื่อการเกษตร 
บ้านสำราญหิน
ลาด หมู่ที่ ๘ 

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้มี
น้ำไว้ใช้ทำ
การเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

-สายทีน่านายยงั-ถนนบ้านอาจ
สามารถ ยาวประมาณ  
1,000 เมตร 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

เกษตรมีคลองส่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มจำนวน 
1,000 เมตร 

ผลผลติทาง
การเกษตร
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

3 โครงการก่อสร้าง 
คลองส่งน้ำ   
บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ 13 

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้มี
น้ำไว้ใช้ทำ
การเกษตร
และเลี้ยงสัตว ์

- สายบา้นโนนสะทอน – ทีน่า
พ่อถิน ยาวประมาณ 1,000 
เมตร 
 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

เกษตรมคีลองส่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มจำนวน 
1,000เมตร 

ผลผลติทาง
การเกษตร
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

แบบ ผ. 0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการ  
บูรณะฟื้นฟู
สระหนองไผ่ 
หมู่ที่ ๑  

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้มี
น้ำไว้ใช้ทำ
การเกษตรฯ 

- ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรบูรณะฟื้นฟู
สระหนองไผ่ ณ บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 1  

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

แหล่งน้ำเพื่อการ 
เกษตรบูรณะ
ฟื้นฟูสระหนอง
ไผ่ ได้รบัการ
ฟื้นฟ ู

ผลผลติทาง
การเกษตร
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

5 โครงการขุด
ลอกลำห้วย  
ร่องโก หมู่ที่ 2 

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้มี
น้ำไว้ใช้ทำ
การเกษตร
และเลี้ยงสัตว ์

- ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรลำห้วยร่องโก   
หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น)   

 

การเกษตร 
ขุดลอกลำห้วย
ร่องโก จำนวน 1 
แห่ง 

ผลผลติทาง
การเกษตร
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

6 โครงการ
ก่อสร้าง
สะพาน
คอนกรีต    
บ้านขนวนนคร    
หมู่ที่ 17 
 

เพื่อใช้สัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

รายละเอียด :  
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว ๒๐.00 เมตร 

๕,000,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 
 
 

1,000,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

1,000,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

1,000,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

1,000,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

สะพานคอนกรตี 
บ้านขนวนนคร 
หมู่ที่ 17 ไดร้ับ
การพัฒนา ทั้ง 
20.00 เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 
หนองแปน 

เพื่อปรับปรุง
แหล่งน้ำ
หนองแปน
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

แหล่งน้ำ 
หนองแปน   
จำนวน 1 แห่ง 
พื้นที่ 1,400 ไร่ 

10,000,000 
 (หน่วยงานอื่น) 

10,000,000 
 (หน่วยงานอื่น) 

10,000,000 
 (หน่วยงานอื่น) 

10,000,000 
 (หน่วยงานอื่น) 

10,000,000 
 (หน่วยงานอื่น) 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองแปนจำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้นจาก
การท่องเที่ยว 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

8 โครงการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
หนองแปน
แบบครบวงจร 

1.เพื่อพัฒนาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่รอบแหล่งน้ำหนอง
แปนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว สร้างเป็นศูนย์
เรียนรูต้ำบลกุดกว้าง 

รายละเอียด :
แหล่งน้ำหนอง
แปน จำนวน 
1,400 ไร ่

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

แหล่งน้ำหนอง
แปน จำนวน 
1,400 ไร่ 
ได้รับการพัฒนา  

1.ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 
2.ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
จากการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 

 งานอ่ืน 

9 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
รอบหนอง
แปน                 

1. เพื่อใช้สัญจร ไป-มา
ได้สะดวก 
2. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
ตำบลกุดกว้าง 

รายละเอียด :  
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
รอบหนองแปน  
ขนาดกว้าง  
6 .00 เมตร 
ยาว 8,000 
เมตร                

25,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

25,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

25,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

25,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

25,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

ถนนลาดยาง
รอบหนองแปน 
ได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 8,000 
เมตร                 

1.ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 
2.ประชาชน  
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

10 โครงการขุด
ลอกคลอง
หนองเชิญหลง 
บ้านกุดกว้าง 
หมู่ที ๔ 

เพื่อให้หนองเชินหลง 
สามารถกักเก็บน้ำได้  
มากขึ้นและช่วยให ้
เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

พ้ืนที่ประมาณ 
๕๐.๐๐ ไร ่

8,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

8,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

8,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

8,000,000 
(หน่วยงานอื่น)  

 

8,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

ขุดลอกคลอง
หนองเชินหลง 
พื้นที่ประมาณ 
๕๐.๐๐ ไร ่

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อประกอบ
อาชีพเกษตร 
กรรมตลอดป ี

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอก
หนองค้า พร้อม
อาคารเปิดปิดน้ำ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

รายละเอียด : ขุด
ลอกไม่น้อยกว่า 
200,000 คิว 
พร้อมอาคารเปิด
ปิดน้ำ  

25,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

25,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

25,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

25,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

25,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

หนองค้า มีน้ำ
กักเก็บ 
200,000 คิว 
พร้อมอาคาร
เปิดปิดน้ำ 

มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
บ้านโนนสง่า      
หมู่ที่ 16 –บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 
18 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

รายละเอียด :   
กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 280 
เมตร  หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,400 
ตารางเมตร 

798,000 
(หน่วยงานอื่น) 

798,000 
(หน่วยงานอื่น) 

798,000 
(หน่วยงานอื่น) 

798,000 
(หน่วยงานอื่น) 

798,000 
(หน่วยงานอื่น) 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
บ้านโนนสง่า หมู่
ที่ 16 -บ้าน
หนองแวง    หมู่
ที่ 18 ได้รับการ
พัฒนา  280 
เมตร   

1.ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
บ้านหนองแวง  
หมู่ที่ 18 –     
บ้านหนองดินกี่ 
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

รายละเอียด : 
กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
หรือพ้ืนที่
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อย
กว่า 5,000 
ตารางเมตร  

2,850,000 
(หน่วยงานอื่น) 

2,850,000 
(หน่วยงานอื่น) 

2,850,000 
(หน่วยงานอื่น) 

2,850,000 
(หน่วยงานอื่น) 

2,850,000 
(หน่วยงานอื่น) 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 18 –บ้าน
หนองดินกี่ หมู่ท่ี 
14 ได้รับการ
พัฒนา 1,000 
เมตร 

1.ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตี 
เสรมิเหล็ก     
ข้ามห้วยวังจั่น
บ้านขนวนนคร 
หมู่ที่ ๑๗ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ในการสัญจรและ
ลำเลียงผลผลิต 
ทางการเกษตร 

รายละเอียด : 
กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๒๕.๐๐ ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต    
เสรมิเหล็ก 
ข้ามห้วยวังจั่น 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการ
สัญจรและ 
ลำเลียง
ผลผลติ
ทางการ 
เกษตร 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 

 งานอ่ืน 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (สาย   
โคกกลาง หมู่ที่ ๖-
บ้านบะยาว 
สันติสุข หมู่ที่ ๑๙)  
บ้านโคกกลาง    
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

รายละเอียด :    
ขนาดกว้าง ๖ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๓,๔๕๙,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๓,๔๕๙,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๓,๔๕๙,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๓,๔๕๙,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๓,๔๕๙,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน (สาย
โคกกลาง หมู่ที่ 
๖-บ้านบะยาว
สันติสุข  
หมู่ที่ ๑๙) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยใน
การสญัจรและ 
ลดอุบัตเิหตุ
ทางในการ 
ใช้ถนน 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 

 งานอ่ืน 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กรอบ
หมู่บ้าน บ้าน    
โคกกลาง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

รายละเอียด : 
ขนาดกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๖๐๐ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๑,๓๘๒,๔๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๑,๓๘๒,๔๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๑,๓๘๒,๔๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๑,๓๘๒,๔๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๑,๓๘๒,๔๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กรอบ
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยใน
การสญัจรและ 
ลดอุบัตเิหตุ
ทางในการ 
ใช้ถนน 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

 
 
 



                               แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

-164- 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 โครงการขุดลอกห้วย
บุ่งส้มโสง-ห้วยน้ำไหล  
(บ้านโคกกลาง  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อขยายห้วย
บุ่งส้มโสง- 
ห้วยน้ำไหล ให้
สามารถระบาย
น้ำได้อยางมี
ประสิทธิภาพ
และสามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 
 
 
 

รายละเอียด : 
กว้าง ๑๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม.  
ลึก ๔.๐๐ ม. 

๓,๑๕๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๓,๑๕๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๓,๑๕๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๓,๑๕๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๓,๑๕๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

ขุดลอกห้วยบุ่ง
ส้มโสง-ห้วยน้ำ
ไหล 

ประชาชนมีน้ำ
ประกอบ 
อาชีพ
เกษตรกรรม
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 
งานอ่ืน 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน (บ้านโนน 
สะทอน-บ้านโนนดู่- 
บ้านโคกกกลาง)  
บ้านโนนสะทอน   
หมู่ที่ ๑๓ 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
ที่ใช้ในการ
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

รายละเอียด : 
กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๓,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๑๐,๒๖๐,๐๐๐ 
(หน่วยงานอื่น) 

๑๐,๒๖๐,๐๐๐ 
(หน่วยงานอื่น) 

๑๐,๒๖๐,๐๐๐ 
(หน่วยงานอื่น) 

๑๐,๒๖๐,๐๐๐ 
(หน่วยงานอื่น) 

๑๐,๒๖๐,๐๐๐ 
(หน่วยงานอื่น) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน 
(บ้านโนนสะ
ทอน-บ้าน
โนนดู่-บ้าน   
โคกกกลาง) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยใน
การสญัจรและ 
ลดอุบัตเิหตุ
ทางในการ 
ใช้ถนน 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 

 งานอ่ืน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กรอบสระ
น้ำประปา บ้าน    
โนนสะทอน หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
ที่ใช้ ในการ
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

รายละเอียด : 
กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๒,๒๘๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๒๘๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๒๘๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๒๘๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๒๘๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กรอบสระ
น้ำประปา 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยใน
การสญัจร
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 

 งานอ่ืน 

20 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างทางเข้า 
หมู่บ้าน (เส้นอนามัย-
บ้านหนองดินกี่) 
บ้านหนองดินกี่  
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างในเวลา 
กลางคืน ลดจดุ
เสี่ยงต่อการ 
ก่อให้เกิด
อาชญากรรมใน
พื้นทีและเกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

ติตตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ  
ระยะทาง 
๑,๕๐๐ ม. 

๒,๑๓๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๑๓๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๑๓๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๑๓๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๑๓๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างทางเข้า
หมู่บ้าน (เส้น
อนามัย-บ้าน
หนองดินกี่) 

ลดจุดทีจ่ะ
ก่อให้เกิด 
อาชญากรรม
ในพื้นที่ลด 
อุบัติเหตุใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 

 งานอ่ืน 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
(ทางเข้ากุดกว้าง-
บ้านหนองกุง) 
บ้านหนองกุง  
หมู่ที่ ๑๕ 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
ที่ใช้ในการ
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

รายละเอียด : 
ขนาดกว้าง ๕ ม.  
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 

๓,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๓,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๓,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๓,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๓,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
(ทางเข้า       
กุดกว้าง-    
บ้านหนองกุง) 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยใน
การสญัจร
และ 
ลดอุบัตเิหตุ
ทางในการ 
ใช้ถนน 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 

 งานอ่ืน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

22 โครงการขุดลอก    
กุดกะเลา บ้าน      
ขนวนนคร หมู่ที่ ๑๗ 

เพื่อให้มีพื้นท่ี 
ในการกักเก็บ 
น้ำในปริมาณ 
ที่เพ่ิมมากข้ึน 

รายละเอียด : 
ขนาดกว้าง ๑๘ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 
ลกึ ๔.๐๐ ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

ขุดลอก     
กุดกะเลา  
บ้าน         
ขนวนนคร 
หมู่ที่ ๑๗ 

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้บริโภค 
และทำ
การเกษตร 
ในฤดู 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 

 งานอ่ืน 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก บ้านบะยาว
สันติสุข หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
ที่ใช้ในการ
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

รายละเอียด : 
ขนาดกว้าง ๔ ม.  
ยาว ๘๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๑,๘๒๔,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๑,๘๒๔,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๑,๘๒๔,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๑,๘๒๔,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๑,๘๒๔,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก
บ้านบะยาว
สันติสุข  
หมู่ที่ ๑๙ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
ปลอดภัยใน
การสญัจรและ 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กองช่าง,
จังหวัด, 
หน่วย 

 งานอ่ืน 

รวม  23 โครงการ 115,133,400 115,133,400 115,133,400 115,133,400 115,133,400    
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บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  
เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

แผนงาน ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

รวมท้ังสิ้น 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 0๑ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ถวายความ    
จงรักษ์ภักดี    
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรตฯิ แบบไฟ
เบอร์กลาส จำนวน 1 ซุม้ 
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) รูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ขนาด
กว้าง 1.35x2.85 เมตร 
2) ทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป
นูนต่ำ ขนาดกว้าง 2.00x0.40เมตร 
3) ครุฑไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปนูนต่ำ 
ขนาดกว้าง 0.45x0.40 เมตร 
4) พานพุ่มไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปนูนต่ำ 
ขนาดกว้าง 0.25x1.20 เมตร 
5) ตราสัญลักษณไ์ฟเบอร์ขึ้นรูปนนูต่ำ 
ขนาดกว้าง 0.25x1.00 เมตร 
6) ฐานรองซุ้มตั้งไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป
นูนต่ำ ขนาดกว้าง 3.50x1.30เมตร 
7) กรอบซุ้มตั้งไฟเบอร์กลาสขึ้นรปูนูน
ต่ำ ขนาดกว้าง 2.50x4.00 เมตร 
8) คำติดฐานช่ือหน่วยงาน (ไวนลิ) 
ขนาดกว้าง 2.43x0.34 เมตร 
9) โครงเหล็กค้ำยันข้างหลังซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ (ไฟเบอร์กลาส) 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

100,000 
(ทต.กุดกว้าง) 

 

สำนักปลัด 
 

รวม  1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  
 

แบบ ผ. 0๓ 
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ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมนิผล 
------------------- 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์    

ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์        
ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ 
ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติ  ในแต่ละ         
แนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือนำไปสู่การวัดความสำเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนา
เป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ หรือไม่ ดังนั้น ในขั้นต้น
จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

 แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปีการติดตาม (Monitoring) 
       การติดตามนั้นจะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึงระยะใด
แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant  Chart ที่จะทำให้หน่วยงาน
สามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดำเนินการช่วงใดตรงตามกำหนด
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานดังได้กล่าว
มาแล้ว 
         การประเมิน ( Evaluation ) 
        การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard Criteria ) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ      
ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
             1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่
สำคัญ  2 ประการ คือ 
                 1.1 ผลผลิต    
                  1.2 ผลลัพธ ์
          2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ 
                  2.1 การเข้าถึง 
                  2.2 การจัดสรรทรพัยากร 
                  2.3 การกระจายผลประโยชน์ 
                  2.4 ความเสมอภาค                                                  

 
 
 

   /  3. เกณฑ์ความสามารถ…. 
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          3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ 
              3.1 สมรรถนะของหน่วยงาน 
     3.2 ความทั่วถึงและเพียงพอ 
     3.3 ความถี่ในการให้บริการ 
     3.4 ประสิทธิภาพการให้บริการ 
 4. เกณฑ์ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วดั 4 ประการ คือ 
     4.1 พันธะกิจต่อสังคม 
     4.2 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
     4.3 การให้หลักประกันความเสี่ยง 
              4.4 การยอมรับข้อผิดพลาด 

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
    5.1 การกำหนดประเด็นปัญหา 
    5.2 การรับฟังความคิดเห็น 
    5.3 มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
    5.4 ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา 

          6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
    6.1 ระดับความพึงพอใจ 
    6.2 การยอมรับหรือคัดค้าน 

          7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ 2 ประการ คือ 
    7.1. ผลกระทบภายนอก 
    7.2 ต้นทุนทางสังคม                                                           

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
      เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
       1.  เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ 4 ประการ คือ 
   1.1 ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา 
            1.2 จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ 
            1.3 ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา 
            1.4 ระยะเวลาที่ใช้ไป 
       2.  เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ 4 ประการ  คือ 
   2.1 สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
   2.2 ผลิตผลต่อกำลังคน 
   2.3 ผลิตผลต่อหน่วยเวลา 
   2.4 การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 
 
 
 
 

      / 3. เกณฑ์ประสิทธิผล… 
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        3.  เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ 4 ประการ คือ 
   3.1 ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
   3.2 ระดับการมีส่วนร่วม 
   3.3 ระดับความพึงพอใจ 
            3.4 ความเสี่ยงของโครงการ                                                            
         4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ 3 ประการ คือ 
   4.1 คุณภาพชีวิต 
   4.2 ทัศนคติและความเข้าใจ 
   4.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
         5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevence) ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ 3 ประการ คือ 
   5.1 ประเด็นปัญหาหลัก 
   5.2 มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
   5.3 ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
        6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ 3 ประการ คือ       
            6.1 ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ 
            6.2 สมรรถนะด้านสถาบัน 
   6.3 ความเป็นไปได้ในการขยายผล                                             
        7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ 2 ประการ คือ 
   7.1 ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ 
   7.2 ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
   7.3 ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น 
        8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ 3 ประการ คือ 
   8.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
   8.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
   8.3 ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม           
ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริการจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม  
เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตรในขั้นตอนของ
กระบวนการโครงการ/กิจกรรม เพ่ือวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ/กิจกรรมโดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะ        
เพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละโครงการต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

/ 4.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น… 
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4.๓  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
       4.3.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  สรุปได้พอสังเขป ดังนี้                

    1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยดูจากจำนวนถนนคสล , ถนนลาดยาง , ถนนลูกรัง , ระบบประปา 
ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน 
ความสวยงามของบ้านเมือง การระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เช่น การก่อสร้างถนน การปรับปรุง บุกเบิกถนน       
การก่อสร้างท่อเหลี่ยม พบว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากเดิมจากปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว แนวโน้มในอนาคตเทศบาล
ตำบลกุดกว้าง โครงสร้างพื้นฐานได้เพ่ิมมากข้ึน 

    ๒) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ วัดจากการพัฒนาได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนา
อาชีพ และเน้นการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ และการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 

    ๓) ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ ได้ดำเนินการพัฒนา ดังนี้  
        ด้านการศึกษามุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับเด็กในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ตำบลกุดกว้าง       
        ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป เช่น 
โครงการรณรงค์และให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด  
        ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งเน้นการป้องกันภัยต่างๆในชุมชน เช่น การฝึกอบรม 
อพปร. , การจัดซื้อและเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง,การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงภายในตำบลกุดกว้าง เป็นต้น 
        ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มุ่งเน้นให้ผู้พิการ ปัญญาอ่อน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้
มีโอกาสที่ดีขึน้ เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น  
        ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มุ่งเน้นการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เช่น บริการ
อินเตอร์เนตตำบล การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชน 
               ๔) ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง
ท่องเที่ยว วัดจากการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 
                     ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เช่น      
การจัดงานประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน และอำเภอหนองเรือ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
        ด้านกีฬาและนันทนาการ มุ่งส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา
ระดับตำบล การแข่งขันกีฬาของนักเรียน ประชาชน บุคลากรของเทศบาลตำบลกุดกว้างตำบลในการเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับต่าง ๆ 
               ๕) ด้านการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัดจากการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 

         ด้านสาธารณสุข มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น 
จัดซื้อวัคซีน, น้ำยา และสารเคมีต่าง ๆ, อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ 
                      ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หนองแปน โดยการปลูกต้นไม้, สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และการปลูกหญ้าแฝกแหล่งน้ำสาธารณะเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
 
 
 
 

            / ๕) ขอให้สมาชิกสภา... 
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        4.3.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
                   สรุปปัญหาหรืออุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา 
                    1) เรื่องงบประมาณ : เทศบาลตำบลกุดกว้างมีงบประมาณไม่เพียงพอที่นำไปดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดกว้างที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญ
และมีความจำเป็นเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนก่อน จึงทำให้นำแผนไปสู่การปฏิบัติ     
ได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการตามแผนฯ 
                    ๒) แผนพัฒนาเทศบาลมีจำนวนมากเกินไป งบประมาณที่บรรจุไว้ในโครงการไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงและทำให้การสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ของการปฏิบัติงานและไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณของเทศบาลที่สามารถจะนำมาจัดสรร    
เพ่ือดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด         
                     ๓) ปัญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการตามโครงการได้ทันที 
                     ๔) มีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจระบบการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลมีผลต่อการ
กำหนดแนวทางการพัฒนา 
                     ๕) ไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือใช้เนื่องด้วยงบประมาณมีจำกัด 
                   แนวทางแก้ไขปัญหา 
                     1) ทำความเข้าใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม โดยให้ประชาชนเสนอโครงการที่จำเป็น 
                        2) ทำความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนถึงระบบการทำงานต่าง ๆ ของเทศบาล 
                                 3) สรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลน โดยมีการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง 
                     ๔) ควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้มากขึ้น และพิจารณา
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดกว้างมาดำเนินการก่อน เพ่ือจะได้นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้น    
ในครั้งตอ่ไป                                                                                
                    ๕) ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกับผู้นำชุมชนในแต่ละเขตพ้ืนที่ได้สำรวจความ
ต้องการของประชาชนเบื้องต้นก่อน เพ่ือให้การนำเสนอแผนงาน/โครงการตรงกับความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง  
                  ๖) ในกรณีของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้นขอให้ระบุด้วยว่าโครงการอะไรอยู่ใน
ขั้นตอนไหนบ้าง เพ่ือจะพอทราบถึงระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ  
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