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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาพทั่วไป
1.ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของเทศบาลและพื้นที่
ตาบลหนองสูงเหนือ ตั้งอยู่ในตัวอาเภอหนองสูง อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมุกดาหาร ห่างจาก
จังหวัดมุกดาหารประมาณ 60 กม. ทางหลวงแผ่นดินจานวน 2 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042
(มุกดาหาร-กุฉินารายณ์) และทางหลวงหมายเลข 2370 ( หนองสูง – นิคมคาสร้อย )
ทิศเหนือ
จดตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้
จดตาบลหนองสูง อาเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก จดตาบลหนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตก จดตาบลโนนยาง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ตาบลหนองสูงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ
10,025 ไร่ หรือประมาณ 16.12 ตารางกิโลเมตร
ตาบลหนองสูง มีเนื้อที่ประมาณ
11,739 ไร่ หรือประมาณ 18.87 ตารางกิโลเมตร
รวมเนื้อที่ประมาณ 21,764 ไร่ หรือประมาณ 34.99 ตารางกิโลเมตร
1.2 สภาพภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบภูเขาขนาบทั้งสองด้าน ในแนวตะวันออกและตะวันตก มีปุาไม้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็น
แหล่งกาเนิดต้นธาร ซึ่งไหลผ่านระหว่างหมู่บ้าน พื้นที่ลาดเอียงตามเชิงเขามีอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก
1.3 สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศจัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (
Tropical monsoon climate) ซึ่งแบ่ง
ได้ 3 ฤดู คือ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร ทาให้อากาศชุมชื้นและฝนตกชุก และยังได้รับอิทธิพลความชุมชื้นแถบบริเวณลุ่มแม่น้า
โขงอีกด้วย ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา สาหรับฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน ซึ่งจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว
1.4 ลักษณะของดิน
ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีที่ราบเหมาะแก่การเกษตรค่อนข้างจากัดกลุ่มดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดินไร่ พบ
ร้อยละ ๔๕ ของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะเป็นดินร่วนถึงดินปนทรายมีการระบายน้าค่อนข้างดี มีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงต่า รองลงมาคือกลุ่มดินพื้นที่สูงและภูเขา พบร้อยละ๓๕ ของพื้นที่ทั้งหมด พบในบริเวณที่มีสภาพพื้นที่
เป็นภูเขาหรือเทือกเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๕ เป็นบริเวณที่ไม่เหมาะสมสาหรับนาไปใช้
ประโยชน์ในทางการเกษตร เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไว้เป็นปุาตามธรรมชาติและเพื่อ
รักษาแหล่งต้นน้าลาธาร กลุ่มดินคละ ซึ่งมีลักษณะดินในกลุ่มดินไร่คละดินนา พบเพียงร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่
ทั้งหมดและกลุ่มดินนา ซึ่งมีลักษณะการระบายน้าไม่ค่อยดีใช้ประโยชน์ในการทานา พบเพียงร้อยละ ๕ ของพื้นที่
ทั้งหมด
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าธรรมชาติ มีลาห้วย จานวน 8 สาย ดังนี้
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1) ลาห้วยคันแทน้อย มีต้นกาเนิดจากที่ราบเชิงเขาภูสีฐาน ไหลผ่านบ้านโนนน้าคา หมูที่ 5 บ้านหนองสูง
ใหม่ หมู่ที่ 6 , 7 บ้านหนองสูง ไหลลงสู่ห้วยบังอี่ ที่ตาบลหนองสูง
2) ลาห้วยคันแทใหญ่ มีต้นกาเนิดจาก ห้วยคันแทน้อย ไหลผ่านบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสูง
หมู่ที่ 7 บ้านคันแท และไหลไปบรรจบห้วยบังอี่บ้านวังไฮ ตาบลภูวง อาเภอหนองสูง
3) ห้วยสายหนองเขน-คาเฮี้ย เป็นลาห้วยเล็กๆ ในเขตบ้านโนนน้าคา ไหลลงจบห้วยคันแทน้อย หมู่ที่ 6
4)ห้วยสายหนองโอเป็นเขตกั้นตาบลหนองสูงเหนือกับตาบลโนนยางผ่านเขตบ้านหนองสูง หมู่ที่ 4 หมู่ที่
8 และหมู่ที่ 1 ไหลลงสู่ห้วยบังอี่
5) ห้วยซัน ต้นกาเนิดจากภูถ้าเม้น บ้านปุาเม็ก ไหลผ่านเขตบ้านปุาเม็ก นาหนองแคน บรรจบห้วยบังอี่
6) ห้วยม่วง ต้นกาเนิดจากภูผาแดง บ้านนาหนองแคน ไหลผ่านบ้านนาหนองแคน ไหลบรรจบห้วยบังอี่ใน
เขตตาบลภูวง อาเภอหนองสูง
7) หนองสูง คลุมพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,6,และ7
8) ห้วยบังอีเ่ ป็นลาห้วยสายหลักที่ไหลผ่านพื้นที่เขต เป็นแหล่งน้าเพื่ออุปโภค-บริโภคที่สาคัญ
แหล่งน้าที่เกิดจากการก่อสร้าง คือหนองน้าต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติแล้วมนุษย์ได้ขุดลอกให้เป็นแหล่งน้า
สาธารณะ หรือการขุดบ่อสระน้าเพื่อรองรับน้าสาหรับการเกษตร และเลี้ยงปลา เป็นต้น ดังนี้
1) ฝายปิด-เปิด ห้วยคันแทน้อย สร้างโดยกรมชลประทาน(ในพื้นที่บ้านหนองสูง หมู่ 7)
2) ฝายปิด-เปิด ห้วยบังอี่ ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง(ในพื้นที่บ้านหนองแต้,ปุาเม็ก)
3) ฝายปิด-เปิด ห้วยสายหนองโอ เกษตรกรใช้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์(ในพื้นที่บ้านหนองสูง หมู่ 8)
4) อ่างเก็บน้าห้วยน้าคา สร้างโดยกรมชลประทาน(ในพื้นที่บ้านโนนน้าคา หมู่ 5)
5) สระน้าต่างๆ
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ลักษณะปุาไม้เป็นปุาเบญจพรรณ ยังอยู่ในสภาพสมบรูณ์ และในปูาไม้ยังมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ส่วนใหญ่
ปุาไม้ในภูเขาสูง
2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลหนองสูงเหนือ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหนองสูง
หมู่ที่ 5 บ้านโนนน้าคา
หมู่ที่ 2 บ้านหนองสูง
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสูงใหม่
หมู่ที่ 3 บ้านหนองสูง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสูง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสูง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองสูง
ตาบลหนองสูง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 4 บ้านคันแ
ท
หมู่ที่ 2 บ้านนาหนองแคน
หมู่ที่ 5 บ้านปุาเม็ก
หมู่ที่ 3 บ้านดงมะแหน่ง
2.2 การเลือกตั้ง
แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบล ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น ๒ เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ตาบลหนองสูงเหนือ หมู่ที่ 1,3,4,5,6,8
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบไปด้วย บ้านหนองสูง หมู่ 2,7 และตาบลหนองสูงทุกหมู่บ้าน
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา
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3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากรและครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 4,541 คน 1,134 ครัวเรือน ดังนี้
ตาบลหนองสูงเหนือ
หมู่ที่
บ้าน
ประชากร
จานวน
ผู้นาหมู่บ้าน
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
(กานัน , ผู้ใหญ่บ้าน)
1 หนองสูง
204 247 451
98
นายสมหมาย อาจวิชัย
2 หนองสูง
107
84
191
48
นายนิวัฒน์ จันปุุม
3 หนองสูง
91
111 202
47
นายปานเงิน แสนโคร
4 หนองสูง
236 227 463
138 นายสุรศักดิ์ หนองสูง
5 โนนน้าคา
183 159 342
86
นางสาวอารีย์ ทวีวัฒนสุข
6 หนองสูงใหม่
271 289 560
147 นางนวลมณี จันปุุม
7 หนองสูง
126 125 251
56
นายสุรชิต อาจวิชัย
8 หนองสูง
161 160 321
108 นายคามณี แสนโคตร
รวม
1,379 1,402 2,781 728 ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร
ปี 2559
ตาบลหนองสูง
หมู่ที่
บ้าน
1
2
3
4
5

ชาย
181
300
116
184
98
879

หนองแต้
นาหนองแคน
ดงมะแหน่ง
คันแท
ปุาเม็ก
รวม

ประชากร
จานวน
หญิง รวม ครัวเรือน
171 358
83
306 606
135
108 224
59
189 373
75
101 199
54
881 1,760 406

ผู้นาหมู่บ้าน
(กานัน , ผู้ใหญ่บ้าน)
นายประจิต จันปุุม
นายณรงค์ แก้วศรีนวม
นายสมนึก กลางประพันธ์
นายสุระชัย โคสาสุ
นายสว่าง พันสีหะ
ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร
ปี 2559

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ข้อมูล ประชากรและชุมชม [ปีงบประมาณ 2560]
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
หญิง

ชาย

หมายเหตุ

จานวนประชากรเยาวชน

๓๗ ๐

คน

๓๙๑

คน

อายุต่ากว่า 18 ปี

จานวนประชากร

๑,๕ ๑๐

คน

๑,๕ ๑๖

คน

อายุ 18-60 ปี

จานวนประชากรผู้สูงอายุ

๔ ๐๓

คน

๓๕ ๑

คน

อายุมากกว่า 60 ปี

2,๒๕๘ คน

ทั้งสิ้น 4,5๔๑ คน

รวม

2,๒๘๓ คน
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4.สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับ
เมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหาร
เสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
เทศบาล
สังกัด
สพฐ.
ตาบลหนองสูงเหนือ
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
3 แห่ง
- จานวนครูผู้ดูแลเด็ก
3 คน
- จานวนผู้ดูแลเด็ก
3 คน
- จานวนเด็กนักเรียน
74 คน
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล
๒.๑ โรงเรียนระดับประถมศึกษา
3 แห่ง
ระดับก่อนประถมศึกษา
- จานวนครู
2 คน
- จานวนห้องเรียน
2 ห้อง
- จานวนนักเรียน
58 คน
๒.๒ ระดับประถมศึกษา
- จานวนครู
13 คน
- จานวนห้องเรียน(ระดับชั้น)
6 ห้อง
- จานวนนักเรียน
204 คน
๔.๒ สาธารณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์
โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี สาหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ปัญหา การออกกาลังกายยังไม่สม่าเสมอ และประชากร
ส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
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(๑) หน่วยงานด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลในเขตพื้นที่
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๑ แห่ง
เตียงคนไข้
จานวน ๓๐ เตียง
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) จานวน 1 แห่ง
- คลินิกเอกชน
จานวน 1 แห่ง
(๒) สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ(อาเภอ
หนองสูง)
โรค
ลาดับที่
ผู้ป่วย (ราย)
ผู้เสียชีวิต (ราย)
ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา
๑
โรคอุจจาระร่วง
701
๒
โรคระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ
42
๓
โรคไข้เลือดออก
28
๔
โรคปอดบวม
11๑
๕
โรคตาแดง
23
๖
โรคคางทูม
๗
โรคสงสัยหูดับ
๘
โรคหนองใน
3
๙
โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
328
๑๐
โรคมือเท้าปาก
23
๑๑
โรคอีสุกอีใส
16
12
โรคสายพันธุ์ใหม่ (ระบุ) ...เมลิออยโดสิส..Melioidosis
19
๔.๓ อาชญากรรม
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทาลาย
ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดาเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า
ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่
สารวจพบว่ามีครัวเรือน
ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถ
ดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่
สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่
มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การ
แก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผล
เสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก ตารวจ
ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
ตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
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๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตารวจภูธร หนองสูง ได้แจ้งให้กับ
เทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า ราย
ใหญ่ มีเพียงผู้ค้ารายย่อย และมีผู้เสพจานวนไม่มากนัก ซึ่งในภาพรวมระดับความรุนแรงอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด(ยาบ้า)ที่รุนแรงมาก โดยมีข้อมูลด้านยาเสพติด ดังนี้
1.จานวนผู้เสพผู้ค้ายาเสพติด(ยาบ้า) ข้อมูล ณ ปี 2559
ที่ ประเด็นข้อมูล
จานวนทั้งสิ้น ในเขตเทศบาลตาบลหนอง
สูงเหนือ(คน ราย)
ตาบลหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนือ
1 จานวนผู้เสพติด
2 จานวนผู้ผ่านการบาบัด/ฟื้นฟู
3 จานวนผูค้ ้า(รายย่อย )

3
1

10
2
1

จานวนทั้งสิ้น
ในเขตอาเภอ
หนองสูง
(คน ราย)
58
39
(ไม่ระบุ)

2.ระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด(ยาบ้า)ในเขตเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อยู่ในระดับ  รุนแรง
น้อย ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต้องเฝ้าระวัง ติดตามและแก้ไข
3.ระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด(ยาบ้า)ในเขตเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ จาแนกเป็นหมู่บ้าน
ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ระดับความรุนแรง
มาก
ปานกลาง
น้อย

1 บ้านหนองสูง หมู่ 1 ตาบลหนองสูงเหนือ

2 บ้านหนองสูง หมู่ 2 ตาบลหนองสูงเหนือ

3 บ้านหนองสูง หมู่ 3 ตาบลหนองสูงเหนือ

4 บ้านหนองสูง หมู่ 4 ตาบลหนองสูงเหนือ

5 บ้านโนนน้าคา หมู่ 5 ตาบลหนองสูงเหนือ

6 บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 ตาบลหนองสูงเหนือ

7 บ้านหนองสูง หมู่ 7 ตาบลหนองสูงเหนือ

8 บ้านหนองสูง หมู่ 8 ตาบลหนองสูงเหนือ

9 บ้านหนองแต้ หมู่ 1 ตาบลหนองสูง

10 บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 ตาบลหนองสูง

11 บ้านดงมะแหน่ง หมู่ 3 ตาบลหนองสูง

12 บ้านคันแท หมู่ 4 ตาบลหนองสูง

13 บ้านปุาเม็ก หมู่ 5 ตาบลหนองสูง
ที่มาของข้อมูล : สถานีตารวจภูธรหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การ
ณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ สนับสนุนงบประมาณในการบาบัดผู้ติดยา ถ้า
นอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมา
โดยตลอด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
เทศบาลได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑. ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
4. ตัง้ โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้ยากไร้
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 การคมนาคม
เส้นทางคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ
8๐
เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดาเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ และ
งบประมาณที่จากัด ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
(๑) การคมนาคม การจราจร
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
๑.๑
) ทางหลวงแผ่นดิน
- หมายเลข ๒๐42 สายมุกดาหาร – กุฉินารายณ์
- หมายเลข ๒๓70 สายหนองสูง - นิคมคาสร้อย
๑.๒) สะพาน จานวน 3 แห่ง
๑.๓) การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย
- รถโดยสารประจาทาง สายจังหวัดมุกดาหาร - จังหวัดขอนแก่น
- รถโดยสารประจาทาง สายจังหวัดมุกดาหาร-มหาสารคาม
๑.๔) ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
จานวน ๒ สาย
สภาพถนน คอนกรีต
จานวน - สาย ระยะทาง - กม.
ลาดยาง
จานวน ๒ สาย ระยะทาง
3.50 กม.
ลูกรัง
จานวน - สาย ระยะทาง - กม.
ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จานวน 2 สาย
สภาพถนน คอนกรีต จานวน - สาย ระยะทาง - กม.
ลาดยาง จานวน 1 สาย ระยะทาง 2.70 กม.
ลูกรัง จานวน
1 สาย ระยะทาง 6.50 กม.
ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ จานวน ๘๓ สาย
สภาพถนน คอนกรีต จานวน ๗๙ สาย ระยะทาง ๑๗.๑๓ กม.
แอสฟัลท์ติก จานวน 1 สาย ระยะทาง 0.80 กม.
ลาดยาง
จานวน - สาย ระยะทาง
- กม.
ลูกรัง
จานวน 3 สาย ระยะทาง 15.0 กม.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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การคมนาคมโดยรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือมีการคมนาคมทางถนนเท่านั้น ใน
แหล่งชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรอบนอกพื้นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ทาการเกษตร จึงมีถนนดินสู่พื้นที่การเกษตรทุกเส้นทาง
๕.๒ การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟูาส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหา
คือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะ
ดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟูาใช้ ดังนี้
(๑) จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา 1,134 หลังคาเรือน
(๒
) ไฟฟูาสาธารณะ จานวน 700 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล
๕.๓ การประปา
การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน คิดเป็น 2๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้าประปาขุ่นบ่อยครั้ง
สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้า มีแหล่งน้าดิบในการผลิตประปา เป็นหนองน้าผิวดิน
ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้าประปาสาหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการ
ดาเนินการ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสามารถที่จะจัดหาน้าดิบสาหรับผลิตประปาให้
ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่
ไม่สามารถดาเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบ พร้อมเจาะบ่อบาดาล ฯลฯ เทศบาลก็ได้นาบรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการ
ได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้
(๑) จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปา ๑,134
หลังคาเรือน
(๒) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของเทศบาล ๑ แห่ง
(๓) ปริมาณการใช้น้าประปาเฉลี่ย ๕๐๐ – ๕๕๐ ลบ.ม. ต่อวัน
(๔) แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปาได้จาก
หนองน้าหนองสูง ( / ) (แหล่งน้าผิวดิน)
ห้วยบังอี่ ( / ) (แหล่งน้าธรรมชาติ)
แหล่งน้าใต้ดนิ (
/ )
๕.๔ โทรศัพท์
(๑) จานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จานวน ๑
หมายเลข
(๒) จานวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล
จานวน 1๕๕ หมายเลข
(๓) จานวนชุมสายโทรศัพท์จานวน
จานวน ๑
ชุมสาย
(4) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ
๑๐๐ ของพื้นที่เทศบาล
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
(๑) มีไปรษณีย์ จานวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์
(วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
(๒) มีท่ารถขนส่ง
999 จานวน ๑ แห่ง ให้บริการช่วงเช้า และช่วงเย็น ทุกวัน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ
ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
8๐ ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ
๓ ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ
๘ ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย
ร้อยละ
๙ ของจานวนประชากรทั้งหมด
๖.๒ การประมง
(ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)
๖.๓ การปศุสตั ว์
- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง
ไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จานวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
โค
7๕๕ ตัว กระบือ ๑๒๕ ตัว สุกร
300 ตัว
เป็ด 9๒๑ ตัว ไก่
1,9๑๕ ตัว อื่นๆ ๘๑๕ ตัว
๖.๔ การบริการ
โรงแรม/รีสอร์ท
1
แห่ง
ร้านอาหาร
๔ แห่ง
โรงภาพยนตร์
- แห่ง
สถานีขนส่ง(ท่ารถ)
1 แห่ง
ร้านเกมส์
2
แห่ง
๖.๕ การท่องเที่ยว
มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คือ อนุสาวรีย์เจ้าเมืองหนองสูง วัดถ้าจาปาเป็นสถานที่หลวง
ปูุเสาร์ กันตสีโล บรรลุธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ฝายน้าล้นห้วยบังอี่ นอกจากนั้น
ยังมีประเพณีวัฒนธรรมชาวผู้ไท ต่างๆ เช่น การทอดกฐิน บุญข้าวสารท พิธีเหย่า การแต่งกายแบบผู้ไท การ
ฟูอนผู้ไท พิธีแต่งงานของชาวผู้ไทหนองสูง กิจกรรมงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทไหว้พระไกรสรราช เป็นต้น
๖.๖ อุตสาหกรรม
- จานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จานวน ๑๓ แห่ง
- โรงงานผลิตอาหารสัตว์(สหกรณ์การเกษตรหนองสูง) จานวน ๑ แห่ง
- อุตสาหกรรมอาหาร(โรงชาแหละเนื้อโคขุนหนองสูง) จานวน ๑ แห่ง
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนาคาร (ธกส.) ๑ แห่ง สถานีบริการน้ามัน
2 แห่ง
สหกรณ์การเกษตร
1 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด 1
แห่ง ตลาดสด ๑ แห่ง
ร้านค้าต่างๆ ๔๗ แห่ง โรงฆ่าสัตว์
1 แห่ง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
แห่ง ร้านสะดวกซื้อ ๑ แห่ง
กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ จานวน ๒ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มทอผ้าหมักโคลน ๒. กลุ่มผ้าไหม เสื้อเย็บมือ
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๖.๘ แรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกาลังแรงงาน ร้อยละ
3๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึง่ ต่ากว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ สูง กว่าระดับจังหวัด
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ปัญหาที่พบคือ ในช่วงฤดูกาลทานา ปลูกข้าว และเก็บ
เกี่ยวผลผลิต จะขาดแคลนแรงงาน ต้องนาแรงงานจากต่างอาเภอเข้ามาทางาน
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้านี้ได้จากการทาแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้า) โดยการประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบ EOC) ดังนี้
(1)บ้านหนองสูง หมู่ที่ 1
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,105 ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ยางพารา
 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
70 ครัวเรือน
71
ไร่
18 ครัวเรือน
160 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

4,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

15,000 บาท/ไร่

18,000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

480 กก./ไร่
1,125

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

2,500
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(2)บ้านหนองสูง หมู่ที่ 2
มีพื้นที่ทั้งหมด 460 ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ..................
 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
32 ครัวเรือน
185
ไร่
------ ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
1 ครัวเรือน
2 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่
480 กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่
2,500

บาท/ไร่

บาท/ไร่
4,800

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

5 บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

2,500 กก./ไร่

3,500 บาท/ไร่

4,500 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

(3)บ้านหนองสูง หมู่ที่ 3
มีพื้นที่ทั้งหมด 0 ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ยางพารา
 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
๘ ครัวเรือน
๑๘๗ ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
2 ครัวเรือน
3.5
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

๑,๑๒๕ กก./ไร่

๑๕,๐๐๐ บาท/ไร่

๑๘,๐๐๐ บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(4)บ้านหนองสูง หมู่ที่ 4
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,111 ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ยางพารา
 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
74 ครัวเรือน
20
ไร่
23 ครัวเรือน
219 ไร่
1 ครัวเรือน
4
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
1 ครัวเรือน
2 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

4,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

15,000 บาท/ไร่

18,000 บาท/ไร่

1,800 กก./ไร่

4,800 บาท/ไร่

6,000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

2,500 กก./ไร่

3,500 บาท/ไร่

4,500 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

480 กก./ไร่
1,125

2,500

(5)บ้านโนนน้าคา หมู่ที่ 5
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,๕๔๐ ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ยางพารา
 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
๘๖ ครัวเรือน
๕๖7 ไร่
๓๒ ครัวเรือน
๒๗1 ไร่
4 ครัวเรือน
๑๐๐
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
๖๐ ครัวเรือน
๔๐๑ ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

๒,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

15,000 บาท/ไร่

18,00๐ บาท/ไร่

1๐,000 กก./ไร่

5,๕00 บาท/ไร่

8,000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

3,000 กก./ไร่

๔,๐00 บาท/ไร่

๗,000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

๓๐0 กก./ไร่
1,125

2,๐00

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

13
(6)บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,๒๔๘ ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ยางพารา
 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
7๗ ครัวเรือน
๖๕๓ ไร่
1๑ ครัวเรือน
๒๐๓ ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
๑ ครัวเรือน
๗ ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

๔,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

15,000 บาท/ไร่

18,00๐ บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

๒,๕00 กก./ไร่

3,500 บาท/ไร่

๔,๕00 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

480 กก./ไร่
1,125

2,500

(7)บ้านหนองสูง หมู่ที่ 7
มีพื้นที่ทั้งหมด ๘๙๘ ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ยางพารา
 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
๕0 ครัวเรือน
๓๔๐ ไร่
๕ ครัวเรือน
๒๒ ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

๔,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

15,000 บาท/ไร่

18,00๐ บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

480 กก./ไร่
1,125

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

2,500
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(8)บ้านหนองสูง หมู่ที่ 8
มีพื้นที่ทั้งหมด ๗๓1 ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ยางพารา
 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
๕0 ครัวเรือน
๓๔๐ ไร่
๙ ครัวเรือน
1๔๕ ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

๔,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

15,000 บาท/ไร่

18,00๐ บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

480 กก./ไร่
1,125

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

2,500

(9)บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1
มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๖๒ ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ยางพารา
 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
๔7 ครัวเรือน
๓๓๔
ไร่
8 ครัวเรือน
๓๓ ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
๑ ครัวเรือน
3 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

๔,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

1๐,๘00 บาท/ไร่

18,00๐ บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

๒,๕00 กก./ไร่

3,๐00 บาท/ไร่

๔,๕00 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

480 กก./ไร่
1,๘๐๐

2,500
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(10)บ้านนาหนองแคน หมู่ที่ 2
มีพื้นที่ทั้งหมด ๒,๒๙๖ ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ยางพารา
 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
๑๓๖ ครัวเรือน
๙7๙
ไร่
๗ ครัวเรือน
๘๔ ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
๑2 ครัวเรือน
๑๙ ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

๔,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

15,000 บาท/ไร่

18,00๐ บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

๒,๕00 กก./ไร่

3,500 บาท/ไร่

๔,๕00 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

480 กก./ไร่
1,125

2,500

(11)บ้านดงมะแหน่ง หมู่ที่ 3
มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๗๘ ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ยางพารา
 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
๓7 ครัวเรือน
1๖๘ ไร่
๓ ครัวเรือน
๒๕ ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
4 ครัวเรือน
18 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

๔,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

15,000 บาท/ไร่

18,00๐ บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

2,500 กก./ไร่

3,000 บาท/ไร่

4,500 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

480 กก./ไร่
1,125

2,500
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(12)บ้านคันแท หมู่ที่ 4
มีพื้นที่ทั้งหมด 747 ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ..................
 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
70 ครัวเรือน
516
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
5 ครัวเรือน
15 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

4,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

2,500 กก./ไร่

3,000 บาท/ไร่

4,500 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

480 กก./ไร่

2,500

(13)บ้านป่าเม็ก หมู่ที่ 5
มีพื้นที่ทั้งหมด 909 ไร่ ทาการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน ยางพารา
ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
76 ครัวเรือน
516 ไร่
7 ครัวเรือน
42 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
8 ครัวเรือน
30 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

4,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

15,000 บาท/ไร่

18,000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

2,500 กก./ไร่

3,000 บาท/ไร่

4,500 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

480 กก./ไร่
1,125

2,500
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๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้าทางการเกษตร (แหล่งน้าธรรมชาติ)
ห้วย/ลาธาร
คลอง/สายทางน้า
ชื่อหมู่บ้าน
ไม่
ไม่
เพียงพอ

บ้านคันแท
บ้านดงมะแหน่ง
บ้านนาหนองแคน
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 1
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 2
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 3
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 4
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 7
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 8
บ้านหนองสูงใหม่
บ้านหนองแต้
บ้านโนนน้าคา
ปุาเม็ก
สรุปรวม

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านคันแท
บ้านดงมะแหน่ง
บ้านนาหนองแคน
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 1
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 2
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 3
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 4
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 7
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 8
บ้านหนองสูงใหม่
บ้านหนองแต้
บ้านโนนน้าคา
บ้านปุาเม็ก
สรุปรวม

เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

เพียงพอ

เพียงพอ

หนองน้า/บึง

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

เพียงพอ

ไม่
เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

แหล่งน้าทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง)
สระ

ฝาย
เพียงพอ

ไม่
เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

คลองชลประทาน

เพียงพอ

ไม่
เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

เพียงพอ

ไม่
เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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8. ศาสนา สิ่งยึดเหนี่ยวและข้อห้ามต่างๆ และขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม อิทธิพลทางความคิด
(ค่านิยม)
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ โดยยึดหลักธรรมพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต มี
ขนบธรรมเนียม การทาบุญตักบาตรปฏิบัติศาสนากิจ ในวันสาคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันพระขึ้น/แรม
แปดค่า สิบห้าค่า นิยมไปวัดฟังธรรมจาศีล โดยเฉพาะวันเขาพรรษา จะมีการสวดสรภัญญะหลังการไหว้พระ
สวดมนต์ และบาเพ็ญสมาธิทาจิตใจให้สงบ มีความเชื่อในเรื่องบาป บุญ คุณโทษ เคารพนับถือพระสงฆ์และ
ผู้อาวุโส ประชาชนยึดแนวปฏิบัติจริยธรรมควบคู่กับการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา มีสัมมาคารวะ มี
ความสามัคคีในหมู่เครือญาติ รักสงบสันติ มีความอดทน และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตามเผ่าภูไทที่สืบทอดกันมา เช่น การแต่งงานฝุายชายต้องไปหาพ่อล่าม เพื่อ
เป็นผู้นาไปสู่ขอฝุายหญิง มีประเพณีฮีดสิบสองครองสิบสี่ มีการเลี้ยงปูตุ า มีบุญประเพณีต่างๆ เช่น บุญเดือน
สามบุญข้าวจี่ บุญเดือนสี่หรือบุญผะเหวด สงกรานต์ บุญเข้าพรรษา บุญห่อข้าวประดับดิน บุญข้าวสารท
ออกพรรษา บุญกฐิน บุญปีใหม่
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน และน้าดิบ จากห้วย ซึ่งจะต้องนามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา สาหรับน้าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนาขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้
๙.๒ ป่าไม้ ในเขตเทศบาลมีปุาไม้สาธารณะ เป็นแหล่งอาหารของประชาชน
๙.๓ ภูเขา ในเขตเทศบาลมีภูเขาเป็นแนวเขตล้อมรอบ เป็นจุดเริ่มต้นของน้าธรรมชาติ (น้าฝน) ลงสู่แหล่ง
น้าธรรมชาติ(ห้วย)
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก(ข้าว) ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน
ประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่
ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้าในการเกษตรต้องรอฤดูฝน มีน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ
10.แหล่งท่องเที่ยว
มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คือ อนุสาวรีย์เจ้าเมืองหนองสูง วัดถ้าจาปาเป็นสถานที่หลวงปูุ
เสาร์ กันตสีโล บรรลุธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ฝายน้าล้นห้วยบังอี่ นอกจากนั้น
ยังมีประเพณีวัฒนธรรมชาวผู้ไท ต่างๆ เช่น การทอดกฐิน บุญข้าวสารท พิธีเหยา การแต่งกายแบบผู้ไท การ
ฟูอนผู้ไท พิธีแต่งงานของชาวผู้ไทหนองสูง กิจกรรมงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทไหว้พระไกรสรราช เป็นต้น
๑1. อื่นๆ
๑1.๑ สรุปผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่เทศบาลตาบล
หนองสูงเหนือ ได้ร่วมดาเนินการสารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนาผลการสารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการ
สารวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การสารวจ ดังนี้
1) ประชากรที่สูบบุหรี่ จานวน ๓๐๐ คน
2) ประชากรที่ดื่มสุรา จานวน ๑๗๑ คน
3) ที่อยู่อาศัยของประชาชนไม่มั่นคงถาวร 1 หลังคาเรือน
ผลการสารวจดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖๐)
1.สรุปผลกการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ
2.ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖๐)
๑. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
– ๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1)
ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)(พ.ศ.
๒๕60 – ๒๕๖2) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจาทุกปี โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดาเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ทั้งนี้ เทศบาลได้ดาเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางแสดงจานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2557
แผนพัฒนาที่ 57
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน
โครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร และชุมชน
สังคม
ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการเกษตร
พานิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
ด้านบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ

ผลดาเนินการ

คิดเป็น 100 %

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

70 35,226,000
68 6,111,460

25
28

4,170,000
4,057,000

20
24

1,606,900
3,847,000

20
24

1,606,900
3,847,000

70 20,984,520

42 14,688,000

34 14,073,700

34

14,073,700

48

9,076,000

6

980,000

5

920,000

5

920,000

16

2,850,000

5

185,000

5

274,000

5

274,000

13

1,620,000

10

420,000

7

380,000

7

380,000

95

21,101,600

285 75,867,980 116 24,500,000

95 21,101,600

ที่มา : รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามระบบ E-PLAN ปี 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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ตารางแสดงจานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2558
แผนพัฒนาที่ 58
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
และชุมชน สังคมอาเซียน
ด้านการส่งเสริมการลงทุนด้าน
การเกษตร พานิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
ด้านบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้านการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
รวม

อนุมัติงบประมาณ

ผลดาเนินการ

คิดเป็น 100 %

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

45
54
63

16,766,000
3,651,460
14,129,000

26
27
48

6,832,318
3,390,142

23
24
33

5,816,290
2,929,008

21
24
33

5,709,979
2,929,008

40

9,296,000

6

1,040,000

4

520,000

4

520,000

14

810,000

5

395,000

4

365,000

4

365,000

12

1,115,000

10

420,000

9

400,000

9

400,000

228

45,767,460

122

28,528,318

112

23,708,126

111

23,601,815

16,450,858

13,677,828

13,677,828

ที่มา : รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามระบบ E-PLAN ปี 2558
ตารางแสดงจานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2559
แผนพัฒนาที่ 59
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน
โครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร และชุมชน
สังคม
ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการเกษตร
พานิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
ด้านบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

อนุมัติงบประมาณ

ผลดาเนินการ

คิดเป็น 100 %

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

62
53

14,100,000
3,109,460

25
24

3,537,240
2,850,900

18
15

2,449,731
2,385,638

17
15

2,352,031
2,385,638

51

11,049,000

52

17,754,860

35

14,119,373

35

14,119,373

34

3,160,000

7

750,000

5

722,800

5

722,800

17

885,000

4

620,000

3

615,000

3

615,000

14

1,150,000

10

370,000

9

310,300

9

310,300

20,602,842

84

20,505,142

231 33,453,460

122 25,883,000 85

ที่มา : รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามระบบ E-PLAN ปี 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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ตารางแสดงจานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2560
แผนพัฒนาที่ 60
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน

อนุมัติงบประมาณ

ผลดาเนินการ

คิดเป็น 100 %

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

62

14,500,000

22

3,665,700

12

1,318,684

10

1,171,700

ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร และชุมชน
สังคม
ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการเกษตร
พานิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
ด้านบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

53

3,109,460

29

10,801,132

26

7,339,532

25

7,338,532

58

20,236,520

58

20,151,363

45

17,634,754

44

17,590,204

27

6,319,520

4

80,000

4

53,550

4

53,550

14

1,335,000

5

625,000

4

616,600

4

616,600

12

1,115,000

10

760,000

10

362,732

10

362,732

26,007,168

87

25,961,618

226 46,615,500

109 32,417,495 89

ที่มา : รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามระบบ E-PLAN ปี 2560
๑.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ในการจัดทา
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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(๑) เชิงปริมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนพัฒนาสาม (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59)
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ปี 2557 จานวน 285 โครงการ
สามารถดาเนินการได้ จานวน ๙5 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 33.33
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
เทศบาลสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 33.33 ขึ้นไป
ของแผนและสามารถดาเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเ
มื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖0)
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ปี 2558 จานวน 228 โครงการ
สามารถดาเนินการได้ จานวน 112 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 49.12
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
เทศบาลสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 49.12 ขึ้นไป
ของแผนและสามารถดาเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเ
มื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1)
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ปี 2559 จานวน 231 โครงการ
สามารถดาเนินการได้ จานวน 85 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 36.๗9
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
เทศบาลสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 36.79
ขึ้นไปของแผนและสามารถดาเนินการได้ในอัตราที่ ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 226 โครงการ
คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ จานวน 89 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 3๙.38
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เทศบาลจะดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 39.38 ขึ้น
ไปของแผนและสามารถดาเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเ มื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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(๒) เชิงคุณภาพ
เทศบาลได้ดาเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทา
ให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซึ่งเทศบาล
ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจ โดยการมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
(คะแนนความพึงพอใจ) ให้เป็นเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ คือ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0 ถึง 5 กาหนดเป็น
-ช่วงคะแนนที่ 0
– 2.50 หมายถึง ปรับปรุง
-ช่วงคะแนนที่ 2.51
– 3.50 หมายถึง พอใช้
-ช่วงคะแนนที่ 3.51
– 4.50 หมายถึง ดี
ช่วงคะแนนที่ 4.51
– 5.00 หมายถึง ดีมาก
สรุปได้ดังนี้
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 29.98
ระดับพอใจ (ตามประเด็นการพัฒนา)
- พอใจสูงสุด ร้อยละ 27.00
- พอใจต่าสุด ร้อยละ 26.80
เกณฑ์การประเมิน อยู่ที่ 3.18ในระดับ พอใช้

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 40.56
ระดับพอใจ (ตามประเด็นการพัฒนา)
- พอใจสูงสุด ร้อยละ ๕๔.๑๔
- พอใจต่าสุด ร้อยละ ๕๑.๑๙
เกณฑ์การประเมิน อยู่ที่ 3.30 ในระดับ พอใช้

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 44.00
ระดับพอใจ (ตามประเด็นการพัฒนา)
- พอใจสูงสุด ร้อยละ ๔8.๔0
- พอใจต่าสุด ร้อยละ 39.80
เกณฑ์การประเมิน อยู่ที่ 3.60 ในระดับ ดี

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดว่าจะสามารถทาให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ ร้อยละ 40 ขึ้นไป เกณฑ์อยู่ในระดับ ดี

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๒. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ตามที่เทศบาลหนองสูงเหนือ ได้ดาเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดี
ขึ้น ซึ่งผลจากการดาเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้
๑. ประชาชนมีน้าประปาใช้ทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
๔. ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงในพื้นที่
5. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
9. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพื้นที่
10. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
๑1. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
๑2. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
๑3. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย
๑4. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
15. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสาหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนน AC ในเขต
เทศบาลร้อยละ 20
๒. มีสานักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้าเพิ่มมากขึ้น
๕. การกาจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒ ผลกระทบ
ในการดาเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถดาเนินการได้ตามที่
ประชาชนต้องการเฉลี่ย 3 ปี ร้อยละ ๗๓.๓๓ ซึ่งการดาเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขต
เทศบาล ดังนี้
๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล ทาให้การระบายน้าได้ช้าเกิดน้าท่วมขังในบางจุด ทา
ให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้าเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทาให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย
ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ ท้าว ปาก เป็นต้น
๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทาให้
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ
๔. การก่อสร้างทางระบายน้าในชุมชนสามารถระบายน้าได้ แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย เพาะปลูกไม่ได้ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปัญหา
๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมากและหลากหลาย
๕) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดาเนินการได้
อุปสรรค
๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีใน
การทางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
๒) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน
๓) เทศบาลสมารถดาเนินการได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่
 แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การดาเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดาเนินการ
๓) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๕) ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้าประปา
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ
เก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล
๓) เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปัญหา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ
ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๓) เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
๑) เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
 แนวทางการแก้ไข
(
๑) การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถาน ะ การคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ /กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน
ที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕) ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้าประปา การขาดแคลนน้าในการอุปโภค -บริโภค และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็น
ประจาทุกปี
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ
เก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล
๓) เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปัญหา
๑) เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ทาให้ไม่สามารถดาเนินการโครงการได้ทั้งหมด
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
อุปสรรค
๑) อานาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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 แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถาน ะทางการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ /กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน
ที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้า แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น
๒) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๓) เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกวานี้และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
-แบบ ยท.01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
–แบบ ยท.02 แผนผังยุทธศาสตร์(Strategic Map) เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

–แบบ ยท.03 รายละเอียดยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ จะเป็นแผนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสังคมเพื่อเป็นฐานรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนและของจังหวัดและ
นําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้ ท้องถิ่น โดยพิจารณาความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค

นโยบายของคณะรัฐมนตรี
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่
12 กันยายน 2557 จําแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้
ด้วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการในการดําเนินการ
กับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึก
และความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑) ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน
๒.๒) เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี
๒.๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย
มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ
2.4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑) ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
และจะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
๓.๒) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๓.๓) ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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๓.๔) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการมีงาน หรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม
๓.๕) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓.๖) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗) แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกร และการรุกล้ําเขตปุาสงวน
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้
๔.๒) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียน และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา
๔.๓) ให้องค์กร
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๔) พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔.๕) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
๔.๖) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
๔.๗) ทะนุบํารุง และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ
๔.๘) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดก
ทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
๔.๙) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน
๔.๑๐) ปลูกฝังค่านิยม และจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา
๕.๓) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด
๕.๔) ปูองกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕) ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖) ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อปูองกันและแก้ปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การอุ้มบุญ และการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑) ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ
พ้นกําหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้
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๖.๒) นําหลักการสําคัญของการจัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ให้ความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการดําเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้ําซ้อน และมีประสิทธิภาพ
๖.๓) กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งนักลงทุน
ยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
๖.๔) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ
๖.๕) ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖) ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
๖.๗) ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘) แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
๖.๙) ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน
๖.๑๐) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
๖.๑๑) บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา
๖.๑๒) ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๖.๑๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาท
และภารกิจ
ของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน
๖.๑๔) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
๖.๑๕) ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ และสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร
เพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้
๖.๑๖) ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศ
๖.๑๗) เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๑๘) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและ
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน
ได้อย่างจริงจัง
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑) เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน
๗.๒) พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๗.๔) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕) ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิต
ในชุมชนสู่แหล่ง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
๗.๖) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
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๘.๑) สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาของประเทศไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑
ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐
๘.๒) เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๘.๓) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัย
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์
๘.๔) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑) ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้
และสัตว์ปุา
โดยให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน
๙.๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓) ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
โดยยึดแนวพระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้
๙.๔) บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
๙.๕) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๑) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่น
๑๐.๒) ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง
๑๐.๔) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสํานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด
๑๐.๖) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
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๑๐.๗) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อสอดส่อง เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑) ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมาย
อื่นๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ
๑๑.๒) เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมาย
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชน
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น
๑๑.๓) ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔) นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผล
๑๑.๕) ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม
๑๑.๖) นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้
ในการปูองกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-25๗๙)
วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
สาระสาคัญ
ความมั่นคง
 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น
 ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
ความมั่งคั่ง
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง
การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
มียุทธศาสตร์ในการดําเนินการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา
กระจายอํานาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการ
สันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
 บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
เร่งรัดจัดทําหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ
 พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ
ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร์
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 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังปูองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างกําลัง
และยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ
 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ํา
 ปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น กําหนดการ
บริหารจัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดําเนินงาน และให้ความสําคัญ
กับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
o รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
โดยดําเนินนโยบายการคลัง
และการเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้าง
ความเชื่อมั่นในต่างประเทศ
พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการ
ประชาชนทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
และโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของประชาชน
o ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
o พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการทําธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวก
ทางด้านโครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร
 พัฒนาภาคการผลิตและบริการ
ภาคเกษตร
เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ภาคบริการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ
ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
o พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

35
o พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสําคัญในการ
สร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุน
ผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมสําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม่ๆ
และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ
o พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
o พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจ และเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
o ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล
o พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และกลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
o เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ
และความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านการผลิต
ร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน
o พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง
มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
o พื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถสูง
 การลงทุนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
o ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ํา รวมทั้ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่ว
ประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบํารุง
อากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
o ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และนําไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน
o ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
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และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้าง
นวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
o ด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ
3
โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเปูาตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มจํานวนบุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
o สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความ
เหลื่อมล้ําอย่างยั่งยืนร่วมกัน
o ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา
การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย
o ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการ
ไทยในต่างประเทศ
o ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งการปูองกันภัย
ในทุกรูปแบบ
o ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่าง
กลุ่มอํานาจต่างๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค
โดยการดํารง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
บนหลักของ
การรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอํานาจต่าง ๆ
o เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ
ในการผลักดัน
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือ
ทั้งในด้านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคม
และการพัฒนาทุนมนุษย์
o สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทาง
ปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
o สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ
และผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งดําเนินการเชิงรุก
ในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ
ของประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์ / แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน
(3) วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ
 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ
ปฏิรูประบบการคลัง
ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ
รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้
 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบ
การกีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
จิตสํานึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว
สร้างความอบอุ่น
และมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยสร้าง
ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะ
ขั้นพื้นฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ําในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ
การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยการฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธํารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
เพื่อเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถ
จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
ส่งเสริมจรรยาบรรณ
ของสื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการกําหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชน
ให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
o ปกปูองรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ ดําเนินการปราบปรามและปูองกันการบุกรุกทําลายปุาอย่างเข้มงวด
o ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปุาไม้บนพื้นฐานให้คนและชุมชน
สามารถอยู่กับปุาได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จาก
การอนุรักษ์
o วางระบบปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง
o เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
 วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ
o เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ําต้นทุนและแหล่งชะลอน้ําที่
เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา และการผันน้ํา และการ
พัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนการปรับปรุง
องค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ํา
o พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
o ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
o เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด
o กําหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
o สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
o พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุ ให้เป็นแผนพัฒนาของ
จังหวัดและพื้นที่
o สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอื้อ ต่อการพัฒนา
o เพิ่มศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย
o เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน
o พัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
o ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก
o เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
o ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
o ปูองกัน เฝูาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการทําแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
o จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและค่าธรรมเนียมการจัดการ
มลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
o ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
o ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง องค์กร กลไก
กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
o ปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและลดความเหลื่อมล้ํา
o ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่เป็นกรอบในการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทํางบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ
o มุ่งเน้นการจัดทํางบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้งและให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดทํางบประมาณได้มากขึ้น
 ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
o ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอื่น เพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
o พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
o พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง
รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด /
กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
o วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ
o สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
o เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย
 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและเครือข่ายต่างๆ
สอดส่องเฝูาระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
o พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามาดําเนินการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
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o พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
o พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดทําฐานข้อมูลงานบริการที่
มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก
o ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และโทรศัพท์มือถือ
 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ล้าสมัย
o การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออํานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ
ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ
o เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-25๗๙) สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะ
ของประเทศในด้านต่างๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จึงกําหนดเปูาหมายรวมของการพัฒนา ดังนี้
๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้
ทําประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกร รมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย ใจ สังคม และจิต
วิญญาณ
๒) ความเหลี่ยมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิตอล เน้นอุปสงค์นําการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ํา
๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
๖) มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดบทบาทภาครัฐ
ในการให้บริการที่ภาคเอกชนดําเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหาคอร์รัปชั่น และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แบ่งออกเป็น
๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เปูาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึงปรารถนา พัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดัน
สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑) การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ
๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓) การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
๔) การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ
๕) การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจทําธุรกิจเพื่อสังคม
๖) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เปูาหมายเพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยแนวทางการพัฒนา
ที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑) การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐
ที่มีรายได้ต่ําสุด
๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยาย
ความคุ้มครองทางสังคม และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมายได้
๓) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานราก
๔) การกําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมลําในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคน
ที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๕) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
๖) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน
และการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
๗) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพสและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจ
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เปูาหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
/ยั่งยืน และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย
๑) การจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ประกอบไปด้วยการพัฒนาด้านการคลัง และการพัฒนาภาค
การเงิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปูาหมายเพื่อรักษาทุนทางธรรมชาติ เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ําของประเทศ ควบคุม ปูองกัน
และลดมลพิษ รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) การบริหารจัดการน้ําเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน
๓) แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๖) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๗) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความมั่นคง
เปูาหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาประเทศระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร โดยแนวทางการพัฒนา
ที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑) การรักษาความมั่นคงภายใน
๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ
๓) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
๔) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
๕) การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล
๖) การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เปูาหมายเพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระดับการ
ให้บริการสาธารณะอย่างโปร่งใส ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้รับการอํานวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และเป็นธรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เปูาหมายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้า
อนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิตอลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ําประปา
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
๓) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๔) การพัฒนาด้านพลังงาน
๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๖) การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ําประปา
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เปูาหมายเพื่อใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และวัตกรรม เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เช่น การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การเสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะ
ทางความคิด การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สมดุล การแก้ไขปัญหาและยกระดับ
ความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
๒) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เปูาหมายเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและเพิ่ม
รายได้อย่างทั่วถึง พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และฟื้นฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชน
โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑) การพัฒนาภาค โดยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง มาตรฐาน ปลอดภัย และอินทรีย์ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอล
ของประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารย ะธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ
๒) การพัฒนาเมือง ทั้งการพัฒนาเมืองหลัก และการพัฒนาเมืองสําคัญ
๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
เปูาหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบจากทําเ
ลที่ตั้งของประเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเชิงยุทธศาสตร์ การให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง
และเสริมสร้างประโยชน์ของประเทศในด้านการค้า การลงทุน การเงิน รวมถึงการผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยให้เป็นส่วนสําคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และโลก โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมภายใต้
ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
๒) การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน
ที่มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
๓) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพื่อขยายฐานการผลิต การค้า การบริการ
ของผู้ประกอบการไทย สร้างผลตอบแทนจากเงินทุน และ Know How ของไทย และพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่การเป็นชาติการค้า
๔) มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
๕) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภุมิภาค และนานาประเทศ
๖) บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ และภารกิจด้าน
การต่างประเทศ
๗) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาค โดยมีบทบาท
ที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง

แนวคิดการพัฒนาตามตัวแบบประเทศไทย 4.0
หลายประเทศได้กําหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21
อาทิ สหรัฐอเมริกาพูดถึง A Nation of makers อังกฤษกําลังผลักดัน Design of Innovation ขณะที่จีน
ได้ประกาศ Made in China 2025 ส่วนอินเดียก็กําลังขับเคลื่อน Made in India หรืออย่างเกาหลีใต้
ก็วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy เป็นต้น
หากย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยมีการปรับโมเดลทางเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจาก
“โมเดลประเทศไทย 1.0”ที่เน้นภาคเกษตร ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่
“โมเดลประเทศไทย 3.0 ”
ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ตาม ภายใต้
“โมเดล
ประเทศไทย 3.0” นอกจากจะต้องเผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลางแล้ว ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับ
“กับดักความเหลื่อมล้ําของความมั่งคั่ง ” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา ” ซึ่ง กับดักเหล่านี้
เป็นประเด็นที่ท้าทายสังคมไทยในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้าม
“โมเดลประเทศไทย 3.0 ”
ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”
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ประเทศไทย 4.0
เป็นแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
“Value-Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ” กล่าวคือ ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดล
เศรษฐกิจแบบ “ทํามากได้น้อย ” ซึ่งต้องมีการการปรับเปลี่ยนเป็น “ทําน้อย ได้มาก ” นั่นหมายถึง
การขับเคลื่อนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสําคัญ คือ
1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ที่รัฐต้องให้ความช่วงเหลืออยู่ตลอดเวลา
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง

ไปสู่การเป็น

3) เปลี่ยนจาก Traditional Service ไปสู่ High Value Services
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่แรงงานี่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ ”
ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลาย
เชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ” โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย” ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัว
5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการบริการที่มีมูลค่าสูง
ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง “New Startups”
อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร ( Agritech) เทคโนโลยีอาหาร ( Foodtech) ในกลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีสุขภาพ
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ ( Meditech) สปา ในกลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (
Robotech)
ในกลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีด้านการเงิน( Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน ( IoT) เทคโนโลยี
การศึกษา( Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส ( E-Marketplace) อี-คอมเมิร์ซ ( E-Commerce) ในกลุ่มที่ 4
เทคโนโลยีการออกแบบ ( Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ( Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว
(Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) ในกลุ่มที่ 5 เป็นต้น
กระบวนทัศน์ในการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ประเด็นสําคัญ คือ
1) เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง
และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

มั่นคง
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2) เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน
3) เป็นการผลึกกําลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกําลัง
กับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
การ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการทักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลัก
ที่ต้นน้ํา เพื่อสร้างความเข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเปูาหมายที่อยู่กลางน้ํา และ Startups ต่างๆ ที่อยู่ปลายน้ํา
โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ (มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (มี 5 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ําและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดระเบียบการให้บริการขนส่งสาธารณรับจ้าง
กลยุทธ์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (มี5 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างค่านิยม จิตสํานึก และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดทํานวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
(มี 3 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานทางเลือก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
(มี 2 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม (มี 2 กลยุทธ์)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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กลยุทธ์ที่ 1 การปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (มี 2 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง (มี 1 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก (มี 2 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน (มี 1 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558)
1) การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนสหกรณ์ชุมชน
การช่วยเหลือเรื่องโรงสี โรงอบ ศูนย์แปรรูปในชุมชน โครงการพี่จูงน้อง (โดยภาคเอกชน) และการดําเนินการ
เกี่ยวกับ Social Business
2)
การบริหารจัดการน้ําเพื่อบรรเทาภัยแล้ง การขุดบ่อน้ําบาดาลการขุดลอกคูคลอง และการรองรับ
น้ําฝนนอกเขตพื้นที่เขื่อน
3) การจัดระเบียบการประมงให้ครอบคลุมทั้งการประมงน้ําลึก การประมงน้ําตื้น การประมงทะเล
ชายฝั่ง การประมงทะเลนอกชายฝั่ง การประมงน้ําจืด
4) การคืนพื้นที่ปุา และจัดหาที่ดินให้แก่ผู้ไม่มีที่ทํากิน
5) การจัดให้มีร้านขายสินค้าราคาถูกในทุกพื้นที่
6) การจัดหาพื้นที่เพื่อทําการค้า
7) การช่วยเหลือ
SMEs
8)
การแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน และ Nano-Finance
9)
การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ทั้งในเรื่องของคุณภาพการสอนของครู หนี้สินครู คุณภาพ
ของนักเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนระบบการประเมินการเรียนการสอน
10) การดูแลประชาชนเรื่องที่อยู่อาศัย
11) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (
Digital Economy)
12) การปรับปรุงให้ระบบการให้บริการสุขภาพทั้ง 3 ระบบ (กองทุนหลักประกันสังคม และการเบิก
ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ) เป็นมาตรฐานเดียวกันและลดความเหลื่อมล้ําของการใช้สิทธิ
13) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (อัยการ ศาล ทนาย)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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14) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ได้แก่ (1) การปรับปรุงมาตรฐานการบินพล
เรือนของไทยตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนของไทยตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (2) การดําเนินการเกี่ยวกับการทําประมงที่ผิดกฎหมาย (3) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
และการจัดทํารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (4) การดําเนินการตามคําแนะนําของคณะทํางานเฉพาะกิจ
เพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน และ(5) การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล
(พ.ศ. 2559- 2563)
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2559-2563)
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการฮาลาลที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนและของโลกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในสินค้าฮาลาลของไทย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการ
ฮาลาลให้ขยายตัวมากขึ้น ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากลและ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมฮาลาล
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของหอการค้าไทย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความคุ้มค่าที่สุดในเอเชีย
เป้าประสงค์ (Goals)
1)
เพื่อเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2)
เพื่อเพิ่มรายได้รวมจากการท่องเที่ยว (1.5 ล้านล้านบาท/ปี)
3)
เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและจัดแสดงนิทรรศการและสินค้าระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Development Strategies)
ภายใต้ความมีเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม ประเพณีที่โดดเด่น รวมถึงความมีอัธยาศัยไมตรี
ของคนไทย และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก ประกอบกับมีแนวโน้มการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย และการเปิดเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน จึงกําหนด
ยุทธศาสตร์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
 สร้างสรรค์กิจกรรม และรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และทําการตลาดการท่องเที่ยวไทยเชิงรุก
 เสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุนด้านการท่องเที่ยว
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2) ฟื้นฟูและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงยกระดับคุณภาพสิ่งอานวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นฐานในการศักยภาพการท่องเที่ยวไทย ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดยมีกลยุทธ์
ดังนี้
การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
ยกระดับคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีกลยุทธ์ดังนี้
การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ งและปัจจัยพื้นฐานเพื่อการ
ท่องเที่ยว
การสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและใน
ภูมิภาค
การพัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นคงในทรัพยากรบุคคล
ทางการท่องเที่ยว โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการมีจิตใจในการให้บริการ ( Service mind) ให้กับบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
เร่งพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้งสร้าง
โอกาสสําหรับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน ตามเปูาหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งมุ่งเน้นประเด็นท้าทายของการพัฒนาที่จะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าที่พึ่งพา
ทางถนนเป็นหลักไปใช้การขนส่งหลักที่เป็นรูปแบบที่มีต้นทุนต่อหน่วย ต่ํากว่า และการเชื่อมต่อการเดินทาง
และการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งการยกระดับความคล่องตัวในการเดินทางและการขนส่ง
ไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแผนงานการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 สรุปดังนี้
1) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
จะดําเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง
และพัฒนาระบบรถไฟทางคู่
ที่มีความพร้อมดําเนินการ 6 สายแรก และเร่งผลักดันให้สามารถดําเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน
(Standard Gauge) เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตอนใต้ ) เพื่อให้รถไฟ
เป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทาง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ
2) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดยจะเร่งรัดขยายเส้นทางรถไฟฟูาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
เปลี่ยนรถโดยสารประจําทางให้ประชาชนได้ใช้รถที่ได้มาตรฐาน ลดมลพิษในเขตเมือง ปรับปรุงถนนและ
สะพาน เพื่อลดความแออัดของปริมาณจราจรในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ถนนเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร
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3) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สาคัญของประเทศ
และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง
การปรับปรุงโครงข่ายถนนระหว่างเมืองหลักและเชื่อมเมืองหลักกับด่านพรมแดนให้เป็น
4 ช่องจราจร
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากร การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในเส้นทางที่มีความจําเป็น
ตลอดจนผลักดันการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน เช่น จุดพักรถบรรทุก สถานีขนส่ง
สินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพื่อให้เกิดระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
สามารถรองรับการค้า การลงทุนที่จะสูงขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้า โดยการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา
ท่าเรือลําน้ําและท่าเรือชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ และเป็นการเปิดประตูการขนส่งด้านฝั่งทะเลอันดามันที่สามารถเชื่อมโยงเป็นสะพาน
เศรษฐกิจกับท่าเรือฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งเป็นทางเลือกในการขนส่งที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใหม่
5) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ โดยการเร่งผลักดันการพัฒนา
ท่าอากาศยานหลักที่เป็นประตูการขนส่งของประเทศ ให้ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับความต้องการ
ของประชาชนผู้เดินทางไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค
ให้มีบทบาทมากขึ้นในกิจกรรมด้านการบินและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมการบินของประเทศ และการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาห้วงอากาศของไทยให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564)

๑)
๒)
๓)
๔)

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การบริโภค การค้า และ การบริการ เกษตรอินทรีย์
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์
เพิ่มมูลค่าของผลิตผล ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์
เพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
ให้มาตรฐานและระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ทั้ง
ในและต่างประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลาง (
Hub)
ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์
ในระดับสากล
โดยมียุทธศาสตร์ในการดําเนินการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตร
อินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการตลาด สินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
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แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า (พ.ศ.2558 - 2569)
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํากําหนดขึ้นโดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ํา
อย่างบูรณาการและยั่งยืน แนวนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน และการวิเคราะห์สถานการณ์น้ําและแนวโน้มความต้องการ
ใช้น้ําปัญหาการขาดแคลนน้ํา
อุทกภัยและคุณภาพน้ําในอนาคต
บนพื้นฐานของการทํางานร่วมกัน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยมีวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ในการจัดการทรัพยากรน้ํา ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ทุกหมู่บ้านมีน้ําสะอาดอุปโภคบริโภค น้ําเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ําอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”
ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ํา 6 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค
มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
๑) จัดหาแหล่งน้ําต้นทุนและก่อสร้างระบบประปา
๒) พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชนบทและจัดหาแหล่งเก็บน้ําเพิ่มเติม รวมทั้งการเก็บกักน้ําฝน
๔) จัดหาน้ําดื่มให้โรงเรียนและชุมชน
๕) การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
๑) การจัดการด้านความต้องการ
๒) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
๓) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ําและระบบชลประทาน
๔) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน
๕) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําใหม่และระบบกระจายน้ํา
๖) การพัฒนาระบบผันน้ําและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ําภายในและระหว่างลุ่มน้ํา/ต่างประเทศ
๗) การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย
มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
๑) การปรับปรุงทางน้ําสายหลัก
๒) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา ผันน้ํา และพื้นที่รับน้ํานอง
๓) การปูองกันน้ําท่วมชุมชนเมือง
๔) การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ํา/จังหวัดและปรับปรุง/จัดทําผังเมือง
๕) การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน้ําให้เต็มศักยภาพ เพื่อลดปริมาณน้ําหลากให้กับพื้นที่ตอนล่าง
๖) การสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ํา
มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
๑) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
๒) ลดน้ําเสียจากแหล่งกําเนิด
๓) การควบคุมระดับความเค็ม โดยการปล่อยน้ําจืดผลักดันน้ําเค็มและสร้างอาคารควบคุม
๔) การกําจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้ํา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้ําที่เสื่อมโทรมและปูองกันการพังทลายของดิน
มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
๑) การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ปุาต้นน้ําที่เสื่อมโทรม เพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศพื้นที่ต้นน้ําชะลอการไหลหลาก
ในช่วงฤดูฝนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ปุา
๒) ปูองกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
1. จัดทํา (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
2. การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานปฏิบัติ
3. การสนับสนุนองค์กรชุมชน องค์กรลุ่มน้ําและเครือข่ายระหว่างลุ่มน้ําทุกระดับทั้งในและระหว่างประเทศ
4. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ /แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการน้ําในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทั้ง
ในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ํา
5. การศึกษา วิจัย แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ํา/ลุ่มน้ําสาขา
6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
7. การจัดการน้ํา บํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบชลประทาน
8. การควบคุมการบุกรุกทางน้ํา
9. การติดตามและประเมินผล
10. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเป็วนแผนหลักระดับชาติด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ ควบคู่กันกับทศวรรษแห่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสหประชาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔ -๒๕๖๓) และสอดคล้องกับเปูาหมายไอจิ ซึ่งมุ่งหมายที่จะแก้ไข
มูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝูาระวัง เพิ่มพูน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจน
ครอบคลุมระยะเวลาไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
“ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ โดยรัฐบาล
และทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการปกปูองคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ
มีส่วนร่วมทุกระดับ
มีมาตรการในการดําเนินการ ดังนี้
๑) การสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
๒) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
มีมาตรการในการดําเนินการ ดังนี้
๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกปูองคุ้มครองระบบนิเวศน์ ชนิดพันธ์ และพันธุกรรม
๒) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกปูองคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด ท้องถิ่น
และชุมชน
๓) ลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูน
และแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
มีมาตรการในการดําเนินการ ดังนี้
๑) ปกปูองคุ้มครองและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อให้ประเทศ
ไทยได้รับประโยชน์สูงสุด
๒) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้
เป็นมาตรฐานสากล
มีมาตรการในการดําเนินการ ดังนี้
๑) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
๒) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล

แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
จากสถานการณ์การบุกรุกทําลายทรัพยากรปุาไม้อย่างต่อเนื่อง ทําให้พื้นที่ปุาไม้ของประเทศไทย มี
จํานวนลดลงเป็นปริมาณมาก ก่อให้เกิดผลกระทบและความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม้ที่รุนแรง
จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ปุา เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์และสมดุล ประชาชนกับปุาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้มี
พื้นที่ปุาไม้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ และเพื่อเป็นการหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทําลายปุา และ
พิทักษ์ทรัพยากรปุาไม้ของชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์พิทักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีทรัพยากรปุาไม้อุดมสมบูรณ์ อันเป็นรากฐานการพัฒนาชาติให้มั่นคงยั่งยืน ”
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผนึกกาลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้
มีกลยุทธ์ที่สําคัญดังนี้
๑) หยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
๒) จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจปูองกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายปุา
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายปุา
๔) ยึดคืนพื้นที่ปุา ยับยั้งการบุกรุกปุา และแก้ปัญหาปุาบุกรุกคน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักฐานหลัก
ร่วมกับหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปลุกจิตสานึกรักผืนป่าของแผ่นดิน
มีกลยุทธ์ที่สําคัญดังนี้
๑) กําหนดให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทําลายปุาเป็น “วาระแห่งชาติ”
๒) จัดตั้งองค์กรแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตสํานึก
๓) ปลุกจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้
มีกลยุทธ์ที่สําคัญดังนี้
๑) ปรับปรุงระบบการพิทักษ์ทรัพยากรปุาไม้
๒) พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารจัดการปุาไม้ทั้งระดับจังหวัดและอําเภอ
๓) จัดทําแนวเขตทรัพยากรปุาไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวที่ชัดเจน
๔) จําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินปุาไม้ (Zoning)
๕) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการพิทักษ์ทรัพยากรปุาไม้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน
มีกลยุทธ์ที่สําคัญดังนี้
๑) จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมกับประชาชน
๒) จัดระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศเพื่อทดแทนความต้องการและลดการบุกรุกตัดไม้ทําลายปุา
๓) ให้คนอยู่กับปุาพึ่งพากันอย่างมีความสุข

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมนั้นจะให้ความสําคัญกับการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงสร้างสนับสนุนสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคงในการต่อยอด
สําหรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมรายย่อยในแต่ละประเภทได้ บนบริบทความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่
จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านบุคลากร ผู้ประกอบการ การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพตามความต้องการของลูกค้าในระดับสากล การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ ทั้ง
ในเรื่องของแหล่งเงินทุนกฎระเบียบข้อบังคับในการนําเข้า ส่งออกสินค้า และการผลิต การส่งเสริมการใช้ทุน
มนุษย์ผ่านการส่งเสริมการผลิตบนฐานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบการผลิตที่มีแนวโน้มการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นนั้น ยังเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การผลักดันให้มีการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับศักยภาพในการผลิต
ให้สูงขึ้นอีกด้วย โดยทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จัดทําขึ้น ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
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1. ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ต่างประเทศ
โดยใช้ศักยภาพของประเทศต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในตลาดโลก การสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศผู้ผลิตนั้นจะทวีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละประเทศร่วมกันสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์ การลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและต้นทุน
การผลิต เพื่อนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก การร่วมมือกันระหว่างประเทศนั้นไม่
เพียงแต่ประโยชน์ในด้านของเครือข่ายฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการสร้างและ
ขยายการบริการและการตลาดไปยังประเทศพันธมิตรเหล่านั้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 ที่จะเกิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือกันในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างชัดเจน
ดังนั้นการยกระดับเครือข่ายฐานผลิต บริการและการตลาดร่วมกันกับประเทศพันธมิตรจึงเป็นแนวทางหนึ่ง
สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับสากลในอนาคต แนวทางการพัฒนานี้เป็นสิ่งที่จะดําเนินการ
พัฒนาระยะแรกก่อน
เพื่อให้เกิดการยกระดับและการเริ่มต้นสร้างฐานการผลิตไปในอาเซียนสําหรับ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ส่วนในระยะกลางนั้นจะต้องสานต่อเครือข่ายการผลิต โดยเพิ่มบทบาทในเครือข่าย
การผลิตไปสู่การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตของอาเซียน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการดําเนินการตลาดอย่าง
ต่อเนื่องทั้งการให้บริการและจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าไทยในอาเซียน อย่างไรก็ดี การขยายฐานการผลิต
ไปในอาเซียนอย่างเดียวคงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นในระยะยาว
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยจําเป็นต้องขยายฐานการผลิตไปสู่กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในด้านของแรงงาน
และวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเทศในกลุ่มแอฟริกา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการยกระดับเครือข่าย
การผลิตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการขยายฐานตลาดสินค้าและบริการไปในกลุ่มประเทศดังกล่าว
2. ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นจําเป็นต้องเริ่มต้นจากการยกระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดยแนวโน้มของความต้องการ
ของผู้บริโภคในอนาคตมีแนวโน้มไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพดีและสามารถตอบสนองต่อการดําเนินชีวิตประจําวันได้
ในแต่ละกลุ่มเปูาหมายภายใต้การบริการและราคาที่มีความเหมาะสม
ซึ่งการยกระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการแต่เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งหมด จําเป็นต้อง
อาศัยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการวิจัยและพัฒนา
ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจากผู้บริโภค ดังนั้นการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ในระยะกลางจะก้าวสู่การพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์สินค้าที่
เน้นการใช้ทุนมนุษย์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับสินค้า และขยายความร่วมมือของผู้ประกอบการ
ในห่วงโซ่คุณค่ากับบริษัทขนาดใหญ่ภายในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการยกระดับผู้ประกอบการ
รายย่อยสู่บริษัทชั้นนําในโลกต่อไป เพื่อนําไปสู่การการยกระดับขีดความสามารถการผลิตไปสู่การส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาสินค้าและตลาด รวมทั้งการก้าวเข้าสู่เจ้าของตราสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและ
สามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตในเวทีโลกได้ในระยะยาว
3. ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ
โครงสร้างสนับสนุนนับเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยที่จะส่งผลต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยต่อไป
ในอนาคต ทั้งในด้านของการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุก
ขณะ โดยเฉพาะแนวโน้มของความร่วมมือทางการค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้
เท่าทันกับสถานการณ์ จะทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดโลกได้
รวมทั้งการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ตลอดจนการเพิ่มขีด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับให้สามารถรองรับต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการมี
หน่วยงานกลางที่บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมกับสังคมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมไทยต่อไป สิ่งเหล่านี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการยกระดับโครงสร้าง
สนับสนุนอุตสาหกรรม แต่ในระยะถัดไปนั้นจําเป็นต้องพัฒนาสู่การสร้างการยอมรับในศูนย์วิจัยและพัฒนา
สินค้าของไทยในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น เพื่อนําไปสู่การเป็นผู้กําหนดและมีบทบาทในการสร้างมาตรฐานของสินค้า
ให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง นอกจากนี้ยังควรสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การรองรับการผลิตในรูปแบบคลัสเตอร์ต่อไปในอนาคตได้ ส่วนในระยะยาวจําเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมร่วมกันทั้งเครือข่ายการผลิต โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันในภูมิภาคและมีบทบาทใน
การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตและบริการ จนสามารถส่งออกไปบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตและ
บริการในภูมิภาคต่างๆของโลกได้ เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)
การจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๖๔) ของประเทศไทย จัดทําขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง โดยได้ให้ความสําคัญ
กับประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน ๑๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ สังคมและวิถีชีวิต
สุขภาพ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจและการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และภาวะโลกร้อน พลังงานยั่งยืน เกษตรอาหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมทั้งผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ในเวทีโลก และยังได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาควบคู่
ไปกับอนาคตของประเทศที่มี “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย ”
โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาและสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น มีภูมิคุ้มกัน
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
๑) วทน. เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน
๒) วทน. เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้
๓) วทน. เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน
๔) วทน. เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและ
บริการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
๑) วทน. เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา
๒) วทน. เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา
๓) การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
๑) วทน. เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๒) การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๓) วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการพัฒนา
๔) วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ําของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
๑) การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกําลังคนด้าน วทน. ของประเทศ
๒) การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ องค์ความรู้ กําลังคน วทน.
๓) การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพ
และบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้
๑) การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน.
๒) การพัฒนาตลาด วทน.
๓) การสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐาน วทน.
๔) การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.
๕) การบริหารจัดการการดําเนินงานพัฒนา วทน.

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2558 (เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558) เห็นชอบกิจการ
เปูาหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนดและตั้งในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจํานวน 13 กลุ่มกิจการ ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
2) เซรามิกส์
3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
6) การผลิตเครื่องมือแพทย์
7) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
9) การผลิตพลาสติก
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10) การผลิตยา
11) กิจการโลจิสติกส์
12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมและ
13) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การสร้างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจ
เพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติรายงานการสร้างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจ
เพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ สรุปคือ จะต้องทําให้การพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับชุมชนมีความเชื่อมโยงกันโดยใช้ธุรกิจ
ชุมชน (Community Business) ซึ่งเป็นการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการรวมกลุ่มในชุมชน
เพื่อสร้างอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจและนํากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลกําไรกลับมา
สู่ชุมชนภายใต้ระบบสหกรณ์ชุมชนมิใช่ระบบสหกรณ์แบบปันผลนิยม

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ “เป็นภาคที่ทําการผลิต และเชื่อมโยงการผลิต การค้า การลงทุน การขนส่ง สินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ตามความต้องการของตลาดประเทศ รวมถึงทั้งในและนอกอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขงเพื่อเพิ่มรายได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”
ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ
๑) ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ประกอบด้วย
 ยุทธศาสตร์ข้าว
 ยุทธศาสตร์ด้านความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร
 ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตอ้อย
 ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
 ยุทธศาสตร์การแปรรูปยางพารา
 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพการผลิตการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ําที่มีศักยภาพ
๒) ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม
 ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตร
 ยุทธศาสตร์น้ําเพื่ออุตสาหกรรม
 ยุทธศาสตร์เพื่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
๓) ยุทธศาสตร์ด้านบริการ
 ยุทธศาสตร์การใช้นวัตกรรมเพื่อการบริการใหม่ๆ
 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงการผลิตสินค้าระหว่างจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด
 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการค้าชายแดน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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 ยุทธศาสตร์สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศในกลุ่มลุ่มน้ําโขง และนอก
ประเทศลุ่มน้ําโขง
 ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งท่องเที่ยว
 ยุทธศาสตร์ตลาดท่องเที่ยว
 ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการภาคบริการ
 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์
 ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
 ยุทธศาสตร์ผลิตพลังงานทดแทน
๑๘. การประมวลผล : ตัวชี้วัดร่วมระดับกลุ่มจังหวัด การเปรียบเทียบกับค่ากลาง เพื่อสะท้อนประเด็นการ
พัฒนาของกลุ่มจังหวัด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2564)
1.จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา(Positioning) ของกลุ่มจังหวัด มีดังนี้
จุดเน้นที่ 1 การท่องเที่ยว
จุดเน้นที่ 2 การเกษตร
จุดเน้นที่ 3 การค้า การลงทุน
2.วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด(Vision) “ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยง 3
ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสังคม อาเซียน”
3.พันธกิจ(Mission) “ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการ ในด้านการ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด”
4.เป้าประสงค์ “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน”
เปูาประสงค์รวม
: ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ(GDP : Gross Domestic Product) เพิ่มขึ้นร้อย 3 จากปีที่ผ่านมา
: รายได้ต่อหัวต่อปี (GNP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา
5.ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตอนบน 2 มีทั้งหมด 4 ประเด็น
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
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6.เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่าง
ยั่งยืน เป็นประเด็นที่มุ่งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 3 ธรรม(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) ของกลุ่ม
จังหวัดฯ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
)1แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม
ของกลุ่มจังหวัดฯ เป็นที่ยอมรับในหมู่
นักท่องเที่ยว
)2แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวย
ความสะดวกได้รับ การพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน
)3บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการเพิ่ม
ขีด ความสามารถในการบริการ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมา

ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
๓
๓
๓

๓

๓

๓

กลยุทธ์
2564
๓ ๑ )ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 3 ธรรม
ของกลุ่มจังหวัด
๒พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว )
และสิ่งอำนวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว
๓
ให้ได้มาตรฐาน
๓ให้ความรู้ด้านการ )
ท่องเที่ยวและบริการแก่
บุคคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว

6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรนั้น เป็น
ประเด็นที่มุ่งเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับตลาด และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่า
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
2561 2562
2563 2564
)1การผลิตทางการเกษตร ได้รับการ ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
๓
๓
4
5 1)เพิ่มศักยภาพการผลิตและ
ส่งเสริมให้มี ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ จังหวัดภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากปีที่
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
บริหารจัดการ นวัตกรรม และ
ผ่านมา
)2ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
เทคโนโลยี
จํานวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ชนิด 3 ชนิด 3 ชนิด 3 ชนิด 3 เพิ่ม มูลค่าผลผลิตทาง
)2ผลผลิตการเกษตรได้รับ การแปร เพิ่มขึ้น
การเกษตรให้ สอดคล้องกับ
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ สอดคล้องกับ จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ 2ชิ้น
2ชิ้น
2ชิ้น
2ชิ้น ตลาด
ตลาด
)3สนับสนุนการวิจัยและ
ผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาการผลิตและการแปร
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
รูป เพื่อเพิ่มมูลค่า
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6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนนั้น เป็นประเด็นที่มุ่ง
เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อ
การค้า การลงทุน และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในการค้า การลงทุน
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
)1ผู้ประกอบการได้รับการเพิ่มขีด ร้อยละของผู้ประกอบการที่
5
5
5
5 )1เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า การ
ลงทุน
ความสามารถด้านการค้า การ ได้รับการ
เพิ่มขีดความสามารถในการค้า
แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่
ลงทุน )2สิ่งอำนวยความ
การ ลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่
)2ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อ
สะดวกทางการค้า การลงทุน
การค้า การลงทุน
ได้รับการปรับปรุง )3 พัฒนา/ ผ่านมา
3
3
3
3 )3ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าและบริการได้รับการเพิ่ม ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่ม
ให้กับสินค้าและบริการในการค้า การ
มูลค่าโดยใช้นวัตกรรม
จังหวัดสาขา การขายส่ง การ
ลงทุน
ขายปลีกฯ จากปีที่ผ่านมา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคง เป็นประเด็นที่มุ่งส่งเสริมการนําเอา
วิธีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงาน กลุ่มจังหวัดฯ สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความ
มั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
)1มีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ ร้อยละของข้าราชการที่กระท 50 60 70
80 )1ส่งเสริมการนําเอาวิธีการบริหาร
ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการ า
จัดการภาครัฐ แนวใหม่มาใช้ในการ
ผิดลดลงจากปีที่ผ่านมา
บริหารงานกลุ่มจังหวัด
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
ร้อยละของข้อร้องเรียน ร้อง 50 60 70
80 )2สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความ
บูรณาการ
มั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความ
)2ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมี ทุกข์ได้รับการแก้ไขตามขั้นตอน
และ ระยะเวลาที่ก าหนด
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ร้อยละของคดีอาญาที่เกิดขึ้น 50 60 70
80 )3พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐใน
และ ทรัพย์สิน
ลดลงจากปีที่ผ่านมา
การแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชนใน
กลุ่มจังหวัด
ป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์: เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน
เป้าประสงค์
๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้าชายแดน
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรม
๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปูองกันภัยธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ประตูการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
๑. ด้านเกษตร: เกษตรมูลค่าสูง - โคเนื้อหนองสูง และข้าวอินทรีย์
๒. ด้านท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – ท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
๓. ด้านการค้าการลงทุน: การค้าชายแดน การลงทุน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔. ด้านอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการเกษตร
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐาน
รวม
เป้าหมายรวม
4 ปี
๑. สร้างการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจ
โดยเน้นการ
เพิ่มมูลค่าใน
ภาคเกษตร
และ
สนับสนุน
ภาคการค้า
ชายแดน
อุตสาหกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

อัตราขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐
อัตราขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค
เกษตร เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐
มูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ๒๘
อัตราขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ
2๐
รายได้การ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ
ราคาประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๗ อยู่ที่๒๒,๓๒๒
ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร ณ ราคาประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ อยู่ที่ ๖,๗๙๕
ล้านบาท

2561

เป้าหมายรายปี
2562
2563

2564

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

มูลค่าการค้าของด่าน
เพิ่มขึ้น
มุกดาหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละ 7 ต่อปี
อยู่ที่ ๕๓,๙๓๖ ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
เพิ่มขึ้น
ภาคอุตสาหกรรม ณ ราคา ร้อยละ ๕ ต่อปี
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อยู่
ที่ ๓,๓๕๐ ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

รายได้จากการท่องเที่ยวปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ อยู่ที่ ๑,๙๙๕
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย(ต่อ)
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐาน
รวม
เป้าหมายรวม
4 ปี
๒. เพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
สร้างชุมชน
ให้น่าอยู่ มี
ความมั่นคง
และเป็น
ธรรม

สัดส่วนคนจน
ลดลงเหลือ ร้อย
ละ ๒๐ ในปี
๒๕๖๔
ค่าเฉลี่ย O-NET
ทุกระดับไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 50
ในปี 2564
ปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากร
ในจังหวัดเพิ่มขึ้น
เป็น ๘.๕ ปี ในปี
2564
อัตราการลดลง
ของจานวนคดี
ความ/ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

เป้าประสงค์รวม

2561

เป้าหมายรายปี
2562
2563

2564

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้น
คนจนอยู่ที่ร้อยละ ๒๙.๒๖ ร้อยละ ๕ ต่อปี
ของประชากรทั้งหมด

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีค่าเฉลี่ย
คะแนน O-NET ทุก
ระดับ ที่ร้อยละ ๓๗.๖

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ ๔๒.๕

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ ๔๕

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ ๔7.5

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 50

ปีการศึกษาเฉลี่ย ในปี
พ.ศ.
๒๕๕๗ อยู่ที่ ๗.๕ ปี

ปีการศึกษา
เฉลี่ย อยู่ที่ ๗.๘
ปี

ปีการศึกษา
เฉลี่ยอยู่ที่ ๘ ปี

ปีการศึกษา
เฉลี่ย อยู่ที่ ๘.3
ปี

ปีการศึกษา
เฉลี่ย อยู่ที่ ๘.5
ปี

ลดลงร้อยละ
๑๐ ต่อปี

ลดลงร้อยละ
๑๐ ต่อปี

ลดลงร้อยละ
๑๐ ต่อปี

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการรับ ลดลงร้อยละ
แจ้งคดีความ (อาญา /
๑๐ ต่อปี
อุกฉกรรจ์) ทั้งสิ้น ๙๗ คดี

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม
4 ปี
๓. เพื่ออนุรักษ์
อัตราการ
ฟื้นฟู
เปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ปุา
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นอย่าง
และปูองกันภัย
น้อยร้อยละ ๑
ธรรมชาติ
ในปี 2564
อัตราการ
ลดลงของ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ ร้อย
ละ 10 ต่อปี

ข้อมูลพื้นฐาน
2561

เป้าหมายรายปี
2562
2563

2564

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
มีพื้นที่ปุาไม้
๘๖๓,๑๙๘ ไร่

เพิ่มขึ้นร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ
๐.๒๕ ต่อปี
๐.๒๕ ต่อปี
๐.๒๕ ต่อปี
๐.๒๕ ต่อปี

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มี
จานวนผู้ประสบภัย
๔๗๘,๔๖๔ ราย

ลดลงร้อยละ
10 ต่อปี

ลดลงร้อยละ
10 ต่อปี

ลดลงร้อยละ
10 ต่อปี

ลดลงร้อยละ
10 ต่อปี
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร(พ.ศ.2560-2564)
1. วิสัยทัศน์“สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง ดารงอยู่คู่การท่องเที่ยว หนึ่ง
เดียวการศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน ”
2. พันธกิจ
1. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ประจําจังหวัด
4. พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร
1. พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านไฟฟูาโทรศัพท์ น้ําประปา อย่างทั่วถึงและพียงพอ
3. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ํา เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง
และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ให้บริการด้านการศึกษา การสนับสนุนวัสดุ สื่อ-อุปกรณ์ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนา
เด็กนักเรียน
5. ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความสนใจในด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
8. ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9. บริการด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐานที่ดี
10. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดมุกดาหารให้ลดลง
11. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
12. ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน
13. พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อนําเข้าสู่ตลาดอาเซียน
14. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน
15. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
17. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
18. ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ
19. ส่งเสริมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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20. ส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคม
21. ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดมุกดาหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1 ด้านการเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

แนวทางการพัฒนา
1.1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัยห่างไกล
อบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดี
มีสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขในเขตจังหวัดมุกดาหารให้
ลดลง
1.1.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
ความสนใจในด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
1.1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ดีขึ้น
1.1.4 การให้บริการสุขภาพอนามัยพื้นฐานที่ดี
1.1.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1.1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.1.7 ส่งเสริมความจงรักภัคดีต่อ สถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
1.2 พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
1.2.1 พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย
1.2.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการ
ด้านไฟฟูา น้ําประปา และโทรศัพท์ อย่างพอเพียง
และทั่วถึง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

แนวทางการพัฒนา
2.1 จัดให้มีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2.1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ
ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
2.1.3 สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน
2.1.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
กําหนดนโยบาย และความต้องการในการพัฒนา
ท้องถิ่น
2.1.5 ส่งเสริมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล
2.1.6 ส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคม
3.1 ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรม และพัฒนาการ
ตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน
3.1.1 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
3.1.2 ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่
ประชาชน
3.1.3 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่
ตลาดอาเซียน
3.1.4 พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์( OTOP) ของจังหวัดมุกดาหารเพื่อนําเข้าสู่
ตลาดอาเซียน
3.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

5 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย

แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมือง
เศรษฐกิจพิเศษ ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเอกลักษณ์ประจําจังหวัด
4.1.1 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
กิจกรรม ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์
สืบสานต่อ และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
4.1.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
โดยการสนับสนุนความสารมารถของผู้ประกอบการ
และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการทั้ง
ในและภายนอกประเทศ
4.1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม
สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ในการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร
5.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ
5.1.2 ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.3 ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่าง
เป็นระบบ
6.1 พัฒนาการศึกษาที่ทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
6.1.1 ให้บริการด้านการศึกษาและสนับสนุนวัสดุสื่ออุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาเด็ก
นักเรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะ และมีศักยภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
6.1.2 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทั้งในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
6.1.3 สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
6.1.4 ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์(vision) และ พันธกิจ(mission) การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์(vision)เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
“ เพิ่มศักยภาพของคน เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิ่งแวดล้อมชุมชน
ให้น่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง บนพื้นฐานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พันธกิจ(mission)เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
จัดให้มีน้ําอุปโภค บริโภค
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนได้รับการบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. การคมนาคมได้รับการดูแลทํานุบํารุงให้การติดต่อสัญจรไปมาได้รับความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
3. ประชาชนมีน้ําสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
4. ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับ
การดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง
5.ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีกินดี มีรายได้มีอาชีพที่มั่นคง การประกอบอาชีพภาคการเกษตร
สามารถพึ่งตนเองได้
6. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้คิดดีทําดี
และใช้เป็นหลักแนวทางดําเนินชีวิตที่ดี
7. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งดารเรียนรู้ เรียนรู้
วิทยาการใหม่ สามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณค่า
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ศาสนสถานให้เป็นจุดเด่น จุดขายสามารถ
สร้างรายรายสู่ชุมชน
9. ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ให้น่าอยู่
10. ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสร้างความ
มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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11. เพิ่มศักยภาพชุมชน ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น พัฒนา
ชุมชนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
12. การบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปอย่างถูกตั้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความ
ต้องการ และสามารถตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 6

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
3.การบริหารจัดการองค์กร
และชุมชน สังคมอาเซียน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การบริหารจัดการองค์กร และชุมชน สังคม
ส่งเสริมการลงทุน ด้านการเกษตร พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพานทางระบายน้ํา
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ําคลองส่งน้ํา ระบบสูบน้ํา เพื่อการเกษตร
เครื่องมือการเกษตร อุปโภค บริโภค
1.3 พัฒนาการระบบผังเมือง การควบคุมอาคารและงานสาธารณูปโภค
2.1 ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และปูองกันโรค
2.2 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เยาวชน และส่งเสริมการศึกษา
2.3 ให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
2.4 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.1 การบริหารจัดการองค์กร ที่ดี
3.2 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมสู่อาเซียน

4. ส่งเสริมการลงทุน ด้าน
การเกษตร พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว

4.1 ส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
4.2 ส่งเสริมการลงทุนทางการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน
4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. การส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลชุมชน
6.1 ส่งเสริมการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
1. จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
2. จัดให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
3. ให้มีการบํารุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ํา
เป้าประสงค์
ตําบลหนองสูง หนองสูงเหนือเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเขตเทศบาล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ํา
จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น
ขุดลอกคลอง สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น
จํานวนถนน ท่อระบายน้ํา ฯลฯทีได้รับการ
บํารุงรักษา
ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา
จํานวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง /
บํารุงรักษา
พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ
จํานวนไฟฟูาสาธารณะภายในตําบลที่เพิ่มขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมเมืองน่าอยู่ แนวทางที่
2 พัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
1.บํารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
2.ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
การจัดการและสนับสนุนการศึกษา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนประชาชนที่ได้รับ
คําแนะนํา ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักเรียนวัยก่อนเกณฑ์ที่
ได้รับการส่งเสริม จัดการคุณภาพการศึกษา
การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา
คนพิการและผู้ปุวยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ ที่ได้รับการ
สงเคราะห์
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดลดลง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด กองสาธารณสุขฯ
ความเชื่อมโยง
-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมเมืองน่าอยู่ แนวทางที่
1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัยห่างไกลอบายมุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร และชุมชน สังคม
พันธกิจ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1.ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทํา แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง
จํานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่แสดงออกในการมี
ส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จํานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนประชาชนที่ได้รับความ
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ปลอดภัยในการดําเนินการปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด
ความเชื่อมโยง
-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
-แนวทางที่ 1 จัดให้มีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการลงทุน ด้านการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
พันธกิจ
1.ส่งเสริมความรู้การเกษตรและการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
2.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์
1. ผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.การผลิตและกระจายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานปลอดสารพิษ ที่มากขึ้น
2.สถิติจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนเกษตรกรผู้ผลิตอาหาร
เทคโนโลยีการเกษตร
ปลอดภัยได้คุณภาพและมาตรฐาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประเพณีวัฒนธรรมและ
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวที่ประทับใน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนา
การท่องเที่ยวด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด กองสาธารณสุขฯ
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
จํานวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมการส่งเสริม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดการระบบบําบัด และกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด กองสาธารณสุขฯ
ความเชื่อมโยง
-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจ
ส่งเสริม สนับสนุนการศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
เป้าประสงค์
ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นได้รับการ ส่งเสริม สืบทอด
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบํารุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด
ความเชื่อมโยง
-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทาง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ประจําจังหวัด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนํามาเป็น
แนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ จึงได้กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) คือ “เป็นเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคม
เพื่อให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง”

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาส
การพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ในภาพรวม(ตําบล) ดังนี้
(1) จุดแข็ง (S : Strength)
- ประชาชนมีคุณภาพ มีการศึกษาที่ดี และคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
- ประชาชนมี ขนบธรรมเนียม และประเพณี วัฒนธรรมชาวภูไทที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
- ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง ถาวร มีนิสัยการออมเงินที่ดี
- ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันในเครือญาติ (วัฒนธรรม พ่อ-แม่ล่าม/ลูกล่าม)
- ประชาชนรวมกลุ่มเป็นสังคมที่เข้มแข็ง รักความสงบ มีความขยันขันแข็งประกอบอาชีพ
- ประชาชนมีภาวะเป็นผู้นํา
(2) จุดอ่อน (W : Weakness)
- เป็นสังคมชุมชนกึ่งเมือง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ
อย่างเข้มแข็ง จริงจัง ความสามัคคีในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพยังน้อย
- ประชาชนช่วงอายุวัยเด็ก ถึงวัยทํางาน มีการปรับสภาพการดํารงชีพแบบสมัยใหม่ เป็นครอบครัวเดี๋ยว
- ความแตกต่างทางความคิดของประชาชน ยังไม่เชื่อมสัมพันธ์กัน
- วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ทําให้ความสามัคคีในเครือญาติลดน้อยลง
(3) โอกาส (O : Opportunity)
- มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อต่อไปยัง จังหวัด อําเภอ และต่างจังหวัด ต่างอําเภอได้
- จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ติดชายแดนระหว่างประเทศ มีเส้นทางคมนาคมส่งสินค้าออกต่างประเทศ
เป็นจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ
- มีภูมิประเทศที่ดี สภาพดินที่ดีเหมาะทําการเกษตร มีลําห้วยไหลผ่านพื้นที่ มีภูเขาที่เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
- มีหน่วยงานราชการ ในการเข้าถึงการบริการของรัฐ และหน่วยธุรกิจ สถาบันการเงิน ในพื้นที่
- มีวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรมชาวภูไทที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้
- ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค สามารถสืบค้นข้อมูล ศึกษาความรู้มาปรับใช้
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(4) ภัยคุกคาม (T : Threaten )
- สภาพการณ์สื่อออนไลย์ที่ไม่เหมาะสม การลอกเลียนแบบ เกิดความเชื่อที่ไม่เหมาะสมต่อสังคม
- ปัญหาสังคมตามยุคสมัย เช่น ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท ลักขโมย เป็นต้น
- สภาวะทางเศรษฐกิจในภาพรวมไม่คงตัว เงินเฟูอ สินค้าราคาแพง ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
- สถานการณ์การเมืองไม่มั่นคง
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา
3.2. ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ข้อมูลปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ได้มาจากการจัดทําประชาคม
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ แล้วนํามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ประมวลสรุปออกมาเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
การพัฒนา ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร
- ถนน คสล. และถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่ทั่วถึง
- ถนน คสล. และถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร ชํารุดทรุดโทรม
- รางระบายน้ําอัดตัน ฝาปิดชํารุด การระบายน้ําไม่คล่องและยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
- มีความต้องการขยายเขตไฟฟูาและประปาเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง
2. ด้านคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆให้เข้มแข็ง
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการรักษาสุขภาพร่างการ รณรงค์ ลดการดื่มสุรา สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลังกายเพื่อลดปัญหาสุขภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ดูแลความสะอาดของท้องถนน และชุมชน โดยทุกภาคส่วน
- ควรมีการบริหารจัดการการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี
- ปรับภูมิทัศน์ในตําบลให้สวยงาม เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีการโจรกรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ควรมีอุปกรณ์ปูองกัน และเฝูาระวังการกระทําผิด
- ควรมีสายตรวจออกตรวจตราในพื้นที่ชุมชน
- ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
- ขาดเครื่องมือการติดตามผู้เป็นภัยต่อสังคม(กล้องวงจรปิด) ณ จุดเสี่ยงต่างๆ
- การเกิดอัคคีภัย
5. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้เด็กวัยก่อนเกณฑ์ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมรับศึกษา
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่
- การใช้เทคโนโลยี(อินเตอร์เน็ต) เพื่อการศึกษาความรู้ของประชาชน
- ส่งเสริมการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การเพิ่มของปริมาณขยะ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะโลกร้อน เกิดปัญหาภัยแล้ง น้ําท่วมฉับพลัน
- แหล่งน้ําธรรมชาติ(สายน้ําสาธารณะ) สูญหายจากการปรับพื้นที่เพื่อการเกษตร
- เกิดไฟปุาทุกๆปี สาเหตุอาจเกิดจากมนุษย์

ที่
๑

๒

๓

๓
๔

การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของประชาชนที่ได้จาการประชาคม(ภาพรวม)
๑ ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดารงชีพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เรื่อง/ประเด็นปัญหา
ผู้ที่ได้รับ
ปัญหาที่เกิด/พบเห็น
สาเหตุที่เกิดปัญหา
ผลกระทบ
น้ําประปา
ประชาชนบ้าน -ไม่ไหล,ขุ่น,ไม่สะอาด
-ปัจจัยพื้นฐานเช่น แหล่งน้ํา ระบบ
(การให้บริการเทศบาล)
หนองสูง
-รั่ว แตกเสียหายบ่อยครั้ง ส่งน้ํา
หมู่ ๑,๓,๖,๘
-ท่อน้ําไม่ได้มาตรฐาน
และผู้อาศัย
-การบริหารจัดการ,การดูแลควบคุม
อาคารพาณิชย์
ระบบ
น้ําประปาประจําหมู่บ้าน ประชาชนบ้าน ไม่เพียงพอในช่วง
ปัจจัยพื้นฐานเช่น แหล่งน้ํา ระบบ
(หมู่บ้านบริหารจัดการ)
โนนน้ําคํา,คันแท, หน้าแล้ง
ส่งน้ํา
บ้านหนองสูงใหม่
-การบริหารจัดการ,การดูแลควบคุม
ระบบ
ไฟฟูาส่องสว่างริมถนน
ประชาชนในเขต ดับ/ไม่ออก ,โคนโคมไฟ -เสียหายตามระยะเวลา,ฝนฟูา
(ตรอกซอย หมู่บ้าน)
เทศบาล
เอียงล้ม
อากาศ
(เทศบาล ติดตั้ง,บํารุง
-การซ่อมแซมล่าช้า
-การบริหารจัดการของผู้ดูแล
ซ่อมแซม)
บํารุงรักษา
ถนน คสล. ถนน ลาดยาง ประชาชนในเขต ผิว ขรุขระ แตกร้าว เป็น -เสียหายตามระยะเวลา
ถนนดิน
เทศบาล
หลุม/บ่อ
-การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
(ภายในเขตที่อยู่อาศัย)
-การขาดการบํารุงรักษาซ่อมแซม
รางระบายน้ํา /ฝาปิดราง บ้านคันแท,บ้าน -อุดตัน น้ําไม่ไหล
-เสียหายตามระยะเวลา
ระบายน้ํา
หนองสูง
-เกิดกลิ่นเหม็น
-การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
หมู่
-ฝาปิดแตกร้าว หลุดจาก -การขาดการบํารุงรักษาซ่อมแซม
๑,๒,๓,๔,๗,๘
รางระบายน้ํา
-ความมักง่ายของผู้ใช้(กลิ่นเหม็น)
(ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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๒ ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่(ความเดือดร้อน ความราคาญ)
ที่ เรื่อง/ประเด็นปัญหา
ผู้ที่ได้รับ
ปัญหาที่เกิด/พบเห็น
สาเหตุที่เกิดปัญหา
ผลกระทบ
๑ ขยะ
ประชาชนบ้าน -กลิ่นเหม็นจากการเผา(บ่อ -การลักลอบเผา
หนองสูง
ขยะ)
-การบริหารจัดการ
หมู่ ๓,๔,๗
-การให้บริการขนจัดเก็บ -ไม่มีระบบคัดแยก(ล้นบ่อ)
ขยะล่าช้า –ขยะล้นบ่อ
๒ น้ําประปา
ประชาชนบ้าน -ไม่ไหล,ขุ่น,ไม่สะอาด
-ปัจจัยพื้นฐานเช่น แหล่งน้ํา ระบบ
หนองสูง
ส่งน้ํา
หมู่ ๑,๓,๖,๘
ท่อน้ํา
และผู้อาศัย
-การบริหารจัดการ,การดูแล
อาคารพาณิชย์
ควบคุมระบบ
๓ ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ หลัก(ทาการเกษตร)
ที่ เรื่อง/ประเด็นปัญหา
ผู้ที่ได้รับ
ปัญหาที่เกิด/พบเห็น
สาเหตุที่เกิดปัญหา
ผลกระทบ
๑ ถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร เกษตรกรผู้ใช้รถ -ขาด,ผิวขรุขระ,เป็นหลุม -ภัยธรรมชาติ(น้ําท่วมไหลแรง
ใช้ถนน
เป็นบ่อ,น้ําไหลกัดเซาะ
-ไม่มีท่อ,ทางระบายน้ํา
-เกิดจากการใช้งาน
-การขาดการบํารุงรักษา
๒ ภัยแล้ง/ความคาดแคลน พื้นที่ทํา
-ไม่เพียงพอในช่วงทํานา -ภาวะโลกร้อน ฤดูกาลเปลี่ยน
น้ําในการทําการเกษตร
การเกษตร(นา
-ต้องการให้ขยายไฟฟูา
-ความเชื่อ ความคุ้นเคยในการ
-ระบบสูบน้ํา,เครื่องสูบน้ํา ข้าว) ทุกหมู่บ้าน แรงต่ําสู่พื้นที่ เพื่อความ ประกอบอาชีพ
-ไฟฟูาแรงต่ําสู่พื้นที่
ทุกพื้นที่
สะดวกรวดเร็ว
-งบประมาณไม่เพียงพอ
การเกษตร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของประชาชนที่ได้จาการประชาคม(ภาพรวม) เทศบาล
ตําบลหนองสูงเหนือสามารถนําปัญหา/ความต้องการดังกล่าว ไปกําหนดประเด็นการพัฒนา แนวทางการ
พัฒนา และกิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนา เพื่อตอบสนองปัญหา ความต้องการในพื้นที่ ให้บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา วัตถุประสงค์การพัฒนา นําสู่การพัฒนาท้องถิ่นในภาพอนาคต(วิสัยทัศน์) ที่ตั้งไว้ได้

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.01

-803.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด อีสาน
ตอนบน 2

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
มุกดาหาร

ด้านความมั่นคง

เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

สร้างความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม

สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

พัฒนาการท่องเที่ยว 3
ธรรม(ธรรมะ ธรรมชาติ
วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน

ยกระดับมาตรฐาน
การเกษตรและต่อยอด
เพื่อเพิ่มมูลค่า

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ความมั่นคง

การส่งเสริม พัฒนาการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตร

ประตูการค้า การ
ลงทุนเชื่อมโยง
อาเซียนสู่สากล

พัฒนาการ
ท่องเที่ยวตามวิถี
ชีวิตลุ่มน้าโขง

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติ

การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการค้า การลงทุน

พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรม

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อน
บ้าน และภูมิภาค

การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างความ
มั่นคงชายแดน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.01
-81โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
มุกดาหาร

ยกระดับมาตรฐาน
การเกษตรและต่อยอด
เพื่อเพิ่มมูลค่า

ประตูการค้า การ
ลงทุนเชื่อมโยง
อาเซียนสู่สากล

พัฒนาการ
ท่องเที่ยวตามวิถี
ชีวิตลุ่มน้าโขง

พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อปท.ในเขต
จังหวัด
มุกดาหาร

ด้านการเสริมสร้าง
ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

ด้านการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเกษตร

ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ ทต.
หนองสูงเหนือ

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

การบริหารจัดการองค์กร
และชุมชน สังคม

ส่งเสริมการลงทุน ด้าน
การเกษตร พานิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างความ
มั่นคงชายแดน

ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษาที่ทันสมัย

การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.01
-82โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ ทต.
หนองสูงเหนือ

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

เป้าประสงค์ที่ 1 ตาบลหนอง

สูง หนองสูงเหนือเป็นเมือง
น่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง

เป้าประสงค์ที่ 2

ประชาชนในเขตเทศบาล
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
สังคมน่าอยู่

การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

การบริหารจัดการองค์กร
และชุมชน สังคม

เป้าประสงค์ที่ 3 ชุมชนเข้มแข็ง ร่วม

เป้าประสงค์ที่ 4 ผลิตสินค้า

คิด ร่วมทา แก้ไขปัญหาภายใน
ชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการบริการของ
อปท.ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ

เกษตรให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น การก่อสร้าง/
บารุงรักษา/ซ่อมแซม ถนน,
ทางระบายน้า และการบริการ
สาธารณ เช่น ไฟฟ้าสาธารณ
และการประปา

ส่งเสริมการลงทุน ด้าน
การเกษตร พานิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
อาชีพเสริม เพิ่มความรู้
การศึกษา สุขอนามัย และ
การให้การสงเคราะห์ของ
ผู้มีสิทธิให้ทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
จิตสานึกในการร่วม
คดร่วมทา ร่วมแก้ไข
ปัญหา แบบมีส่วน
ร่วม เพื่อให้สังคม
เข้มแข็ง

การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 5

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายใน
เขตเทศบาลได้รับการ
บริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มความรู้ด้าน
การเกษตร สามารถนาไปดาเนิน
ชีวิตได้
และส่งเสริมการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 6 สืบสาน

ขนบธรรมเนียม ภูมิ
ปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 5 สร้าง
จิตสานึกถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.01
-83โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564) (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น การก่อสร้าง/
บารุงรักษา/ซ่อมแซม ถนน,
ทางระบายน้า และการบริการ
สาธารณ เช่น ไฟฟ้าสาธารณ
และการประปา

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ผลผลิต/
โครงการ

แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน

เคหะและชุมชน
8 โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
อาชีพเสริม เพิ่มความรู้
การศึกษา สุขอนามัย และ
การให้การสงเคราะห์ของ
ผู้มีสิทธิให้ทั่วถึง

แผนงาน
การศึกษา

การศึกษา 3
โครงการ

แผนงาน
สาธารณสุข

สาธารณสุข 32
โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
จิตสานึกในการร่วม
คิดร่วมทา ร่วมแก้ไข
ปัญหา แบบมีส่วน
ร่วม เพื่อให้สังคม
เข้มแข็ง

แผนงาน
สังคมสงเคราะห์

สังคมสงเคราะห์
3 โครงการ

แผนงาน
เคหะและชุมชน

รักษาความสงบ
ภายใน
5 โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มความรู้ด้าน
การเกษตร สามารถนาไปดาเนิน
ชีวิตได้
และส่งเสริมการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
3 โครงการ

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

บริหารงานทั่วไป
3 โครงการ
การเกษตร
3 โครงการ

กลยุทธ์ที่ 5 สร้าง
จิตสานึกถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนงาน
การเกษตร

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
4 โครงการ

แผนงาน
การพาณิชย์

การพาณิชย์
1 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.02
-843.4 แผนผังยุทธศาสตร์(Strategic Map) เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
เพิ่มศักยภาพของคน เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่
มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง บนพื้นฐานวัฒนธรรมของท้องถิน่

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ที่ 1 ตาบล

หนองสูง หนองสูงเหนือ
เป็นเมืองน่าอยู่
มีสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง

เป้าประสงค์ที่ 2

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและสังคมน่าอยู่

ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการองค์กร
ชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 3 ชุมชน

เข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทา
แก้ไขปัญหาภายในชุมชน
ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการ
บริการของ อปท.ได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง

ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการลงทุน
การเกษตร พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ 4 ผลิตสินค้า

เกษตรให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และการ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 5
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ภายในเขตเทศบาล
ได้รับการบริหาร
จัดการอย่าง
เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 6 สืบ
สานขนบธรรมเนียมภูมิ
ปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.02
-85แผนผังยุทธศาสตร์(Strategic Map) เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ (ต่อ)
เป้าประสงค์ที่ 2

เป้าประสงค์ที่ 1 ตาบล

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและสังคมน่าอยู่

หนองสูง หนองสูงเหนือ
เป็นเมืองน่าอยู่
มีสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น การก่อสร้าง/
บารุงรักษา/ซ่อมแซม ถนน,ทาง
ระบายน้า และการบริการสา
ธารณ เช่น ไฟฟ้าสาธารณ และ
การประปา

เป้าประสงค์ที่ 3 ชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 4 ผลิตสินค้า

เข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทา
แก้ไขปัญหาภายในชุมชน
ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการ
บริการของ อปท.ได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง

เกษตรให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และการ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมอาชีพเสริม
เพิ่มความรู้การศึกษา สุขอนามัย
และการให้การสงเคราะห์ของผู้
มีสิทธิให้ทั่วถึง

ค่าเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3

เป้าประสงค์ที่ 5
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ภายในเขตเทศบาล
ได้รับการบริหาร
จัดการอย่าง
เหมาะสม

ค่าเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 4

กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
จิตสานึกในการร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา
แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้
สังคมเข้มแข็ง

ค่าเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 5

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มความรู้ด้าน
การเกษตร สามารถนาไปดาเนิน
ชีวิตได้
และส่งเสริมการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 6 สืบ
สานขนบธรรมเนียมภูมิ
ปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 6

กลยุทธ์ที่ 5 สร้าง
จิตสานึกถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.02
-86แผนผังยุทธศาสตร์(Strategic Map) เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น การก่อสร้าง/
บารุงรักษา/ซ่อมแซม ถนน,ทาง
ระบายน้า และการบริการสา
ธารณ เช่น ไฟฟ้าสาธารณ และ
การประปา

แผนงาน

-เคหะและชุมชน
-การพาณิชย์
-การเกษตร
ก
า
ร
พ
า
ณิ
ช
ย์

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมอาชีพเสริม
เพิ่มความรู้การศึกษา สุขอนามัย
และการให้การสงเคราะห์ของผู้
มีสิทธิให้ทั่วถึง

-การศึกษา
-สาธารณสุข
-สังคมสงเคราะห์
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
-ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
จิตสานึกในการร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา
แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้
สังคมเข้มแข็ง

-บริหารงานทั่วไป
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
-สังคมสงเคราะห์
-รักษาความสงบ
ภายใน

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มความรู้ด้าน
การเกษตร สามารถนาไปดาเนิน
ชีวิตได้
และส่งเสริมการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 5 สร้าง
จิตสานึกถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-บริหารงานทั่วไป
-การเกษตร
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
-ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

-บริหารงานทั่วไป
-การเกษตร
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
-สาธารณสุข

ก
า
ร
พ
า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.03
-873.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาเมืองและ ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนน่าอยู่อย่าง ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบล
หนองสูงเหนือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์
ที่ 1 ตาบล
หนองสูง หนอง
สูงเหนือเป็น
เมืองน่าอยู่ มี
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน
ครอบคลุมทั่วถึง

ปี
2561
3

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562
2563
3
3

ปี
2564
3

ความก้าว
กลยุทธ์
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 3
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผลผลิต/ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น
โครงการ
การก่อสร้าง/
บารุงรักษา/ซ่อมแซม
ถนน ทางระบายน้า
และการบริการ
สาธารณะ เช่น ไฟฟูา
และประปา

ผลผลิต/โครงการ
1.ก่อสร้าง ถนน คสล. ลาดยาง ถนน
ดิน
2.ก่อสร้างรางระบายน้า ทางระบาย
น้า ทางเท้า
3.ปรับปรุงถนน คสล. ลาดยาง ถนน
ดิน ที่ชารุด เสียหาย
4.ปรับปรุง รางระบายน้า ทาง
ระบายน้า ทางเท้า
5.ก่อสร้างสะพาน ทางน้า,ท่อลอด
เหลี่ยม/บล็อกคอนเวิร์ส
6.ก่อสร้างระบบสูบน้าเพื่อ
การเกษตร การปศุสัตว์
7.ขยายเขตพื้นที่บริการประปา
8.ต่อเติมระบบประปา
9.ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เช่น
ไฟฟูาแรงตา ไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะ
10.วางระบบผังเมือง
11.ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน่วย
สนับสนุน
สานักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.03
-88ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาเมืองและ ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนน่าอยู่อย่าง ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบล
หนองสูงเหนือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

เป้าประสงค์
ที่ 2 ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองสูง
เหนือมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและ
สังคมน่าอยู่

ปี
2561
10

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562
2563
10
10

ปี
2564
10

ความก้าว
กลยุทธ์
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 10 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
ผลผลิต/ เพิ่มความรู้การศึกษา
โครงการ สุขอนามัย และการให้
การสงเคราะห์ของผู้มี
สิทธิอย่างทั่วถึง

ผลผลิต/โครงการ
1.รณรงค์ปูองกันการแพรระบาดโรค
ไข้เลือดออก
2.รณรงค์ปูองกันการแพรระบาดโรค
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่
3.รณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดโรค
พิษสุนัขบ้า
4.สารวจ และขึ้นทะเบียนสุนัข,แมว
5.โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
6.โครงการเกี่ยวกับเด็กเยาวชน/
นักเรียน
7.โครงการเกี่ยวกับอาหาร สถาน
ประกอบการอาหาร สถานที่
จาหน่ายอาหารปลอดภัย
8.โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ลด ละเลิก ดื่มแอลกอฮอล์,บุหรี่
9.โครงการเกี่ยวกับ สุขอนามัยใน
ครัวเรือน ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม
10.การคัดแยกขยะ การทาน้าหมัก
ชีวภาพจากขยะในครัวเรือน การ
ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
11.การอนุรักษ์ทรัพยากรน้า การ
บาบัดน้าเสียด้วยสารอินทรีย์
12.การกาจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจาก
ครัวเรือน
13.ส่งเสริมการออกกาลังกาย

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วย
สนับสนุน
สานักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.03
-89(ต่อ)
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาเมืองและ ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนน่าอยู่อย่าง ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบล
หนองสูงเหนือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

เป้าประสงค์
ที่ 2 ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองสูง
เหนือมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและ
สังคมน่าอยู่

ปี
2561
10

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562
2563
10
10

ปี
2564
10

ความก้าว
กลยุทธ์
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 10 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
ผลผลิต/ เพิ่มความรู้การศึกษา
โครงการ สุขอนามัย และการให้
การสงเคราะห์ของผู้มี
สิทธิอย่างทั่วถึง

ผลผลิต/โครงการ
11.การพัฒนาการของเด็กก่อนวัย
เรียน
12.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
13.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กก่อน
วัยเรียน
14.การปรับปรุงสถานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สนามเด็กเล่น ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
15.งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
,ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากไร้ด้อย
โอกาส
16.ซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน ที่อยู่
อาศัยผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
17.การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
18.การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

หน่วย
สนับสนุน
กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.03
-90ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 2
พัฒนาเมืองและ ด้านการมีส่วนร่วม
ชุมชนน่าอยู่อย่าง ในการพัฒนา
ยั่งยืน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบล
หนองสูงเหนือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การบริหารจัดการ
องค์กร ชุมชนและ
สังคม

เป้าประสงค์
ที่ 3 ชุมชน
เข้มแข็ง ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วม
แก้ไขปัญหา
ภายในชุมชน
ของตนเองได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และการบริการ
ของ อปท.ได้
อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง และ
ทั่วถึง

ปี
2561
7

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562
2563
7
7

ปี
2564
7

ความก้าว
กลยุทธ์
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 7
กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
ผลผลิต/ จิตสานึกในการร่วมกัน
โครงการ คิดร่วมทา ร่วมแก้ไข
ปัญหาแบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้สังคมเข้มแข็ง

ผลผลิต/โครงการ
1.การจัดการประชุมประชาคม
หมู่บ้านและตาบล
2.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน้าที่
ของ อปท.
3.กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ทาความดี
แก่สังคม
4.พัฒนาบุคลากร อปท.ในทุกด้าน
5.ส่งเสริมการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย
6.โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการร่วม,ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน
7.ปรับปรุงระบบการชาระภาษี
8.งานปูองกันภัยสาธารณ ต่างๆ
9.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการปูองกันภัยต่างๆ
10.ฝึกอบรมซักซ้อมการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
11.การรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุ
ต่างๆ
12.ตั้งจุดปลอดภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญๆ ของชาติ
13.การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นแก่ประชาชน
14.การให้คาปรึกษาทางกฎหมาย
ศูนย์ดารงธรรมประตาตาบล

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

หน่วย
สนับสนุน

กองคลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.03
-91ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
เทศบาลตาบล
จังหวัด
จังหวัด
หนองสูงเหนือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยกระดับมาตรฐาน ด้านการพัฒนา ส่งเสริมการลงทุน
การเกษตรและต่อ เศรษฐกิจและ
ด้านการเกษตร
ยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
การเกษตร
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว

เป้าประสงค์
ที่ 4 ผลิตสินค้า
เกษตรให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน และ
การ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

ปี
2561
6

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562
2563
6
6

ปี
2564
6

ความก้าว
กลยุทธ์
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 6
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่ม
ผลผลิต/ ความรู้ด้านการเกษตร
โครงการ สามารถนาได้ใช้ในชีวิต
ได้ และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลผลิต/โครงการ
1.ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้าน
การเกษตร การผลิตข้าวพันธุ์ดี การ
ใช้สารอินทรี
2.การกาจัดศัตรูพืชด้วยสารชีวะมวล
3.ส่งเสริมการเลี้ยวสัตว์เพื่อการ
บริโภค และการค้า
4.ฝึกอบรมการเพาะเห็ด เสริมรายได้
5.การสาธิตสวนพืชผักสวนครัว
6.ฝึกอบรมการทาเกษตรอินทรีย์
7.การส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
8.การเพิ่มความรู้การประกอบอาชีพ
พืชเศรษฐกิจ ยาพารา,อ้อย,มัน
สาปะหลัง,ปาล์ม เป็นต้น
9.ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
10.ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณี
แข่งเรือวันออกพรรษา
11.ส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน
โฮมเหง้าเผ่าผู้ไทหนองสูง
12.โครงการผู้ไทนานาชาติ

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

หน่วย
สนับสนุน
กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ยท.03
-92ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
เทศบาลตาบล
จังหวัด
หนองสูงเหนือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ
ฟื้นฟูทรัพยากร และการอนุรักษ์
ธรรม
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาการ
ด้านการ
ท่องเที่ยวตามวิถี
พัฒนาการ
ชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
การส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์
ที่ 5 ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ภายในเขต
เทศบาลได้รับ
การบริหาร
จัดการอย่าง
เหมาะสม
ที่ 6 สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ภูมิปัญญา
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งานของท้องถิ่น

ปี
2561
3

6

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562
2563
3
3

6

6

ปี
2564
3

6

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 3
ผลผลิต/
โครงการ

ปีละ 6
ผลผลิต/
โครงการ

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 5 สร้าง
จิตสานึกถึงคุณค่า
ของทรัพยากร
ธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม

1.รณรงค์การปลูกต้นไม้/ปลูกปุา
2.กาจัดวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะ
3.โครงการ big cleaning day ใน
ชุมชน
4.งานขุดลอกแหล่งน้าธรรมชาติ
เช่น หนอง ห้วยต่างๆ
5.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
6.รณรงค์ ร่วมมือกันพัฒนา
สภาพแวดล้อมในชุมชน

กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

1.ส่งเสริมการจัดงานประเพณี ฮีต
สิบสองคลองสิบสี่ของชาวอีสาน เช่น
ประเพณีบุญเดือนสาม(กองข้าว)
ประเพณีบุญเดือนสี่เพ็ง,ประเพณีบุญ
ผะเหวด/บุญเบิกผะแหนก,บุญ
เข้าพรรษา,ออกพรรษา
2.จัดงานโฮมเหง้าเผ่าภูไทไหว้พระ
ไกรสรราช
. 3.จัดงานวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ
4.ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา
5.ประเพณีลอยกระทง
6.กิจกรรมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์
ในวันสาคัญของชาติ

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด

กองช่าง
กอง
สาธารณสุข

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ส่วนที่ ๔
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปสู่การปฏิบัติ
1.แบบ ผ.07 บัญชีโครงการพัฒนา
2.แบบ ผ.01 รายละเอียดโครงการ สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
3.แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการ สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อืน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
4.แบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการ สาหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมุกดาหาร
5.แบบ ผ.05 รายละเอียดโครงการ สาหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
6.แบบ ผ.06 รายละเอียดโครงการ สาหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
7.แบบ ผ.07 บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
ที่
1
2

3

4

5

6

รวม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์
ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
การพัฒนาด้าน
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน
กองช่าง
โครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ
การเกษตร
กองช่าง
การเศรษฐกิจ
การพาณิชย์
กองช่าง
การส่งเสริมและ
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา
สานักปลัด
คุณภาพชีวิต
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์
สานักปลัด
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สานักปลัด
การบริหารจัดการ บริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
องค์กร ชุมชนและ บริหารทั่วไป
รักษาความสงบภายใน
สานักปลัด
สังคม
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์
สานักปลัด
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สานักปลัด
การส่งเสริมการ
บริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
ลงทุน การเกษตร การเศรษฐกิจ
การเกษตร
สานักปลัด
พาณิชย์กรรมและ บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรมและ สานักปลัด
การท่องเที่ยว
นันทนาการ
การบริหารจัดการ บริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
และการอนุรักษ์
การเศรษฐกิจ
การเกษตร
สานักปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติ บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สานักปลัด
และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมศิลปะ
บริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
วัฒนธรรม ประเพณี บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรมและ สานักปลัด
และภูมิปัญญา
นันทนาการ
ท้องถิ่น
6 ยุทธศาสตร์
3 ด้าน
11 แผนงาน
3 สานัก/กอง

หน่วยงาน
สนับสนุน
สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
3 สานัก/กอง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ.07
บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ปี 2561
ปี 2562
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน(ผ.01)
1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน(ผ.02)
1.3 แผนงาน เคหะและชุมชน(ผ.03)
1.4 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้(ผ.03)
1.5 แผนงาน เคหะและชุมชน(ผ.05)
1.6 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้(ผ.05)
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน(ผ.08)
1.8 แผนงานการเกษตร(ผ.08)
รวม
2) ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานการศึกษา(ผ.02)
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานสาธารณสุข(ผ.02)
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ผ.02)
รวม

จานวน
จานวน
จานวนงบประมาณ
โครงการ
โครงการ
17
3
6
9
5
0
1
1
42

5,029,000
600,000
10,500,000
15,600,000
14,088,500
2,500,000
60,000
48,377,500

3
1
26
0
3
8
2
43

80,000
1,080,000
413,700
97,500
210,000
42,500
67,000
1,990,700

จานวน
งบประมาณ

แบบ ผ.07
ปี 2563

จานวน
โครงการ

จานวน
งบประมาณ

จานวน
โครงการ

จานวน
งบประมาณ

รวม 4 ปี
จานวน
โครงการ

จานวน
งบประมาณ

14 5,835,000
4 1,100,000
8 16,070,000
6 11,000,000
2 5,970,000
2 2,500,000
0
0
36 42,475,000

5,649,000
200,000
5,500,000
8,000,000
1,300,000
0
0
23 20,649,000

12
1
4
4
0
0
0
1
22

4,149,000
200,000
5,500,000
25,000,000
20,000
34,869,000

21
9
22
23
5
2
1
2
85

20,662,000
2,100,000
37,570,000
59,600,000
21,358,500
2,500,000
2,500,000
80,000
146,370,500

6
1
25
1
3
8
1
45

1
1
25
1
3
8
1
40

5
110,000
1 1,080,000
25
408,700
1
97,500
3
210,000
8
42,500
1
20,000
44 1,968,700

15
4
101
4
12
32
4
172

350,000
4,320,000
1,639,800
390,000
840,000
170,000
127,000
7,836,800

130,000
1,080,000
408,700
97,500
210,000
42,500
20,000
1,988,700

94

13
1
4
4
1

ปี 2564

30,000
1,080,000
408,700
97,500
210,000
42,500
20,000
1,888,700

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต้าบลหนองสูงเหนือ อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ปี 2561
ยุทธศาสตร์
3) ยุทธศาสตร์ ด้าน บริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
4) ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการลงทุน การเกษตร
พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.2 แผนงานการเกษตร
รวม
5) ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
6) ยุทธศาสตร์ ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(ผ.02)
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2562

จานวน
จานวน
จานวนงบประมาณ
โครงการ
โครงการ

จานวน
งบประมาณ

ปี 2563
จานวน
โครงการ

จานวน
งบประมาณ

ปี 2564
จานวน
โครงการ

จานวน
งบประมาณ

รวม 4 ปี
จานวน
โครงการ

จานวน
งบประมาณ

7
6
1
2
16

595,000
360,000
40,000
170,000
1,165,000

6
6
1
2
15

395,000
360,000
40,000
170,000
965,000

6
6
1
2
13

395,000
360,000
40,000
170,000
795,000

6
6
1
2
13

395,000
360,000
40,000
170,000
795,000

25
24
4
8
61

1,780,000
1,440,000
160,000
680,000
3,380,000

2
8
10

40,000
217,000
257,000

2
8
10

40,000
217,000
257,000

2
8
10

40,000
217,000
257,000

2
8
10

40,000
217,000
257,000

8
32
40

160,000
868,000
1,028,000

3

130,000

4

140,000

4

140,000

4

140,000

15

550,000

3

130,000

4

140,000

4

140,000

4

140,000

15

550,000

4
6
10
124

550,000
100,000
650,000
52,570,200

5
5
10
120

600,000
95,000
695,000
46,520,700

95

5 1,050,000
5
95,000
10 1,145,000
100 24,874,700

4
550,000
5
95,000
9
645,000
102 38,674,700

18
2,750,000
21
385,000
39
3,135,000
412 162,300,300

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต้าบลหนองสูงเหนือ อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการ สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ** (เสนอโดยหมู่บ้าน
ที่ ๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๓) (จาก
แผนชุมชน ปี ๖๐)

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
171,000

๒๕๖๒
171,000

๒๕๖๓
171,000

๒๕๖๔
171,000

-บ้านโนนน้าคา กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร

-

228,000

228,000

-

-บ้านหนองสูงใหม่ กว้าง ๔
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร

-

228,000

-

-

-บ้านหนองสูง หมู่ ๗ กว้าง ๕
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร(เชื่อม
หมู่บ้าน บริเวณบ่อขยะ)

210,000

213,000

200,000

214,000

-บ้านหนองแต้ กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร

-

-

327,000

342,000

-บ้านดงมะแหน่ง กว้าง ๔
เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร

304,000

300,000

204,000

104,000

-บ้านป่าเม็ก กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

455,000

-

-

-

-บ้านหนองสูง หมู่ ๔ กว้าง ๔
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร

96

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๕๐ ได้ใช้ คุณภาพชีวิตที่
ประโยชน์จาก ดีขึ้น
ถนน
สาธารณะ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
๒

3

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้มีถนนในการ
คอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
การเกษตร * (เสนอโดย
และปลอดภัย
หมู่บ้านที่ ๒,๕,๑๐) (จากแผน
ชุมชน ปี ๖๐)

ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนน เพื่อให้มีถนนในการ
คสล.ภายในหมู่บ้าน(เสนอโดย คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
บ้านหนองสูง หมู่ 3 และบ้าน และปลอดภัย
หนองสูง หมู่ 8 ) (จากแผน
ชุมชน ปี 2559)

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-บ้านหนองสูง หมู่ ๒ กว้าง ๓
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร

171,000

171,000

171,000

-

-บ้านโนนน้าคา กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร

285,000

285,000

285,000

-บ้านนาหนองแคน กว้าง ๔
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร(บริเวณ
ที่ตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ -วัดภูถ้าช้าง)
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

285,000

285,000

285,000

285,000

-บ้านหนองสูง หมู่ 3 กว้าง 3
เมตร ยาว 70 เมตร(พร้อมค่า
ย้ายเสาไฟฟ้า)

-

200,000

200,000

-

-บ้านหนองสูง หมู่ 8 กว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

200,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๕๐ ได้ใช้ คุณภาพชีวิตที่
ประโยชน์จาก ดีขึ้น
285,000 ถนน
สาธารณะ

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๕๐ ได้ใช้ คุณภาพชีวิตที่
ประโยชน์จาก ดีขึ้น
ถนน
200,000 สาธารณะ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

ปรับปรุงบารุงถนนดิน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร**
(เสนอโดยหมู่บ้านที่
๒,๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑
๓) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-บ้านหนองสูง หมู่ ๒ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
-บ้านโนนน้าคา ยาว ๓,๐๐๐ เมตร(๒
เส้นทาง คือ นาพ่ออุ่น,นาคาจ้อย)
-บ้านหนองสูงใหม่ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
(ช่วงคุ้มประสานมิตร+หลังบ้าน ผอ.
ปรีชา หลังบ้านลุงเทพ)
-บ้านหนองสูง หมู่ ๘ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
(เส้นสายหนองโอ)
-บ้านหนองแต้(สายนาหนองแต้ ยาว
๑,๐๐๐ เมตร) และ(เส้นนานายคูณสุข
อาจวิชัย ยาว 700 เมตร)
-บ้านนาหนองแคน ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
-บ้านดงมะแหน่ง ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
-บ้านคันแท ยาว ๓,๐๐๐ เมตร(สาม
เส้นทาง)
-บ้านป่าเม็กยาว ๓,๐๐๐ เมตร
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๒๕๖๑
๓๒๔,๐๐๐

๒๕๖๒
๓๒๔,๐๐๐

๒๕๖๓
๓๒๔,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๔
๓๒๔,๐๐๐ ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๕๐ ได้ใช้ คุณภาพชีวิตที่
ประโยชน์จาก ดีขึ้น
ถนน
สาธารณะ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

บุกเบิกกรุยทางถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนคัน
ดินถมสู่พื้นที่การเกษตร**
(เสนอโดยบ้านนาหนอง
แคน บ้านดงมะแหน่ง
บ้านคันแท) (จากแผน
ชุมชน ปี ๖๐)

เพื่อเพิ่มเส้นทาง
การจราจรในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และเพื่อการสัญจรไปมาได้
สะดวก

6

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน**
(เสนอโดยบ้านโนนน้าคา
บ้านหนองสูงใหม่ บ้านป่า
เม็ก) (จากแผนชุมชน ปี
๖๐)

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-บ้านนาหนองแคน
กว้าง ๔ เมตร ยาว
๑,๐๐๐ เมตร จานวน ๑
เส้นทาง
-บ้านดงมะแหน่ง(เส้นวัด
แม่ชีเก่า) กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
จานวน ๑ เส้น
-บ้านคันแท(เส้นท่าบ้าน
ฮ้าง ทิศตะวันตกของ
หมู่บ้าน) ยาว ๖๐๐
เมตร จานวน ๑ เส้น
-บ้านโนนน้าคา ยาว
๑,๐๐๐ เมตร
-บ้านหนองสูงใหม่ ยาว
๒,๐๐๐ เมตร
-บ้านป่าเม็ก ยาว
๑,๐๐๐ เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๔๕๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๓๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๕๐ ได้ใช้
ประโยชน์จาก
ถนนสาธารณะ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ประชาชนร้อย
ละ ๕๐ ได้ใช้
ประโยชน์จาก
ถนนสาธารณะ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7

ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก * (เสนอโดยบ้าน
โนนน้าคา) (จากแผนชุมชน ปี
๖๐)

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

-ขนาดข้างละ 0.50 เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร(เส้นกลาง
หมู่บ้าน)

8

ก่อสร้างทางระบายน้า(บล็อก
คอนเวิดล์)ถนนดินสู่พื้นที่
การเกษตร**(เสนอโดย บ้าน
หนองสูง หมู่ ๘)
(ในแผนชุมชนปี ๖๐)

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

-ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕
เมตร จานวน ๑ แห่ง
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
๑๘๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑๘๐,๐๐๐

๒๕๖๔
-

1000,000

-

-

-

100

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๕๐ ได้ใช้
ประโยชน์จาก
ถนน
สาธารณะ
ประชาชนร้อย
ละ ๕๐ ได้ใช้
ประโยชน์จาก
ถนน
สาธารณะ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๙

ติดตั้งระบบสูบน้าเพื่อ
การเกษตร**(เสนอโดยบ้าน
หนองสูง หมู่ ๗ บ้านหนอง
แต้ บ้านดงมะแหน่ง บ้านป่า
เม็ก)
(ในแผนชุมชนปี ๖๐)

-ส่งเสริมบริหารจัดการ
น้าเพื่อการเกษตร
-แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ฝนทิ้งช่วงในนาข้าว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ระบบสูบน้าเพื่อ
การเกษตรบ้านหนองสูง
หมู่ ๗,บ้านหนองแต้,
บ้านดงมะแหน่ง มี
เครื่องสูบน้า(ดีเซล)
ขนาด ๙ แรงม้า พร้อม
โรงเก็บ และท่อส่งน้า
PVC จานวนหมู่บ้านละ
๑ จุด
-ระบบสูบน้าเพื่อ
การเกษตรบ้านป่าเม็ก
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
และท่อส่งน้าPVC
จานวน ๑ จุด(ห้วยบังอี)่
(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๐๐,๐๐๐
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๒๕๖๒
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

พื้นที่นาข้าว
ร้อยละ ๖๐
ได้รับการ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวมี
ผลผลิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

พื้นที่นาข้าว
ร้อยละ ๖๐
ได้รับการ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวมี
ผลผลิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๒๕๖๑
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๒๐๐,๐๐๐

-

-

คะแนน
มาตรฐานของ
ศูนย์ฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓

เด็กประจา
ศูนย์มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

-

เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานสูง
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

การทางานเกิด
สานัก
ความสะดวก ปลัดเทศบาล
รวดเร็ว
ปลอดภัย

๑๐ ขยายต่อเติมท่อส่งน้า
ระบบสูบน้าเพื่อ
การเกษตร(ท่อPVC,PE)**
(เสนอโดยบ้านนาหนอง
แคน
(ในแผนชุมชน ปี ๖๐)
๑๑ ก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
สูง

-ส่งเสริมบริหารจัดการ
น้าเพื่อการเกษตร
-แก้ไขปัญหาภัยแล้งฝน
ทิ้งช่วงในนาข้าว

-ท่อส่งน้า PVC หรือ PE
พร้อมขุดฝัง ขนาด Ø ๓ นิ้ว
ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร

ให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

-ขนาด ยาว ๑๑๕ เมตร สูง ๒
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน ทต.หนองสูงเหนือ)

๓๒๐,๐๐๐

-

๑๒

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและเพียงพอ
ต่อการดาเนินงาน

จานวน ๑ แห่ง (ตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)

-

๑,๕๐๐,๐๐๐

โครงการก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ตัวชี้วัด
(KPI)
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๑3 ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน** (เสนอโดย
บ้านหนองสูง หมู่ ๔, บ้าน
โนนน้าคา, บ้านหนองสูง
ใหม่ บ้านนาหนองแคน)
(ในแผนชุมชน ปี ๖๐)

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มช่องทาง
ระบายน้าที่ไม่พึง
ประสงค์ออกจากพื้นที่
อยู่อาศัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-บ้านหนองสูง หมู่ ๔
กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว
๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย
๐.๕๐ เมตร
-บ้านโนนน้าคา กว้าง
๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐
เมตร
-บ้านหนองสูงใหม่ กว้าง
๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐
เมตร
-บ้านนาหนองแคน
กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว
๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย
๐.๕๐ เมตร
(ตามแบบที่เทศบาล
ตาบลกาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๔๕๐,๐๐๐
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๒๕๖๒
๔๕๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๔๕๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๔๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ครัวเรือนร้อย
ละ ๖๐ ไม่เกิด
ปัญหาน้าท่วม
ขัง

สามารถ
ระบายน้าได้
สะดวกไม่อุด
ตัน ไม่ส่งกลิ่น
เหม็นก่อความ
ราคาญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

14 ซ่อมแซมรางระบายน้า/ฝา
ปิดรางระบายน้า**(เสนอ
โดยบ้านหนองสูง หมู่
๑,๓,๔ บ้านคันแท) (จาก
แผนชุมชน ปี ๖๐)
15 ขุดลอก/ล้างทาความ
สะอาดรางระบายน้าที่อุด
ตัน** (เสนอโดยบ้าน
หนองสูง หมู่ ๑,๒,๓,๔
และบ้านหนองแต้) (จาก
แผนชุมชน ปี ๖๐)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ให้ราง/ฝาปิดรางระบาย
น้าที่ชารุดใช้การได้ และ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน

-ฝาปิดรางระบายน้าทุกจุดใน
เขตเทศบาลที่ชารุด
-รางระบายน้าทุกจุดในเขต
เทศบาลที่ชารุด

เพื่อให้ช่องทางระบาย
น้าที่ไม่พึงประสงค์ออก
จากพื้นที่อยู่อาศัยใช้การ
ได้

-บ้านหนองสูง หมู่ ๑,๒,๓,๔
ความยาวที่ขุดลอก ๕๐๐
เมตร ลึกตามสภาพพื้นที่
-บ้านหนองแต้ ความยาวที่ขุด
ลอก ๑๐๐ เมตร ลึกตาม
สภาพพื้นที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ครัวเรือนร้อย
ละ ๖๐ ไม่เกิด
ปัญหาน้าท่วม
ขัง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ครัวเรือนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการระบาย
น้าและไม่เกิด
อุบัติเหตุ
ครัวเรือนร้อย สามารถ
ละ ๖๐ ไม่เกิด ระบายน้าได้
ปัญหาน้าท่วม สะดวกไม่อุด
ขัง
ตัน ไม่ส่งกลิ่น
เหม็นก่อความ
ราคาญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

16 ปรับปรุงระบบประปาประจา
หมู่บ้าน* (เสนอโดยบ้านหนองสูง
หมู่ ๒ หมู่ ๗ บ้านหนองสูงใหม่)
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐) พิกัด :

บริการงาน
สาธารณูปโภค
น้าประปา เพื่อ
อุปโภค-บริโภค

17 ติดตั้งเครื่องกรองน้าประปาหมู่บ้าน
ดื่มได้**(เสนอโดยบ้านหนองสูง หมู่
ที่ ๒ ) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)
พิกัด :

บริการงาน
สาธารณูปโภค
น้าประปา เพื่อ
อุปโภค-บริโภค

รวม 17 โครงการ

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

-ระบบประปาประจาหมู่บ้านหนอง
สูง หมู่ ๒ หมู่ ๗ และบ้านหนองสูง
ใหม่ เช่น ท่อส่งน้า เครื่องสูบน้า
เป็นต้น
-ท่อส่งน้า PVC จานวน ๓๘๐ ท่อน
-เครื่องกรองน้าประปา พร้อมจุด
จ่ายน้าดื่ม จานวน ๑ แห่ง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

-

-

-

4,845,000 5,835,000 4,325,000 3,974,000 -
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๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนร้อย
ละ ๙๐ ได้รับ
การบริการ
น้าประปา
-

ครัวเรือนร้อย
ละ ๙๐ ได้รับ
การบริการ
น้าประปา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

กองช่าง

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

กองช่าง

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป(ี พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองและและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

๑

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

๒

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองสูงเหนือ

๓

โครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองสูงเหนือ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติสนองนโยบาย
ของรัฐบาล
เพื่อให้เด็กได้รับ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา
เพื่อให้เด็กที่จบ
การศึกษามีความภูมิใจ
พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทางร่างกาย
สมองสติปัญญาของเด็ก
วัยก่อนเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑ ครั้ง/ปีเด็กในเขต
เทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็กร้อยละ ๘๐
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความ
พึงพอใจ
เด็กร้อย ๙๐ มี
อารมณ์และ
สติปัญญาดี

เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม
สติปัญญา
เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม
สติปัญญา
เด็กมีความภูมิใจ
พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับที่
สูงขึ้น

๒๕๖๑
๕๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๕๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๕๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๕๐,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปีเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

-

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปีเด็กที่จบ
การศึกษาในศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กฯ

-

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

เด็กร้อยละ ๙๐
มีความพร้อม

-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)
-เด็กเล็กในสังกัด
จานวน 80 คน/20
บาท/245วัน

528,000

528,000

528,000

528,000

ร้อยละ 95 ของ
เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น

๑๐๖

เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม
สติปัญญาที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองและและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑ ครั้ง เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔

ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองสูงเหนือ

เพื่อเสริมสร้างเพิ่มศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

๕

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน ๑ แห่ง

๖

โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองของเด็กเล็กของ
ศูนย์เทศบาลตาบลหนองสูง
เหนือ

๗

โครงการเปิดโลกการจัด
การศึกษาท้องถิ่น เทศบาล
ตาบลหนองสูงเหนือ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและการดูแลเด็กปฐมวัย
และให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาเด็กในทุกด้าน
-ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน
และขีดความสามารถในการจัด
การศึกษา
-เปิดโอกาสแห่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการศึกษาท้องถิ่น
-

-

รวม 7 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
20๐,๐๐๐

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

10๐,๐๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐

ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ทุกคน

-

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

จัดนิทัศการเผยแพร่
ผลการดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน ๑/ปี

๕,๐๐๐

5,000

5,000

5,000

105,000

833,000

583,000

663,000

๑๐๗

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เล็กได้มาตรฐาน ได้รับการพัฒนาให้
ร้อยละ ๘๐
ได้มาตรฐานของ
ศูนย์เด็กเล็ก
ผู้ปกครองมี
เด็กประจาศูนย์มี
ความพึงพอใจ พัฒนาการที่ดีขึ้น
ร้อยละ ๗๐
ผู้ปกครองร้อย ผู้ปกครองมีความ
ละ ๙๐ มีความรู้ เข้าใจในการ
ความเข้าใจ
ปฏิบัติงานของผู้ดูแล
เพิ่มขึ้น
เด็กเล็ก
ผู้เข้าร่วมงาน
ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้ได้รับเชิญ
ร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมนิทัศการมี
ความเข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความสาคัญในการ
จัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อกระตุ้นจิตสานึก ๔ ครั้ง/ปี อสม. ใน
ในการบริหารด้าน เขตเทศบาล
สาธารณสุข
ทั้ง ๖ ชุมชน

๒๕๖๑
๒๕,๐๐๐

๒๕๖๒
๒๕,๐๐๐

๒๕๖๓
๒๕,๐๐๐

๒๕๖๔
๓๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
๘๐% ของ อส มีศักยภาพใน
กอง
ม.มีความรู้
การดูแลชุมชน สาธารณสุขฯ
ด้านการดูแล มากขึ้น
รักษาสุภาพ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๑

โครงการเพิ่มความรู้และ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขต

2

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน

ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะแก่นักเรียน

นักเรียนจานวน 1๐๐
คน

1,000

1,000

1,000

1,000

ผู้เข้าร่วม
ผู้ผ่านการให้
กิจกรรมมีความ ความรู้นาไป
เข้าใจประเภท ปฏิบัติได้จริง
ของขยะ

๓

ธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาล
ตาบลหนองสูงเหนือ

ปลูกจิตสานึกในการ
คัดแยกขยะในสถาน
ราชการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30
คน

5,๐๐0

5,๐๐0

5,๐๐0

5,๐๐0

ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 80 มี
ความรู้เพิ่มขึ้น

๑๐๘

กองสาธารณสุข

ผู้ผ่านการอบรม กองสาธารณสุข
นาไปปฏิบัติได้
จริง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

๔

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย/
สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ

5

โครงการส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกันโรค ไข้เลือดออก

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุในเขต
การดูแลด้านการ
เทศบาล
บริการสาธารณสุข
ตามความจาเป็น
-ให้ความรู้การใช้ยา
-สร้างรอยยิ้มให้แก่
ผู้สูงอายุ
ลดอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนเขต
เทศบาลและเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ตลอดปี ชุมชนใน
เขตเทศบาล
-วัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์ เช่น
น้ายาพ่นหมอกควัน
,ทรายอะเบท
-น้ามันเชื้อเพลิง
เครื่องพ่นหมอกควัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๕๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๕๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๕๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

2๐๐,๐๐๐

2๐๐,๐๐๐

20๐,๐๐๐

๑๐๙

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้สูงอายุร้อย ผู้สูงอายุได้รับ
ละ ๕๐ มี
การดูแลสุขภาพ
สุขภาพที่
เหมาะสม
แข็งแรง

ร้อยละ๘๐
ของหลังคา
เรือนได้รับ
การป้องกัน
โรค
ไข้เลือดออก

อัตราป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก
ลดลงสามารถ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานสาธารณสุข
ที่
6

โครงการ
โครงการควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า
(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี)

7

รณรงค์คัดแยกขยะในตลาดสด
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์
ควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
จัดบริการฉีดวัคซีน
ฉีดยาคุมกาเนิด ทา
หมันสุนัขและแมว

เพิ่มสร้างจิตสานึกแก่
ผู้ประกอบการใน
ตลาดในการคัดแยก
ขยะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑ ครั้ง/ปี ชุมชน
ในเขตเทศบาล

๒๕๖๑
๖๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๖๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๖๐,๐๐๐

๒๕๖๔
6๐,๐๐๐

ผู้ประกอบการ
จานวน 5๐ คน

1,0๐๐

1,0๐๐

1,0๐๐

1,0๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๑๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สัตว์ในเขต
เทศบาลร้อย
ละ ๗๐ ถูก
ควบคุมมิให้
เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า

ประชาชนได้รับ
การบริการ
ควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมว

ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 80 มี
ความเข้าใจ

ผู้ผ่านการอบรม
นาไปปฏิบัติได้
จริง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

ตรวจสอบคุณภาพน้าประปาใน
เขตเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

เพิ่มมาตรฐาน
คุณภาพน้าประปา

9

ทาน้าหมักชีวภาพในครัวเรือน

เพิ่มความรู้สุขอนามัย
ในครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
การตรวจ
คุณภาพ
น้าประปา ทุก
แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๑๐๐ของระบบ
ประปา ได้รับการ
ตรวจสอบ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

๒๕๖๑
๕,๐๐๐

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

ประชาชนทั่วไป
จานวน 10๐ คน

12,0๐๐

12,0๐๐

12,0๐๐

12,0๐๐

ร้อยละ ๘๐ ของ
ครัวเรือนที่ร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กองสาธารณสุข

10 รณรงค์คัดแยกขยะอันตรายในชุมชน เพิ่มความรู้สุขอนามัย

ประชาชนทั่วไป
จานวน 10๐ คน

3,0๐๐

3,0๐๐

3,0๐๐

3,0๐๐

ผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ
๑๐๐ มีความรู้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กองสาธารณสุข

๑1

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
100 คน

2,๐๐0

2,๐๐0

2,๐๐0

2,๐๐0

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
80 มีความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้ผ่านการอบรม
นาไปปฏิบัติได้
จริง

กองสาธารณสุข

ด้านขยะอันตรายใน
ชุมชน

รณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้าให้แก่เด็กในโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

ปลูกจิตสานึก
ประชาชนถึงคุณภาพ
น้า

๑๑๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
เพิ่มความรู้แก่
ประชาชนในการ
บาบัดน้าเสีย
ให้มีภาชนะดักไขมัน
ในสถานประกอบ
อาหาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนทั่วไป
จานวน 5๐ คน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2,6๐๐

2,6๐๐

2,6๐๐

2,6๐๐

ผู้ประกอบการ
อาหาร จานวน
30 คน

10,0๐๐

10,0๐๐

10,0๐๐

10,0๐๐

๑2

อบรมการบาบัดน้าเสียในชุมชน

๑3

ทาถังดักไขมันผู้ประกอบการ
ร้านอาหารในเขตเทศบาลตาบล
หนองสูงเหนือ

๑4

รณรงค์ขุดลอกรางระบายน้าของ
ตลาดสดเทศบาลตาบลหนองสูง
เหนือ

สร้างจิตสานึกใน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการใน
ตลาด จานวน
30 คน

5,0๐๐

5,0๐๐

5,0๐๐

5,0๐๐

๑5

มาตรฐานร้านอาหาร/แผงลอย
อาหารปลอดภัย

ผู้ประกอบการ
จานวน ๓๐ คน

5,000

5,000

5,000

5,000

16

ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร

เพิ่มมาตรฐาน
ร้านอาหารและแผง
ลอยในความปลอดภัย
ของอาหาร
ส่งเสริมการใช้ภาชนะ
บรรจุอาหารที่ถูกต้อง
ไม่เป็นภัยต่อผู้บริโภค

ผู้ประกอบการ
5๐ คน

5,000

5,000

5,000

5,000

๑๑๒

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
80 มีความเข้าใจ

ผู้ผ่านการอบรม
นาไปปฏิบัติได้
จริง
ร้อยละ ๘๐ ของสถาน
ประชาชนมี
ประกอบการอาหารมีที่ดัก คุณภาพชีวิตที่ดี
ไขมัน
ขึ้น
ผู้ประกอบการร้อยละ 80
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในตลาดสด
ร้านอาหาร/แผงลอยที่ร่วม
โครงการ ร้อยละ 100
ผ่านมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
100 มีความตระหนักถึง
ภัยของภาชนะบรรจุ
อาหารที่ไม่ถูกต้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กองสาธารณสุข

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

กองสาธารณสุข

ผู้ผ่านการให้
ความรู้นาไป
ปฏิบัติจริง

กองสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพิ่มมาตรฐาน
พ่อค้าแม่ค้า ทุก
ร้านอาหารและแผงลอย แผง/ปี
ในความปลอดภัยของ
อาหารในตลาดสด
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

ร้านอาหาร/แผงลอยที่ร่วม ประชาชนมี
โครงการ ร้อยละ 100
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ผ่านมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข

๑7

อบรมสุขาภิบาลอาหารให้
ผู้ประกอบการค้าในตลาดสด
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

๑8

รณรงค์งานบุญประเพณีปลอด
เหล้า

สร้างจิตสานึกของ
ประชาชนถึงภัยจาก
เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์

ปีละ 5 ครั้ง

๕,๐๐๐

๕,0๐๐

๕,0๐๐

๕,0๐๐

ร้อยละผู้ป่วยติดสุราเรื้อรัง ประชาชนมี
ลดลง
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

กองสาธารณสุข

๑9

มาตรฐานตลาดสดเทศบาลตาบล
หนองสูงเหนือ

เพิ่มมาตรฐานของตลาด
สด

ตลาดสด 1 แห่ง

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

ประชาชนผู้มาใช้บริการ
ตลาดมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 60

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

กองสาธารณสุข

20

รณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

สร้างจิตสานึกในการ
รักษาความสะอาดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน

จานวน 13
หมู่บ้าน

10,000

10,000

10,000

10,000

ประชาชนที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้าน ร้อยละ 60 มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

กองสาธารณสุข

21

อบรมอาสาสมัครป้องกัน/กาจัด
โรคพิษสุนัขบ้า

เพิ่มความรู้แก่
อาสาสมัครในการ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

อาสาสมัคร
จานวน 15 คน

1,500

1,500

1,500

1,500

อัตราการติดเชื้อพิษสุนัข
บ้าของประชาชน เป็น ๐

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

กองสาธารณสุข

๑๑๓

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22

อบรมการสาธิตทาน้าหมักชีวภาพใน
ครัวเรือน

เพิ่มความรู้สุขอนามัย
ในครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ครัวเรือน จานวน
๕๐ หลังคา

23

รณรงค์ขุดลอกรางระบายน้าของ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

สร้างจิตสานึกใน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

24

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หัวหน้าครัวเรือนที่ผ่าน
การอบรม ร้อยละ ๑๐๐ มี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 ตระหนักถึง
ความสาคัญของการรักษา
สิ่งแวดล้อม
ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ
๘๐ มีความรู้และเข้าใจใน
วิธีทา

ผู้ผ่านการอบรม
นาไปปฏิบัติได้
จริง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กองสาธารณสุข

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2,0๐๐

2,0๐๐

2,0๐๐

2,0๐๐

ประชาชนทั่วไป
จานวน 50 คน

5,0๐๐

5,0๐๐

5,0๐๐

5,0๐๐

อบรมสาธิตการทาถังดักไขมันอย่าง
ง่าย

เพิ่มความรู้แก่
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนในการทาถัง จานวน 50 คน
ดักไขมันในครัวเรือน

2,0๐๐

2,0๐๐

2,0๐๐

2,0๐๐

25

ให้ความรู้การคัดแยกขยะในโรงเรียน

เพิ่มความรู้แก่นักเรียน นักเรียนจานวน
ในการคัดแยกขยะ
1๐๐ คน

2,000

2,000

2,000

2,000

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
80 มีความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้ผ่านการให้
ความรู้นาไป
ปฏิบัติได้จริง

กองสาธารณสุข

26

อบรมทาน้าหมักชีวภาพในตลาดสด
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

เพิ่มความรู้สุขอนามัย
ในตลาดสด

ผู้ประกอบการ
จานวน ๓๐ คน

2,0๐๐

2,0๐๐

2,0๐๐

2,0๐๐

ผู้ประกอบการที่ผ่านการ
อบรม ร้อยละ ๑๐๐ มี
ความรู้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กองสาธารณสุข

-

-

413,700

408,700

408,700

รวม 26 โครงการ

๑๑๔

408,700 -

-

กองสาธารณสุข

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อเสริมสร้างการมี จานวน 2 หลัง/ปี
ส่วนร่วมขององค์กร
ในการซ่อมแซม
ปรับปรุงบ้านพัก
อาศัยให้ผู้มีฐานะ
ยากจน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ จานวน ๒๐ คน
ชีวิตของผู้พิการและ
ทุพพลภาพ

๑

โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
บ้านบ้านผู้ยากไร้

๒

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ

๓

ช่วยเหลือสงเคราะห์ บุคคล
ให้การสงเคราะห์
ค่าสิ่งของต่างๆ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ บุคคลที่มีรายได้น้อย -บุคคลจานวน ๒
ไร้พึ่งพา
และขาดคนพึ่งพา
คน/ปี

รวม 3 โครงการ

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๑๘๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๑๘๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑๘๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๑๘๐,๐๐๐

10,000

10,000

10,000

10,000

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

210,000

210,000

210,000

210,000

๑๑๕

ตัวชี้วัด
(KPI)
ที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ มันคง
แข็งแรง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้ที่มีฐานะ
ยากจนในเขต
เทศบาลมี
บ้านพักอาศัย
ที่มั่นคง
แข็งแรง
ผู้พิการและ
ผู้พิการและ
ทุพพลภาพที่ ทุพพลภาพที่
เขาร่วม
เขาร่วม
โครงการ ร้อย โครงการ มี
ละ 80 มี
คุณภาพชีวิตที่
ความพึงพอใจ ดีขึ้น
ผู้ได้รับการ
คุณภาพชีวิต
ช่วยเหลือมี
ของผู้ยากไร้ดี
ความพึงพอใจ ขึ้น
ร้อยละ ๘๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

สานักปลัด

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๐,๐๐๐

สมาชิกสภาฯร้อย
ละ ๘๐ ของ
สมาชิกสภาฯเข้า
ร่วมโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สภาเด็กและ
เยาวชนมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๑

พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน

ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเด็กและเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชน
จานวน ๑ สภา

๒

อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนด้าน
ยาเสพติด

สร้างความตะหนัก
ให้แก่นักเรียนถึงภัย
ของยาเสพติด

นักเรียน ๕๐/ปี

๑,๓๐๐

๑,๓๐๐

๑,๓๐๐

๑,๓๐๐

ผู้ผ่านการอบรมร้อย ประชาชนมี
กองสาธารณสุข
ละ ๑๐๐ มีความ
คุณภาพชีวิตที่ดี
เข้าใจเรื่องยาเสพ
ขึ้น
ติด

3

อบรมให้ความรู้ท้องไม่พร้อมใน
โรงเรียน

สร้างความตะหนัก
ให้แก่นักเรียนถึงการ
ประพฤติตัวไม่สมกับ
วัย

นักเรียน ๑๐๐/ปี

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

ผู้ผ่านการอบรมร้อย
ละ ๑๐๐ มีความ
เข้าใจเรื่องการ
ประพฤติตัว

สถานการศึกษา กองสาธารณสุข
ไม่เกิดปัญหา
การท้องไม่
พร้อมใน

5

อบรมให้ความรู้การป้องกันโรค
เอดส์ในโรงเรียน

เพิ่มความรู้แก่นักเรียน นักเรียน ๑๐๐/ปี
ในการป้องกันการติด
เชื้อเอดส์

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

ผ่านการอบรมร้อย
ละ ๑๐๐ มีความ
เข้าใจเรื่องการ
ป้องกันการติดเชื้อ
เอดส์

ผู้ป่วยติดเชื้อ
เอดส์ลดลง

๑๑๖

๒๐,๐๐๐

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

6

รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขต
เทศบาลหนองสูงเหนือ

เพิ่มความรู้แก่
ประชาชนในการ
ป้องกันการติดเชื้อ
เอดส์

ประชาชนทั่วไป
๑๐๐/ปี

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

7

อบรมการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ
ใช้
การใช้ระโยชน์จาก
วัสดุเหลือใช้

ประชาชนทั่วไป
จานวน 5๐ คน

2,5๐๐

2,5๐๐

2,5๐๐

2,5๐๐

8

อบรมการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือน
ในครัวเรือน

เพิ่มความรู้แก่
ประชาชนในการ
กาจัดขยะเปียก(เศษ
อาหาร)

ประชาชนทั่วไป
จานวน 5๐ คน

๕,5๐๐

๕,5๐๐

5,5๐๐

-

-

42,500

42,500

42,500

รวม 8 โครงการ

๑๑๗

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผ่านการอบรมร้อย
ละ ๑๐๐ มีความ
เข้าใจเรื่องการ
ป้องกันการติดเชื้อ
เอดส์
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 มี
ความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้ป่วยติดเชื้อ
เอดส์ลดลง

กองสาธารณสุข

5,5๐๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 มี
ความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้ผ่านการอบรม กองสาธารณสุข
นาไปปฏิบัติได้
จริง

42,500

-

-

ผู้ผ่านการอบรม กองสาธารณสุข
นาไปปฏิบัติได้
จริง

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตลอดปี ประชาชน
ในเขตเทศบาล

๒๕๖๑
๕๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๕๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๕๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อยละ
๙๐ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบล
หนองสูงเหนือ

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานของเทศบาล

๒

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคคลากรเทศบาลและ
ผู้นาหมู่บ้าน

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

๓๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ เทศบาลฯ มี
ร้อยละ๘๐ มี
ศักยภาพเพิม่ ขึ้น
ความรู้เพิ่มขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาล

๓

โครงการวันเทศบาล

๑ ครั้ง/ปีบุคลากร
เทศบาลและ
ประชาชน
ในเขตเทศบาล
จานวน 65 คน

24,๐๐๐

24,๐๐๐

24,๐๐๐

24,๐๐๐

ผู้นาชุมชน ร้อยละ
๖๐ มีส่วนร่วมใน
โครงการวัน
เทศบาล

บุคลากรเทศบาล
และประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตน

สานัก
ปลัดเทศบาล

ผู้นาหมู่บ้านและ
บุคลากรเทศบาล
จานวน 50 คน

12,000

12,000

12,000

12,000

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เข้าใจ
เพิ่มขึ้น ร้อย 90
ของทั้งหมด

ผู้นาหมู่บ้านและ
บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง

4

เพื่อเป็นการส่งเสริม
เทศบาลและให้
ประชาชนได้เห็น
ความสาคัญของการ
กระจายอานาจอันส่งผล
โดยตรงต่อท้องถิ่น
โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มให้ความรู้แก่
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิ ดาเนินงานธรรมาภิบาล
บาลและพรบ.ข้อมูลข่าวสาร และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 ของราชการ
๑๑๘

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
5

6

7

8

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการเชิดชูเกียรติ
เพื่อเชิดชูเกียรติ
ตลอดปี ในเขต
ประชาชนผู้ที่ทาคุณความดี ผู้ ประชาชนทั่วไปของ เทศบาล
มีคุณธรรม และจริยธรรม ต่อ เทศบาลตาบลหนอง
ชุมชน สังคม
สูงเหนือ ให้รักษาไว้
ซึ่งความดีต่อสังคม
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ เพื่อปรับปรุงและ
ตลอดปี ในเขต
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พัฒนาศักยภาพการ เทศบาล
จัดเก็บรายได้
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ประชาชน

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน สร้าง
สัมพันธ์ เพิ่มพลังงานสาเร็จ
รวม 8 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมี ผลการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป

พนักงานมี
กาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

๒๕๖๑
๕,๐๐๐

๒๕๖๒
๕,๐๐๐

๒๕๖๓
๕,๐๐๐

๒๕๖๔
๕,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

เทศบาลมี
สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ รายได้ให้สงู ขึ้น
ปฏิบัติงาน สูงร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป

กองคลัง

ผู้ผ่านการฝึกรมร้อย ผู้ผ่านการ
ละ ๘๐ มีความรู้
ฝึกอบรมมี
เพิ่มขึ้น
ความรูแ้ ละ
เข้าใจใน
กฎหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ เทศบาลฯ มี
ผ่านการอบรมร้อย ศักยภาพเพิ่มขึ้น
ละ ๘๐
-

สานักปลัด

เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไปแก่
ประชาชน

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เพิ่มประสิทธิภาพ
ของบุคคลากร
เทศบาล
-

จานวน ๑ ครั้ง

๕๐,๐๐๐

50,000

-

-

-

621,000

471,000

371,000

371,000

๑๑๙

ตัวชี้วัด
(KPI)

สานักปลัด
-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร และชุมชน สังคม
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
๑

๒

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการตามมาตรการป้องกัน เพื่อเตรียมความ
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง พร้อมในการอานวย
ถนน
ความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้รถ ใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
(สงกรานต์, ปีใหม่)
หรือในสถานที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน เป็นต้น
โครงการฝึกอบรมและให้
เพื่อฝึกอบรมและ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ความรู้เรื่องการ
ภัย ต่างๆ(วาตภัย,อัคคีภัย
ป้องกันและระงับภัย
,อุบัติภัย อุทกภัย เป็นต้น)
ต่างๆให้กับ
ประชาชนและ
พนักงานเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ภายในเขตเทศบาล
(ตลอดปี)

ประชาชน ทั่วไป
๑๐๐ คน/ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๘๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๘๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๘๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๘๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

๑๒๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละการ
เกิดอุบัติเหตุ
และสูญเสีย
ชีวิตเป็น ๐

มีความพร้อม
ในการอานวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชน

การสูญเสีย
ชีวิตจากภัย
ต่างๆเป็น ๐

ประชาชน
สามารถ
ป้องกันและ
ระงับภัยได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เ ทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร และชุมชน สังคม
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

๓

โครงการสร้างจิตสานึกในการ
ขับขี่แก่ประชาชนและเด็ก
นักเรียน

๔

โครงการฝึกซ้อม/อบรม
ทบทวนแผนการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย(-อัคคี
ภัย,วาตภัย,อุทกภัย,อุบัติภัย
เป็นต้น)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อสร้างสร้าง
เด็กนักเรียนในสถาน
จิตสานึกในการขับขี่
การศึกษา ๑๐๐
แก่ประชาชนและ
คน/ปี
เด็กนักเรียน เช่น
การสวมหมวกนิรภัย
เป็นต้น
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การป้องกันและ
ระงับภัยต่างๆแก่
อาสาสมัครและ
ประชาชนทั่วไป

-อปพร. จานวน 50
คน
ประชาชนทั่วไป ๕๐
คน/ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๓๐,๐๐๐

15๐,๐๐๐

15๐,๐๐๐

15๐,๐๐๐

15๐,๐๐๐

๑๒๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การเกิด
อุบัติเหตุจาก
การขับขี่
จักรยานยนต์
เป็น ๐

ประชาชนขับ
ขี่รถถูกกฎ
จราจร

ผู้เข้าร่วม
โครงการผ่าน
การฝึกอบรม
ร้อยละ 60

ประชาชน
สามารถ
ป้องกันและ
ระงับภัยต่างๆ
ได้อย่างถูกวิธี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เ ทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร และชุมชน สังคม
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑ ครั้ง/ปี
อปพร./เจ้าหน้าที่
เทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๓๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๓๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๓๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๔๐,๐๐๐

๕

โครงการวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

เพื่อเป็นการพัฒนา
เครือข่าย อปพร.
และเล็งเห็น
ความสาคัญของ
อปพร.

๖

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล(วันขึ้นปี
ใหม่,วันสงกรานต์)

ป้องกันและระงับ
จัดจั้งจุดป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุทาง ช่วยเหลือประชาชน
ถนน
บริเวณ ๓ แยกบ้าน
หนองแต้ จานวน ๒
ครั้ง

4๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

-

360,000

360,000

360,000

360,000

รวม 6 โครงการ

-

๑๒๒

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
และอปพร.
ร้อยละ๘๐ ได้
เห็น
ความสาคัญใน
หน้าที่
ร้อยละการ
เกิดอุบัติเหตุ
และสูญเสีย
ชีวิตเป็น ๐
ในช่วงเทศกาล
สาคัญๆ
-

ประชาชนและ
อปพร.
เล็งเห็น
ความสาคัญ
ของ อปพร.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชน
ตระหนักถึง
การเกิด
อุบัติเหตุและ
การสูญเสีย
-

สานักปลัด

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เ ทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการจัดเวทีประชุม
เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดปี ประชาชน
ประชาคมท้องถิ่น(หมู่บ้านและ ของประชาชนในการเสนอ ในเขตเทศบาล
หรือตาบล)
ความคิดเห็นในการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
ประชาธิปไตย ระหว่าง
เทศบาลกับประชาชนใน
ชุมชนในเขตเทศบาล

รวม 1 โครงการ

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๔๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๔๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๔๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๔๐,๐๐๐

40,000

40,000

40,000

40,000

๑๒๓

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ได้รับข้อมูลแนว
ทางการพัฒนา
หมู่บ้านร้อยละ
๑๐๐ ของ
หมู่บ้าน

สามารถแก้ไข
ปัญหาที่
เกิดขึ้นใน
ชุมชนได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
หมู่บ้าน(กีฬาตาบลต้านยาเสพ
ติด)

2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑ ครั้ง/ปี
ประชาชนในเขต
เทศบาล

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
เล่นกีฬาและเชื่อมความ
สามัคคีระหว่างหมู่บ้าน
-ส่งเสริมการเล่นกีฬาภายใน
หมู่บ้าน
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น
นักกีฬาและ
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
กีฬา การออกกาลังกาย
ผู้เกี่ยวข้อง
สร้างความเข้มแข็งของ
จานวน 20 คน
ชุมชน

รวม 2 โครงการ

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๑๒๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๑๒๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑๒๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๑๒๐,๐๐๐

50,000

50,000

50,000

50,000

170,000

170,000

170,000

170,000

๑๒๔

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ระหว่างชุมชน
และมีน้าใจ
เป็นนักกีฬา
นักกีฬาผู้รวม
ชุมชนมีความ
โครงการร้อยละ เข้มแข็งและ
90 มีพัฒนาการ ตระหนักถึง
ด้านกีฬาเพิ่มขึ้น คุณค่าของการ
เล่นกีฬา
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกอบรมอาชีพและ -เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
พัฒนาฝีมือให้กับประชาชน มีความรู้ในการสร้าง
ในชุมชน
มูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป
สมุนไพร
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ในการแปรรูปข้าว
เกรียบสมุนไพร
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีทักษะในการแปรรูปข้าว
เกรียบสมุนไพร
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
นาความรู้และทักษะที่
ได้รับจากการอบรมไป
ปรับประยุกต์
ใช้ในการแปรรูปข้าว
เกรียบสมุนไพรที่มีในพื้นที่
ของตนเองได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนในเขต
เทศบาล จานวน
30 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
2๐,๐๐๐

๒๕๖๒
2๐,๐๐๐

๑๒๕

๒๕๖๓
2๐,๐๐๐

๒๕๖๔
2๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
แปรรูป
สมุนไพรร้อย
ละ 80

ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
นาความรู้และ
ทักษะที่ได้รับ
จากการอบรม
ไปปรับ
ประยุกต์
ใช้ในการแปร
รูปข้าวเกรียบ
สมุนไพรที่มีใน
พื้นที่ของ
ตนเองได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
2

โครงการ
อบรมส่งเสริมอาชีพสร้าง
รายได้ในชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

รวม 2 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพเสริมสร้างรายได้แก่
ประชาชน

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จานวน ๑ ครั้ง

๒๕๖๑
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๒๐,๐๐๐

-

40,000

40,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๒๖

๒๕๖๓
๒๐,๐๐๐

40,000

๒๕๖๔
๒๐,๐๐๐

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้าร่วม
ผู้ผ่านการ
โครงการร้อย อบรมมีรายได้
ละ ๘๐ มี
เพิม่ ขึ้น
ความรู้เพิ่มขึ้น
-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 แผนงานการเกษตร
ที่
๑

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการฝึกอบรมอาชีพการ - เพื่อฝึกอบรมอาชีพการ ๑ ครั้ง/ปี
ทาการเกษตรและสนับสนุน ทาการเกษตรและ
ประชาชนในเขต
เมล็ดพันธุ์ดี
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี ดังนี้ เทศบาล
๑. การปลูกข้าวหอมมะลิ
และข้าวพันธ์ต่างๆ
๒. การปลูกอ้อย ข้าวโพด
และพืชทางการเกษตร
อื่นๆ
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๖๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๖๐,๐๐๐

๑๒๗

๒๕๖๓
๖๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๖๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
ความรู้และ
นาไปใช้
ประโยชน์ได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

2

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยง
สัตว์ให้กับประชาชนใน
ชุมชน

3

วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์ให้กับประชาชนใน
ชุมชน ดังนี้
๑. การเลี้ยงไก่บ้าน ไก่ดา
ไก่พันธุ์ไข่
๒. การเลี้ยงปลาต่างๆ
๓. การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
อื่นๆ
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน
ส่งเสริมการบริหารจัดการ - เพิ่มศักยภาพศูนย์บริการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจา เทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบล
ตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑ ครั้ง/ปี
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

ปีละ ๑ ครั้ง
จานวน ๒
ศูนย์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๓๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๔๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๕๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๖๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๒๘

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ๕

ประชาชนมี
ความรู้และ
นาไปใช้
ประโยชน์ได้

เกษตรกร
ผู้ใช้บริการ
ศูนย์ร้อยละ
๓๐ มีความพึง
พอใจ

ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เกษตรประจา
ตาบล
ดาเนินงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการแปลงสาธิต
การเกษตร

5

อบรมและส่งเสริมการใช้เชื้อ - เพื่อให้ความรู้ในการผลิตและ ๑.วัสดุ,อุปกรณ์ใน
ราไตรโคเดอร์มาเกษตรกร การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
การผลิตเชื้อราไตร
โคเดอร์มา
๒.เกษตรกรร่วม
จานวน ๓๐ คน
อบรมและส่งเสริมการทา
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ประชาชน/
เกษตรอินทรีย์(สารอินทรีย์) ได้รับความรู้ในด้านการทา
เกษตรกร จานวน
เกษตรอินทรีย์
๔๐ คน
-เพื่อส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์แทนสารเคมีใน
การเพิ่มผลผลิตพืช

6

- เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัวให้กับประชาชนใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑ เมล็ดพันธุ์พืช
,ปุย๋
๒.ประชาชนผู้มา
เยี่ยมชมแปลง
สาธิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๑๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๑๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๑๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

12,๐๐๐

12,๐๐๐

12,๐๐๐

12,๐๐๐

๑๒๙

ตัวชี้วัด
(KPI)
๑.แปลงสาธิต
จานวน ๑
แปลง
๒.ผู้มาเยี่ยม
ชมจานวน ๕๐
คน
๑.ร้อยละ๑๐๐
ของผู้มาอบรม
มีความรู้เรื่อง
เชื้อราฯ
เพิ่มขึ้น
๑.ร้อยละ๑๐๐
ของผู้มาอบรม
มีความรู้เรื่อง
การผลิต
สารอินทรีย์
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
ความรู้และ
นาไปใช้
ประโยชน์ได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนมี
ความรู้และ
นาไปใช้
ประโยชน์ได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนมี
ความรู้และ
นาไปใช้
ประโยชน์ได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 แผนงานการเกษตร

ที่
๗

๘

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อบรมและส่งเสริมการเพาะ - เพื่อให้ความรู้ในการผลิต ๑.วัสดุ,อุปกรณ์ใน
เห็ดฟาง เพาะเห็ดในท่อนไม้ เชื้อเห็ดการเพาะเห็ด
การผลิตเชื้อเห็ด
๒.เกษตรกรร่วม
จานวน ๔๐ คน
อบรมและส่งเสริมการใช้ปุ๋ย - เพื่อให้ความรู้ในการผลิต ๑.วัสดุ,อุปกรณ์ใน
หมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ และการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ย การผลิตปุ๋ยหมัก
น้า
อินทรีย์น้า
และปุ๋ยอินทรีน้า
๒.เกษตรกรร่วม
จานวน ๓๐ คน

รวม 8 โครงการ

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๓๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๓๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๓๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

217,000

217,000

217,000

217,000

๑๓๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
๑.ร้อยละ๑๐๐
ของผู้มาอบรม
มีความรู้เรื่อง
การผลิตเชื้อ
เห็ด เพิ่มขึ้น
๑.ร้อยละ๑๐๐
ของผู้มาอบรม
มีความรู้เรื่อง
การทาปุ๋ย
หมักปุ๋ย
อินทรีย์น้า
เพิ่มขึ้น
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
ความรู้และ
นาไปใช้
ประโยชน์ได้
ประชาชนมี
ความรู้และ
นาไปใช้
ประโยชน์ได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาบบริหารงานทั่วไป
ที่
๑

๒

3

4

โครงการ
ก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้า
สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๕๐,๐๐๐

-หนองน้าหนองสูง จ้านวน
ปีละ ๒ ครัง
-หนองน้าสายหนองโอ ปีละ
๑ ครัง
(ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม/
อาหารกลางวัน)
โครงการ big cleaning day ใน สร้างจิตส้านึกในการ หมู่บ้านจ้านวน 3 หมู่บ้าน/ 60,000
ชุมชน
รักษาความสะอาด
ปี
ของแวดล้อมใน
-ค่าอาหาร,อาหารว่าง
ชุมชน
เครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการปลูกป่า
ปลูกจิตส้านึก
พืนที่ป่า จ้านวน 5 ไร่
2๐,๐๐๐
-ป่าดอนชะฎา บ้านหนองแต้
อนุรักษ์ป่าไม้ต้นไม้ -ค่าอาหาร,อาหารว่าง
-ป่าบ้านหนองสูงใหม่
และ
เครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
-ปลูกต้นไม้ริมหนองน้าหนองสูง ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการสร้างจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้า

รวม 3 โครงการ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า แหล่ง
น้าสร้างความสมดุล
ในสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตส้านึกถึง
คุณค่าของน้า

จัดอบรมเพิ่มความรู้
ประชาชน จ้านวน 100 คน

-

-

แบบ ผ. ๐๑

๒๕๖๒
๕๐,๐๐๐

60,000

๒๕๖๓
๕๐,๐๐๐

60,000

๒๕๖๔
๕๐,๐๐๐

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้
ร้อยละ ๘๐ มี
ใช้ประโยชน์
จิตส้านึกในการ
จากแหล่งน้า
อนุรักษ์แหล่งน้า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 มี
จิตส้านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๘๐ มี
จิตส้านึกในการ
อนุรักษ์แหล่งน้า

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

-

10,000

10,000

10,000

130,000

140,000

140,000

140,000 -

๑๓๑

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึน

กอง
สาธารณสุข

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้า

ส้านักปลัด

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ๑ ครั้ง/ปีประชาชน
ไทยวันลอยกระทง ในเขตเทศบาล
ให้คงอยู่สืบไป

ที่

โครงการ

๑

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
วันลอยกระทง

๒

โครงการจัดงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ เพื่ออนุรักษ์
๑ ครั้ง/ปีประชาชน
ไทหนองสูงไหว้พระไกสรราช วัฒนธรรมอันดีงาม ในเขตเทศบาล
ของชนเผ่าผู้ไท และ
เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีของ
ประชาชนในท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๑๐๐,๐๐๐

20๐,๐๐๐

20๐,๐๐๐

20๐,๐๐๐

20๐,๐๐๐

๑๓๒

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ประเพณี

ประชาชนได้
อนุรักษ์
ประเพณีและ
มีความสามัคคี
ในชุมชน

ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม

ประชาชนได้
อนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
มีความสามัคคี
ในชุมชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

๓

โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

๔

โครงการจัดงานประเพณีแข่ง
เรือวันออกพรรษา

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ๑ ครั้ง/ปีประชาชน
ไทยวันสงกรานต์
ในเขตเทศบาล
และเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีของ
ประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการ
๑ ครั้ง/ปีประชาชน
อนุรักษ์ประเพณีอัน ในเขตเทศบาล
ดีงามของท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๑0๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๑0๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑0๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๑0๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๓๓

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ประเพณี

ประชาชนได้
อนุรักษ์
ประเพณีและ
มีความสามัคคี
ในชุมชน

ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ประเพณี

ประชาชนได้ สานักปลัด
อนุรักษ์
ประเพณีและ
มีความสามัคคี
ในชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

๕

โครงการจัดงานผู้ไท
นานาชาติ/ผู้ไทโลก

6

โครงการ ถนนวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว
(บ้านหนองสูง หมู่ 8)

รวม 6 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชนเผ่าผู้ไท และ
เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ไมตรี
ของชนเผ่า
ระดับชาติ
ให้มีต้นทุนทาง
วัฒนธรรม และ
นาเสนอ
ประชาสัมพันธ์วิถีวี
ชิตประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑ ครั้ง/ประชาชน
ทั่วประเทศ และทั่ว
โลก

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

จัดกิจกรรม จานวน
1 ครั้ง /ปี

-

50,000

-

550,000

600,000

๑๓๔

๒๕๖๓
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
-

-

1,050,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนใน
พื้นที่ร้อยละ
๘๐ ได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ประเพณี

เกิด
ความสัมพันธ์
ที่ดีของชนเผ่า
ภูไทยระหว่าง
ประเทศ

ผู้เข้าชมและ
ท่องเที่ยวร้อย
ละ 70 มี
ความพึงพอใจ
และประทับใจ
ในการจัดงาน

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
จากทุน
วัฒนธรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

550,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการ สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๑

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
พร้อมสายพาดดับและติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง * (เสนอโดยบ้านโนนน้่าค่า บ้าน
หนองสูงใหม่ บ้านหนองสูง หมู่ ๘ และ
บ้านดงมะแหน่ง) (จากแผนชุมชน ปี
๖๐) พิกัด :
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าบ้าน
หนองสูง หมู่ ๗ และบ้านนาหนองแคน
หมู่ ๒

๒

๓

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า พร้อมสายพาดดับและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง * (เสนอโดยบ้าน
นาหนองแคน

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพือให้ประชาชน -พื้นทีบริการ
ได้รับความสะดวก ไฟฟ้าแรงต่า
ในการสัญจรไปมา -สายพาด
และสร้างความ
-ไฟฟ้าส่อง
ปลอดภัยในชีวิต สว่าง
และทรัพย์สิน
สาธารณะ
เพือให้ประชาชน ประชาชนใน
ได้รับความสะดวก เขตเทศบาล
ในการสัญจรไปมา
และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพือให้ประชาชน จ่านวน ๑ จุด
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขา
ค่าชะอี

๒๕๖๑
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อย
ละ ๑๐๐

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขา
ค่าชะอี

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อย
ละ ๑๐๐

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขา
ค่าชะอี

๑๓๕

๒๕๖๔
๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ประชาชนมี
ไฟฟ้า ๑๐๐% ไฟฟ้าใช้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
๔

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อม เพือให้ประชาชน
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองสูง
ได้รบั ความสะดวก
หมู่ ๑ (เส้นทางไปป่าช้าบ้านหนองแต้) ในการสัญจรไปมา
และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
รวม 4 โครงการ
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓

600,000

1,100,000

๒๐๐,๐๐๐

๑๓๖

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อย
ละ ๑๐๐

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐ -

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขา
ค่าชะอี

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศึกษา
ที่
๑

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการอาหารกลางวัน
เพือเสริมสร้าง
อาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นอนุบาลถึง
พัฒนาการทาง
ส่าหรับเด็ก
ประถมศึกษา ป.1-ป.6 ของ ร่างกาย สมอง
นักเรียน จ่านวน
โรงเรียนสังกัด สพป.ในเขต สติปัญญาของเด็ก 270 คน/20
เทศบาลต่าบลหนองสูงเหนือ นักเรียน
บาท/200วัน
จ่านวนโรงเรียน
3 แห่ง

รวม 1 โครงการ

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๑
1,080,000

๒๕๖๒
1,080,000

๒๕๖๓
1,080,000

๒๕๖๔
1,080,000 เด็กนักเรียน
ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับอาหาร
กลางวัน

1,080,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000 -

๑๓๗

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กนักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
อย่างทัวถึง
และต่อเนือง
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ส่านักปลัด

-

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
-โรงเรียน
ชุมชน
เมือง
หนองสูง
-โรงเรียนบ้าน
นาหนองแคน
-โรงเรียนบ้าน
คันแท
-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานสาธารณสุข
ที่
๑

โครงการ

โครงการเงินอุดนหนตาม
โครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ่าหมู่บ้าน
(อสม.)ในเขตเทศบาลต่าบล
หนองสูงเหนือ
รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จ่านวน 13
หมู่บ้าน

ส่งเสริมเพิม
ประสิทธิภาพการ
ด่าเนินงานของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ่า
หมู่บ้าน
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
97,500

๒๕๖๒
97,500

๒๕๖๓
97,500

๒๕๖๔
97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

๑๓๘

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

อสม.ประจ่า
หมู่บ้านได้รับ
การส่งเสริม
จ่านวนร้อยละ
100

การบริหาร
จัดการงาน
สาธารณสุขมี
มาตรฐาน

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ส่านักปลัด

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
คณะกรรมการ
อสม.ทุก
หมู่บ้านในเขต
เทศบาลฯ

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

วันสตรีสากล

2

เพิมประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการป้องกัน
พลังแผ่นดินเอาชนะ และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ด้านยาเสพติดในเขต
พื้นที

รวม 2 โครงการ

ส่งเสริมการพัฒนา
ของสตรี

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จ่านวน 1 ครั้ง/ปี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
300 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๒๐,๐๐๐

ศูนย์ต่อสู้เอาชนะ
ยาเสพติดประจ่า
อ่าเภอ จ่านวน 1
แห่ง

47,000

-

-

-

-

67,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๓๙

แบบ ผ. ๐๒

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
70 ของผู้ได้รับ
เชิญ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในเรืองการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ร้อยละ 60
-

เกิดการรวมพลัง
กลุ่มสตรีอย่าง
ยังยืน

หน่วยงาน
หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
ขอรับเงิน
หลัก
อุดหนุน
ส่านัก
คณะกรรมการ
ปลัดเทศบาล กลุ่มสตรีระดับ
ต่าบล

ปัญหายาเสพติด
ลดลง

-

-

คณะกรรมการ
ศูนย์ต่อสู้
เอาชนะยาเสพ
ติดอ่าเภอ
หนองสูง
-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. ๐๒

๑

ประเพณีท่าบุญเดือนสาม
(กองข้าว) บ้านโนนน้่าค่า
ต่าบลหนองสูงเหนือ

สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ๕๐๐ คน

๒

ประเพณีท่าบุญเดือนสีเพ็ง
บ้านคันแท ต่าบลหนองสูง

สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิน

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ๕๐๐ คน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีท่าบุญ
ร้อยละ ๖๐ มี
เดือนสีเพ็ง คง
ความประทับใจใน อยู่ตลอดไป
กิจกรรม

ส่านักปลัด

คณะ
กรรม
การบ้าน
คันแท

๓

ประเพณีท่าบุญพระ
สืบสาน อนุรักษ์
เวสสันดร(บุญมหาชาติ)บ้าน ประเพณีท้องถิน
นาหนองแคน ต่าบลหนอง
สูง

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ๕๐๐ คน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีท่าบุญ
ร้อยละ ๖๐ มี
พระเวสสันดร
ความประทับใจใน คงอยู่ตลอดไป
กิจกรรม

ส่านักปลัด

คณะ
กรรม
การบ้านนา
หนองแคน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๑๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๑๕,๐๐๐

๒๕๖๓
๑๕,๐๐๐

๒๕๖๔
๑๕,๐๐๐

๑๔๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ มี
ความประทับใจใน
กิจกรรม

ประเพณีท่าบุญ
เดือนสาม(กอง
ข้าว) คงอยู่
ตลอดไป

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ส่านักปลัด

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
คณะ
กรรม
การบ้านโนน
น้่าค่า หมู่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. ๐๒

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก
ส่านักปลัด

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

คณะ
กรรม
การบ้านหนอง
สูง
หมู่ 2
คณะ
กรรม
การบ้านหนอง
สูง
หมู่ ๘
-

๔

ประเพณีท่าบุญเบิกแผนก
บ้านนาหนองแคน ต่าบล
หนองสูง

สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิน

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ๕๐๐ คน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีท่าบุญ
ร้อยละ ๖๐ มี
เบิกแผนก คงอยู่
ความประทับใจใน ตลอดไป
กิจกรรม

๕

ประเพณีท่าบุญเบิกแผนก
บ้านหนองสูง หมู่
๑,๒,๓,๔,๗,๘ ต่าบลหนอง
สูงเหนือ

สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิน

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ๕๐๐ คน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีท่าบุญ
ร้อยละ ๖๐ มี
เบิกแผนก คงอยู่
ความประทับใจใน ตลอดไป
กิจกรรม

ส่านักปลัด

๖

ท่าบุญเข้าวัดกลางสนาม
สืบสาน อนุรักษ์
คาราวะรูปปั้นหลวงปู่กงแก้ว ประเพณีท้องถิน

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ๑๐๐ คน

๑๐,๐๐๐

0

0

0

ส่านักปลัด

-

100,000

95,000

95,000

รวม 6 โครงการ

-

๑๔๑

95,000

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีท่าบุญ
ร้อยละ ๖๐ มี
เข้าวัด คงอยู่
ความประทับใจใน ตลอดไป
กิจกรรม
-

-

-

คณะ
กรรม
การบ้านนา
หนองแคน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการ สาหรับประสานโครงการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง เส้นบ้าน
ป่าเม็ก หมู่ 5 ต.หนอง
สูง เชื่อม บ้านวังไฮ หมู่
2 ต.ภูวง

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

๒

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังบ้านหนองสูง
ใหม่ หมู่ ๖ ต.หนองสูง
เหนือ
อ.หนองสูง เชื่อม บ้าน
หนองกะปาด หมู่ ๖ ต.
คาชะอี อ.คาชะอี

-เพื่อให้มีถนนในการ ถนนดินลูกรัง ยาว ๒,๐๐๐
คมนาคมที่สะดวก เมตร จานวน ๑ เส้นทาง
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

๑๔๒

ถนนลาดยางได้รับการ
ซ่อมแซม ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
จานวน ๑ เส้นทาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๑
๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๕๐ ได้ใช้
ประโยชน์จาก
ถนนสาธารณะ

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๕๐ ได้ใช้
ประโยชน์จาก
ถนนสาธารณะ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบจ.
-ทางหลวง
ชนบท

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

กองช่าง
อบจ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง
(ลงลูกรัง) เส้นบ้านป่า
เม็ก หมู่ 5 ต.หนองสูง
เชื่อม บ้านหนองโอ
ต.โนนยาง

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

ถนนดินลูกรัง ยาว
๒,๐๐๐ เมตร จานวน ๑
เส้นทาง

๔

ก่อสร้างถนนลาดยาง/
คสล./ถนนดิน บ้าน
หนองสูงใหม่ หมู่ ๖ หมู่
,7 ต.หนองสูงเหนือ
อ.หนองสูง เชื่อม บ้าน
หนองกะปาด หมู่ ๖ ต.
คาชะอี อ.คาชะอี

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

-กว้าง ๘ เมตร ยาว
๒,๐๐๐ เมตร
-ตามแบบ อบจ.
มุกดาหาร

๑๔๓

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๑,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑,๐๐๐,๐๐๐

2,000,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๔
๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๕๐ ได้ใช้
ประโยชน์จาก
ถนนสาธารณะ
-

ประชาชนร้อย
ละ ๕๐ ได้ใช้
ประโยชน์จาก
ถนนสาธารณะ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบจ.

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

กองช่าง
อบจ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
๕

๖

โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง เส้นหนอง
สูง-โป่งแดง(ช่วงบ้าน
หนองแต้ หมู่ ๑ ต.หนอง
สูง ถึง บ้านวังไฮ หมู่ 2
ต.ภูวง
ก่อสร้างถนนลาดยาง/
คสล./ถนนดิน เส้น
สานักงานป่าไม้ อ.หนอง
สูง หมู่ ๔ ต.หนองสูง
เชื่อม ถนนลาดยางบ้าน
หนองโอ-หนองฮี ต.โนน
ยาง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

๑๔๔

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนลาดยางได้รับการ
ซ่อมแซม ยาว ๓,๐๐๐
เมตร จานวน ๑ เส้นทาง

-กว้าง ๘ เมตร ยาว
๑,๕๐๐ เมตร
-ตามแบบ อบจ.
มุกดาหาร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๑,๕๐๐,๐๐๐

-

๒๕๖๒
๑,๕๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑,๕๐๐,๐๐๐

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๔
๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๕๐ ได้ใช้
ประโยชน์จาก
ถนนสาธารณะ
-

ประชาชนร้อย
ละ ๕๐ ได้ใช้
ประโยชน์จาก
ถนนสาธารณะ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบจ.
-ทางหลวง
ชนบท

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร
-ทางหลวง
ชนบท

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
๗
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อให้มีถนนในการ
กว้าง 6.00 เมตร
ถนนลาดยางสายบ้านหนองสูง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 1,600 เมตร
ใหม่ หมู่ 6 ต.หนองสูงเหนือ –
และปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
บ้านกกไฮ หมู่ 2 ต.คาชะอี อ.
หรือตามแบบแปลน
คาชะอี
อบจ.กาหนด
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
บ้านหนองสูง หมู่ 7 เส้น สาย
หนองสูง

รวม .....8......โครงการ

เพื่อให้มีถนนในการ
กว้าง 5.00 เมตร
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 400 เมตร
และปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือตามแบบแปลน
อบจ.กาหนด
-

๑๔๕

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
4,570,000

๒๕๖๒
4,570,000

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

2,000,000

1,000,000

-

-

11,5๐๐,๐๐๐

16,07๐,๐๐๐

5,๕๐๐,๐๐๐

๕,๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๕๐ ได้ใช้ คุณภาพชีวิตที่
ประโยชน์จาก ดีขึ้น
ถนน
สาธารณะ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร

ผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนมี
ร้อยละ 60 มี คุณภาพชีวิตที่
ความพุงพอใจ ดีขึ้น
-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

ขุดลอกหนองแคน บ้าน
นาหนองแคน หมู่ 2 ต.
หนองสูง อ.หนองสูง
(ดาเนินการแล้ว ปี 60)

เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
เพื่อการเกษตร

-จานวน ๑ แห่ง

๒

ขุดลอกห้วยซันตอนล่าง
ถึง ห้วยบังอี่
บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 ต.
หนองสูง

เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
เพื่อการเกษตร

๓

ขุดลอกลาน้าสายปุ่ง
(ข้างวัดวารีวรวิหาร ถึง
ห้วยบังอี)่ บ้านป่าเม็ก
หมู่ ๕ ต.หนองสูง อ.
หนองสูง

เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
เพื่อการเกษตร

๑๔๖

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
500,000

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
1,000,000

-กว้าง ๑๕ เมตร ยาว
๑,๐๐๐ เมตร
-จานวน ๑ เส้น

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-กว้าง ๑๐ เมตร ยาว
๖๐๐ เมตร
-จานวน ๑ สาย

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร

ครัวเรือนเกษตรกร
ในพื้นที่ร้อยละ ๖๐
มีน้าใช้การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

-

ครัวเรือนเกษตรกร
ในพื้นที่ร้อยละ ๖๐
มีน้าใช้การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร

-

ครัวเรือนเกษตรกร
ในพื้นที่ร้อยละ ๖๐
มีน้าใช้การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔

ขุดลอกห้วยบักสางบ้าน
ป่าเม็ก หมู่ ๕ ต.หนอง
สูง อ.หนองสูง

เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
เพื่อการเกษตร

-กว้าง ๑๐ เมตร ยาว
๘๐๐ เมตร
-จานวน ๑ สาย

๕

ขุดลอกห้วยม่วงตอนล่าง เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
ถึงห้วยบังอี่
เพือ่ การเกษตร
บ้านนาหนองแคน หมู่
๒ ต.หนองสูง อ.หนอง
สูง –บ้านวังไฮ หมู่ ๒ ต.
ภูวง

6

ขุดลอกห้วยถ้าบ้าน
เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
คันแท หมู่ ๔ ต.หนองสูง เพือ่ การเกษตร
อ.หนองสูง

๑๔๗

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

-กว้าง ๒๐ เมตร ยาว
๒,๐๐๐ เมตร
-จานวน ๑ สาย

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

-กว้าง 5 เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร
-จานวน ๑ สาย

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร
-

ครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นที่
ร้อยละ ๖๐ มีน้า
ใช้การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

-

ครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นที่
ร้อยละ ๖๐ มีน้า
ใช้การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร

-

ครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นที่
ร้อยละ ๖๐ มีน้า
ใช้การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
640,000

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

7

ขุดลอกหนองเขียดบ้าน เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
โนนน้าคา
เพือ่ การเกษตร
หมู่ 5 ต.หนองสูงเหนือ
อ.หนองสูง

กว้าง 80.00 เมตร ยาว
80.00 เมตร ลึก 4.00
เมตร

8

ขุดลอกหนองปู่ตา
บ้านโนนน้าคา
หมู่ 5 ต.หนองสูงเหนือ
อ.หนองสูง

เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
เพื่อการเกษตร

กว้าง 80.00 เมตร ยาว
80.00 เมตร ลึก 4.00
เมตร

640,000

-

-

9

ขุดลอกห้วยน้าคาบ้าน
โนนน้าคา
หมู่ 5 ต.หนองสูงเหนือ
อ.หนองสูง

เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
เพื่อการเกษตร

กว้าง 80.00 เมตร ยาว
200.00 เมตร ลึก 4.00
เมตร

1,600,000

-

-

๑๔๘

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร

ครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นที่
ร้อยละ ๖๐ มีน้า
ใช้การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

-

ครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นที่
ร้อยละ ๖๐ มีน้า
ใช้การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร

-

ครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นที่
ร้อยละ ๖๐ มีน้า
ใช้การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ที่

โครงการ

10 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
Check Dam(แบบหิน
ผสมผสาน) ห้วยคันแท
บ้านหนองสูง หมู่ ๗ ต.
หนองสูงเหนือ และ
บ้านคันแท หมู่ ๔ ต.
หนองสูง อ.หนองสูง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
เพื่อการเกษตร

11 ก่อสร้างฝายน้าล้น(แบบ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
สปริงเวย์) ห้วยม่วง
เพือ่ การเกษตร
ตอนล่าง บ้านนาหนอง
แคน หมู่ ๒ ต.หนองสูง
เชื่อมเขตพื้นที่บ้านวังไฮ
หมู่ ๒ ต.ภูวง อ.หนองสูง

๑๔๙

-กว้าง ๒๐ เมตร
-จานวน ๒ แห่ง

-กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘
เมตร
-จานวน ๑ แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ครัวเรือน
เกษตรกรใน
พื้นที่ร้อยละ
๖๐ ได้มีน้าใช้
เพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือน
เกษตรกรใน
พื้นที่ร้อยละ
๖๐ ได้มีน้าใช้
เพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร
-กรม
ทรัพยากรน้า
-กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร
-กรม
ทรัพยากรน้า
-กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

12 ก่อสร้างฝายน้าล้น(แบบ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
สปริงเวย์) ห้วยดาน
เพือ่ การเกษตร
บ้านนาหนองแคน หมู่
๒ ต.หนองสูง อ.หนอง
สูง

-กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘
เมตร
-จานวน ๑ แห่ง

๑3 ก่อสร้างฝายน้าล้นห้วย เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
คันแท ตอนล่าง บ้าน
เพือ่ การเกษตร
คันแท หมู่ ๔ ต.หนองสูง
อ.หนองสูง

-ตามแบบมาตรฐาน
-จานวน ๑ แห่ง

๑๕๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
-

-

-

-

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ครัวเรือน
เกษตรกรใน
พื้นที่ร้อยละ
๖๐ ได้มีน้าใช้
เพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ครัวเรือน
เกษตรกรใน
พื้นที่ร้อยละ
๖๐ ได้มีน้าใช้
เพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร
-กรม
ทรัพยากรน้า
-กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
-กรม
ทรัพยากรน้า
-กรม
ชลประทาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

๑4 ขุดสระน้าเพื่อ
การเกษตร ตามอานาจ
หน้าที่ของ อบจ.
มุกดาหาร

เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้า
เพื่อการเกษตร
แก้ไขปัญหาฝนทิ้ง
ช่วง

-ตามแบบ อบจ.มุกดาหาร
-จานวน ๒๐ แห่ง
-บ้านคันแท หมู่ 4

๑5 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร(รถไถปั่น/โซ
ล่าเซล)
ในพื้นที่ตาบลหนองสูง

เพิ่มแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร แก้ไข
ปัญหาฝนทิ้งช่วง

-ตามแบบมาตรฐาน
-จานวน ๑๐ แห่ง

รวม …๑5...โครงการ

-

-

๑๕๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

19,380,๐๐๐

๑1,๐๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

๒5,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครัวเรือน
เกษตรกรที่
ร่วมโรงการ
ร้อยละ ๖๐
ได้มีน้าใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี
ครัวเรือน
เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ ๖๐
ได้มีน้าใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
-กองช่าง
อบจ.
มุกดาหาร

-กรม
ทรัพยากรน้า

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

-

แบบ ผ.05
รายละเอียดโครงการ สาหรับประสานโครงการพัฒนา
จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ.05

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหรือ(PARA AC.) :
(เสนอโดย บ้านหนองสูง หมู่
๔,บ้านนาหนองแคน,บ้าน
คันแท)
จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตบ้านหนองสูงหมู่ 4
ต.หนองสูงเหนือ
เส้น ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองสูง หมู่ 4 –ถนน
ทางหลวงหมายเลข 2370

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-บ้านหนองสูง หมู่ที่ ๘,๑ กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร (จากหน้าวัดกลาง
สนาม ถึง ถนนถนนทางหลวง)
-บ้านนาหนองแคน กว้าง ๔ เมตร ยาว
๙๐๐ เมตร (จากสามแยกในหมู่บ้าน ถึง
ส้านักสงฆ์วัดภูถ้าช้าง)
-บ้านคันแท หมู่ ๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว
๓,๐๐๐ เมตร(จากสามแยก ถึง วัดถ้้า
จ้าปาฯ)

2,600,000

-

-

-

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๕๐ ได้ใช้ คุณภาพชีวิต
ประโยชน์จาก ที่ดีขึ้น
ถนน
สาธารณะ

กว้าง 7 เมตร ยาว 400 เมตร

3,000,000

-

-

ผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนมี
ร้อยละ 60 มี คุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจ ที่ดีขึ้น

1,800,000

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

7,500,000

152

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ.05

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เส้น ที่ท้าการ
ไปรษณีย์ ถึง หน้าวัดไตรภูมิ
ต.หนองสูงเหนือ

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300
เมตร หนา 0.05 เมตร

3,500,000

๒๕๖๒
-

4

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหรือ(PARA AC.) สาย
บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 ถึง
บ้านโนนน้้าค้า หมู่ที่ 5 ต.
หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง
เจาะบ่อบาดาลประปาประจ้า
หมู่บ้าน*(เสนอโดย บ้านดงมะ
แหน่ง(จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพื่อให้มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

4,17๐๐,๐๐๐

4,17๐๐,๐๐๐

บริการงาน
สาธารณูปโภค
น้้าประปา เพื่อ
อุปโภค-บริโภค

-ระบบประปาหมู่บ้านบ้านดง
มะแหน่ง ในการเจาะบ่อ
น้้าประปา พร้อมก่อสร้างหอ
ถังสูงส่งน้้า พร้อมวางท่อส่งน้้า
จ้านวน ๑ แห่ง
-

-

-

๑,๓๐๐,๐๐๐

20,770,000

5,970,000

1,30๐,๐๐๐

5

รวม 5 โครงการ

-

๒๕๖๑

153

๒๕๖๓
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้ใช้รถใช้ถนน
ร้อยละ 60 มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

-

ผู้ใช้รถใช้ถนน
เส้นนี้ร้อยละ
60 มีความพึง
พอใจ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

กองช่าง

-

ครัวเรือนร้อย
ละ ๙๐ ได้รับ
การบริการ
น้้าประปา

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

กองช่าง

-

-

๒๕๖๔
-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ขุดลอกห้วยคาเหี้ย บ้านหนอง
สูงใหม่ หมู่ 6

เพิ่มพื้นที่รองรับกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

2

ขุดลอกสระสะอาด บ้านหนอง
สูงใหม่ หมู่ 6

เพิ่มพื้นที่รองรับกักเก็บน้า
เพื่อการอุปโภค-บริโภค

-

รวม 2 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้าง 10 เมตร ยาว
1,500 เมตร ลึก 4
เมตร

แบบ ผ.05

๒๕๖๑

๒๕๖๒

-

1,000,000

พื้นที่รองรับ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
20 ของเดิม

ปัญหาการ
คลาดแคนน้า/
น้าท่วม ลดลง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
หน่วยทหาร
พัฒนา/กรม
ทรัพยากรน้า

เนื้อที่ 3 ไร่ ลึก 4
เมตร พร้อมก่อสร้าง
รั้วล้อมรอบ

-

1,500,000

พื้นที่รองรับ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
20 ของเดิม

ปัญหาการ
คลาดแคนน้า/
น้าท่วม ลดลง

หน่วยทหาร
พัฒนา/กรม
ทรัพยากรน้า

-

0

2,500,000

-

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

154

๒๕๖๓

0

๒๕๖๔

0

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ.06
รายละเอียดโครงการ สาหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

๑

โครงการเทศบาลยิ้ม

๒

โครงการเทศบาลร่วมใจลดพลังงานหาร
สอง (มาตรการประหยัดพลังงานของ
เทศบาล)

๓

โครงการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตเทศบาล

๔

โครงการจัดนิทรรศการการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- เพื่อสร้างความประทับใจแก่
ประชาชน คณะ
ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ
ผู้บริหาร สมาชิก
และบริการเชิงลุก
สภา พนักงาน
- เพื่อสร้างความรู้สึกอันดีระหว่าง
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นา/ ๑ ครั้ง/ปี
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นา ในการ
ทางานร่วมกัน
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาล
บุคลากรเทศบาล/
ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
ตลอดทั้งปี
การประหยัดพลังงาน
- เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานของเทศบาล
- เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขต
ประชาชนในการนามาพัฒนาการ
เทศบาล/ ๒ ครั้ง/ปี
ทางานให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนในเขต
ของเทศบาลให้ประชนทั่วไปได้
เทศบาล/๑ ครั้ง/ปี
รับทราบ
๑๕๕

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๙๐ พึง
ความรู้สึกที่ดี
พอใจต่อ
ต่อเทศบาล
เทศบาล

พลังงานลดลง เทศบาล
ร้อยละ ๑
ประหยัด
พลังงานมาก
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อมูลร้อยละ ทราบถึงความ
สานัก
๙๐ มี
พึงพอใจของ
ปลัดเทศบาล
ประสิทธิภาพ ประชาชน
ประชาชนร้อย ประชาชนได้
สานัก
ละ ๕๐ ได้รับ รับทราบ
ปลัดเทศบาล
ทราบข้อมูล
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสาร
ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนทั่วไป/
ตลอดทั้งปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

๕

โครงการสายด่วนรับใช้ประชาชน

- เพื่อเพิ่มช่องทางและอานวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน

๖

โครงการศูนย์บริการร่วม (One Stop
Service)

- เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ประชาชน

ประชาชนในเขต
เทศบาล/ตลอดทั้งปี

-

-

-

-

๗

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานบุคคล

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
พนักงานในเรื่องต่างๆ

บุคลากรเทศบาล/
๑ ครั้ง/ปี

-

-

-

-

๘

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน
สารบรรณ

- เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรของ บุคลากรเทศบาล/
เทศบาลตาบลบ้านเหลื่อมได้มคี วามรู้
๑ ครั้ง/ปี
เกี่ยวกับงานสารบรรณ
- เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลสามารถ
ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณได้ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-

-

-

-

๑๕๖

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ได้รับ
ความสะดวกใน
การบริการ
ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ได้รับ
ความสะดวกใน
การบริการ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานร้อย
ละ ๖๐
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานร้อย
ละ ๖๐

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การรบริการที่
รวดเร็ว
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การบริการที่
รวดเร็ว
บุคลากร
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง
บุคลากร
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
๙

โครงการ
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล หลักสูตร “การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน”

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้
ความสามารถและเพิ่มทักษะให้แก่
บุคลากรในเทศบาลได้มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด
๑๐ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาล
บุคลากรเทศบาล หลักสูตร “การพัฒนา พัฒนาความรู้ความสามารถในการ
บุคลิกภาพและศิลปะการพูด”
พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด
- เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลได้รู้
เทคนิคที่ใช้ในการพูดจาก
ประสบการณ์จริงของทยากร
- เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลได้ฝึก
ทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
บุคลากรเทศบาล/
๑ ครั้ง/ปี

บุคลากรเทศบาล/
๑ ครั้ง/ปี

๑๕๗

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๖๐

บุคลากร
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง

เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๖๐

บุคลากร
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนในเทศ
เทศบาล/ตลอดทั้งปี

๑๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
- เพื่อให้เทศบาลมีระบบเครือข่าย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ wifi ของเทศบาล คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ตาบลหนองสูงเหนือ
เพือ่ ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ
เครือข่ายเพิ่ม
- เพื่อให้การทางานเกิดความสะดวก
รวดเร็ว
- เพื่อให้บุคลากรสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อจัดให้มีมุมอินเตอร์เน็ต wifi
สาหรับประชาชน
๑๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ ประชาชนในเขต
ของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูล
เทศบาล/ตลอดทั้งปี
ข่าวสารของเทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๕๘

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๖๐

บุคลากรของ
เทศบาล
สามารถ
ทางานได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว

ประชาชนร้อย
ละ ๕๐ ได้รับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสาร

ประชาชนได้
รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
บุคลากรเทศบาล/
๑ ครั้ง/ปี

๑๓ โครงการศึกษาวิจัยระบบการบริหารงาน - เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
เจ้าหน้าที่เทศบาลที่มีต่อการ
บริหารงานของเทศบาลในด้านต่างๆ
- เพื่อรับทราบปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน
ของเทศบาล
- เพื่อหาข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการบริหารงานของเทศบาล
เพื่อเป็นการสร้างส่วนราชการให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
๑๔ โครงการลดขั้นตอนการให้บริการ
- เพื่ออานวยความสะดวกและ
ประชาชนในเขต
ประชาชน
ตอบสนองความต้องการของ
เทศบาล/ตลอดทั้งปี
ประชาชนสูงสุด

๑๕๙

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ข้อมูลที่ได้มี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๙๐

มีข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและ
สามารถไป
ปรับปรุงการ
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
ได้

ประชาชนร้อย ประชาชน
ละ ๖๐ ได้รับ ได้รับบริการที่
การบริการที่ รวดเร็ว
รวดเร็ว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

๑๕ โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
บุคลากรเทศบาล/
๒ ครั้ง/ปี

- เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- เพื่อให้บุคลากรเทศบาลสามารถ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้
อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน
อย่างถูกต้อง
๑๖ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล
ตลอดปี ในเขต
และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบ้าน และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบล เทศบาล
เหลื่อม ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมใน
บ้านเหลื่อม ผู้มีคุณธรรม และ
การปฏิบัติราชการ และให้บริการ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และ
ประชาชนดีเด่น
ให้บริการประชาชนดีเด่น

๑๖๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

บุคลากร
เทศบาลร้อย
ละ ๙๐ มี
ความรู้และ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง

บุคลากร
เทศบาล
สามารถปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร
ฯ

เทศบาลมี ผล พนักงานมี
การปฏิบัติงาน กาลังใจในการ
ที่เกณฑ์ดี
ปฏิบัตหิ น้าที่
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๗ โครงการจัดทาแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศเทศบาล (IT Master Plan)

- เพื่อเตรียมการรับมือการเติบโต
ของสิ่งเหล่านี้ ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน
และเตรียมการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
อนาคต
- เพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑๘ โครงการจัดทาภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน - เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึง
ของเทศบาล
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาใช้บริการต่างๆ
๑๙ โครงการจัดทาแผนผังกาหนด
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

- เพื่อพัฒนาองค์กรตามนโยบายของ
รัฐบายในการสนองตอบความ
ต้องการและอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
บุคลากรเทศบาล/
๑ ครั้ง/ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

สานักงานเทศบาล
๒ ครั้ง/ปี

-

-

-

-

บุคลากรเทศบาล/
๒ ครั้ง /ปี

-

-

-

-

๑๖๑

ตัวชี้วัด
(KPI)
บุคลากร
เทศบาลร้อย
ละ ๙๐
สามารถ
ทางานได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ได้รับ
บริการที่
รวดเร็ว

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
บุคลากร
เทศบาลมี
ความรู้เรื่อง
เทคโนโลยี

ประชาชน
ได้รับสะดวก
และรวดเร็วใน
การในการใช้
บริการ
ประชาชนร้อย ประชาชน
ละ ๙๐ ได้รับ ได้รับสะดวก
บริการที่
และรวดเร็วใน
รวดเร็ว
การในการใช้
บริการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒๐ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรของเทศบาล

- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
บุคลากรของเทศบาล
- เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลสามารถ
นาความรู้ไปปรับใช้ในการทางานให้
เกิดประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง
๒๑ โครงการบริการประชาชนล่วงหน้า
- เพื่อให้บริการประชาชนล่วงหน้า
ก่อนเวลาทาการ ช่วงพักเที่ยง
ก่อนเวลาทาการ ช่วงพักเที่ยง วันเสาร์
วันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ โดยไม่รวมวันเสาร์ที่ตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์
๒๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
- เพื่อเทศบาลสามารถจัดเก็บรายมาก
จัดเก็บและพัฒนารายได้เชิงรุก
ขึ้นและเป็นการอานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการเสียภาษี
รวม 22 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
บุคลากรเทศบาล/
๑๒ ครั้ง/ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

บุคลากรเทศบาล/
ตลอดทั้งปี

-

-

-

-

ประชาชนในเขต
เทศบาล/๒ ครั้ง/ปี

-

-

-

-

-

0

0

0

0

๑๖๒

ตัวชี้วัด
(KPI)
บุคลากรร้อย
ละ ๙๐ มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ได้รับ
บริการที่
รวดเร็ว
สามารถ
จัดเก็บรายได้
มากกว่าร้อย
ละ ๑๐๐
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
บุคลากร
สานัก
เทศบาลสามารถ ปลัดเทศบาล
ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
สะดวกและ
รวดเร็วในการใน
การใช้บริการ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเสียภาษี
-

สานัก
ปลัดเทศบาล
กองคลัง

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานการพาณิชย์

ที่
๑

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ - เพื่อให้ประชาชนมีน้าประปาที่มี
ประปา
คุณภาพใช้ทุกครัวเรือน
- เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการใช้บริการของ
ประปาเทศบาล
1 โครงการ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนในเขต
เทศบาล/
ตลอดทั้งปี

๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

-

0

0

0

0

๑๖๓

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ได้รับ
ความสะดวก
ในการใช้
น้าประปา
-

ประชาชนมี
น้าประปา
ใช้ได้สะดวก
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การประปา

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

แบบ ผ. ๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม
 แผนงานสาธารสุข

ที่

โครงการ

๑

โครงการกิจกรรม ๕ ส.

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เพื่อทาให้หน่วยงานมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ น่าทางาน
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สานักงานเทศบาล/
๒ ครั้ง/ปี

๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

-

0

0

0

0

๑๖๔

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

บุคลากร
สถานที่ทางาน
เทศบาลพึง น่าอยู่
พอใจร้อยละ
๙๐
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ
-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

๒

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาตู้เหล็ก
เก็บแฟ้มเอกสาร
สาหรับงาน
สานักงาน

เพื่อจัดหาตู้เหล็ก
บานเลื่อนกระจก
สาหรับงาน
สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
๑) เป็นตู้เหล็ก ๔ ชั้นๆ ๑๐ ช่อง
๒) มีล้อเลื่อน
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก.
(ปี ๖๑ : จานวน ๒ หลัง)
ตู้เหล็กชนิด ๒ บานเลื่อนกระจกใส จานวน ๓ ตู้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
๒) บานเลื่อนกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้
๓) ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ แผ่น สามารถปรับระดับได้
ตามต้องการ
๔) มีล้อเลื่อน
๕) ได้รับมาตรฐาน มอก.
(ปี ๖๑ : จานวน ๓ หลัง)

๑๖๕

แบบ ผ. ๐๘

๒๕๖๑
(บาท)
๒๒,๐๐๐

๑๘,๕๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

-

-

๒๕๖๔
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

๓

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อจัดหาตู้เหล็ก
เก็บแฟ้มเอกสาร
ชนิด ๒ บาน

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารขนาด ๒ บาน (มอก.)
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
(ปี ๖๑ : จานวน 3 หลังๆละ 5,500 บาท)
(ปี ๖๒ : จานวน 4 หลังๆละ 5,500 บาท)
(ปี ๖๓ : จานวน 3 หลังๆละ 5,500 บาท)
(ปี ๖๔ : จานวน 3 หลังๆละ 5,500 บาท)
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือ
ตามข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน

4

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อจัดหาตู้เหล็ก
เก็บแฟ้มเอกสาร
สาหรับงาน
สานักงาน

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง จานวน 1 หลัง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
๑) เป็นตู้เหล็ก ๔ ชั้นๆ ๑๐ ช่อง
๒) วัสดุทั้งหมดเป็นเหล็ก
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือ
ตามข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน

๑๖๖

แบบ ผ. ๐๘

๒๕๖๑
(บาท)
๑๖,๕๐๐

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
22,000
16,500

4,000

-

๒๕๖๔
(บาท)
16,500

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
กองคลัง
กอง
สาธารณสุข

สานัก
ปลัดเทศบาล
และ
กองสาธารสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ประเภท

ที่

แผนงาน

หมวด

5

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อจัดหาโต๊ะ
อเนกประสงค์
สาหรับใช้งานของ
เทศบาล

โต๊ะอเนกประสงค์ จานวน 50 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
๑) ผิวหน้าโต๊ะเป็นเหล็ก
2) ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความร้อน หรือวัสดุ
คงทน
๔) มีเหล็กคาดรับน้าหนักหน้าโต๊ะ
5) ขาโต๊ะพับได้
๗) ขนาด พื้นที่หน้าโต๊ะ หน้ากว้าง 0.75 เมตร
หน้ายาว 1.80 เมตร
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือ
ตามข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อจัดหาโต๊ะหมู่
บูชา ใช้ประกอบพิธี
ต่างๆ

โต๊ะหมู่บูชา จานวน ๑ ชุด ประกอบไปด้วย
(1)ทาด้วยไม้สักความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว
(2) มีฐานรองโต๊ะหมู่ (3) มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือ
ตามข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน

‘

6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๑๖๗

แบบ ผ. ๐๘

๒๕๖๑
(บาท)
-

๙,๕๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
125,000 125,000

-

๒๕๖๔
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

7

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

8

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

9

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

10 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ให้มีเครื่องมือในการ จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จานวน ๑
กาจัดฝุ่นอาคาร
เครือ่ ง
สานักงาน
-สามารถดูดฝุ่นและน้าได้
-เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือ
ตามข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อจัดหาระบบ
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนด
โทรศัพท์แบบตู้สาขา (ระบบภายในสานักงาน)โดยจัดซื้อหรือจ้างตาม
(ระบบภายในอาคาร ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กาหนดหรือตาม
สานักงาน)
ข้อเท็จจริงราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบันท้องตลาด
ที่เป็นปัจจุบัน
ให้มีเก้าอี้สาหรับ
จัดซื้อเก้าอี้สาหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการใน
ประชาชนผู้มาติดต่อ สานักงานเทศบาลฯ เป็นเก้าอี้แถวแบบ๔ ที่
ราชการ
นั่ง จานวน 2 ชุด โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์กาหนดหรือตามข้อเท็จจริงตามราคา
ท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน
ให้มีชั้นวางหนังสือ จัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบโชว์ปกมีชั้นวางไม่น้อย
แบบโชว์ปก
กว่า 4 ชั้น จานวน 2 ตัว โดยจัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือตามข้อเท็จจริงตาม
ราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน
๑๖๘

แบบ ผ. ๐๘

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๑๓,๐๐๐
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑๐,๐๐๐

-

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

๔,๖๐๐

-

-

-

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

๑1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของ
บุคลากร

12 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของ
บุคลากร

13 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของ
บุคลากร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้
- หน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.เคลือบเมลามิน
- ข้างหนาไม่น้อยกว่า 18 มม.
- ลิ้นชักเมลามินหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.
- มีขนาดความยาว 1.20 เมตร
กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.75 เมตร
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือตาม
ข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3
เครื่อง มีลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อตามราคากลางของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กาหนด
เครื่องคอมพิวเตอร์(สาหรับประมวลผล) จานวน 3
เครื่อง
โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อตามราคากลางของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กาหนด
๑๖๙

แบบ ผ. ๐๘

๒๕๖๑
(บาท)
3,0๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

5,600

2,500

60,000

30,000

๒๕๖๔
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

14 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของ
บุคลากร

15 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของ
บุคลากร

16 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของ
บุคลากร

17 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของ
บุคลากร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
สานักงาน จานวน 3 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อตามราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กาหนด
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อตามราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กาหนด
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดา จานวน
4 เครื่อง โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อตามราคา
กลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กาหนด
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Lnk Tank Printer) จานวน 3 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อตามราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กาหนด

๑๗๐

แบบ ผ. ๐๘

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
51,000
-

-

๒๕๖๔
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

-

กองคลัง

21,000

-

9,900

3,300

สานักปลัด
กองคลัง
กอง
สาธารณสุข

8,600

4,300

สานักปลัด
กอง
สาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

ที่

แผนงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แบบ ผ. ๐๘

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

26,800

-

กองช่าง

-

๑๐๐,๐๐๐

-

กองช่าง

-

๑๐๐,๐๐๐

-

กองช่าง

หมวด

ประเภท

18 แผนงาน
การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
การเกษตร

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
การปฏิบัติงานด้าน
การเกษตร

-จัดซื้อรถล้อเข็นอเนกประสงค์ แบบ ๒ ล้อ
ช่วงวางของยาวไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ตัวรถ
กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด

19 แผนงาน
การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหาเครื่องสูบ
น้า แบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์เบนซิน
สาหรับสูบน้าในการ
ช่วยเหลือประชาชน

-

-

20 แผนงาน
การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
การเกษตร

- เพื่อให้เกษตรกรมี
น้าใช้การเกษตร
ตลอดช่วงฤดูทา
การเกษตร

เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง จานวน 2 เครื่อง
-เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้าได้ ๑,0๐๐ ลิตรต่อนาที
ขนาด ๕ แรงม้า
โดยมีคุณลักษณะ
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ สานักงานงบประมาณ
-ติดตั้งเครื่องสูบน้า(ดีเซล) ขนาด ๑๐ แรงม้า
-โรงพักระบบสูบน้า จานวน 1 แห่ง
-วางท่อส่งน้า ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๓๐๐ เมตร

-

21 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

ให้ประชาชนมีน้า
เพื่ออุปโภค-บริโภค
ที่ ได้มาตรฐาน

-ติดตั้งเครื่องกรองน้าประปา จานวน ๑ เครื่อง
(รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.หนองสูงเหนือ
กาหนด)

-

๑๗๑

๒๕๖๑
(บาท)
๖,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

22 แผนงาน
การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การการปฏิบัติงาน
ปรับแต่ง
สภาพแวดล้อม เป็น
ต้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1.เครื่องตัดหญ้าแบบ ล้อจักรยาน จานวน 2
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
-เครื่องยนต์ขนาดไม่นอยกว่า 5 แรงม้า
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว
-รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
-ความจุถังน้ามันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร
-พร้อมใช้งาน
-มีอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมบารุงเบื้องต้น
2.เครื่องตัดหญ้าแบบ ข้ออ่อน จานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
-เครื่องยนต์ขนาดไม่นอยกว่า 1.5 แรงม้า
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
-พร้อมใช้งาน
--มีอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมบารุงเบื้องต้น
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือ
ตามข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน

๑๗๒

แบบ ผ. ๐๘

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
12,000
-

๒๕๖๔
(บาท)
12,000

11,000

11,000

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ที่

แผนงาน

23 แผนงาน
การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ การ
รวบรวมข้อมูล สถิติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1.กล้องถ่ายภาพ ระบบจิจิทอล จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-เป็นกล้องคอมแพค(Compact Digital Camera)
-ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่
เซ็นเซอร์ภาพ(Image Sensor)
-มีระบบแฟลชในตัว
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่าง
สะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
-สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยัง
คอมพิวเตอร์ได้
-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
-พร้อมใช้งาน
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือ
ตามข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน

๑๗๓

แบบ ผ. ๐๘

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
35,000
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ที่

แผนงาน

24 แผนงานการศึกษา

หมวด
ครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานที่การ
ปฏิบัติงานได้
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) จานวน 3 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU
-ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหะ
กรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
-มีระบบฟอกอากาศ เช่นแผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า(Electric grids หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า
(lonizer) เป็นต้น สามารถจับอนุภาค ฝุ่นละออง และ
อุปกรณ์สามารถทาความสะอาดได้
-มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์

แบบ ผ. ๐๘

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
84,000
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือตาม
ข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน

๑๗๔

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

ที่

แผนงาน

25 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หมวด
คุรภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า - เพื่อจัดหาและ
และวิทยุ
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์คาม
โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์
บอกทางแยกบริเวณ
ถนนทางแยกร่วม
และในบริเวณชุมชน
- เพื่อการลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์บอก
ทางแยกบริเวณถนนทางแยกร่วมและในบริเวณชุมชน
จานวน ๓ จุด ดังนี้
จุดที่ ๑ โค้งหน้าวัดไตรภูมิ บ้านหนองสูง หมู่ที่ ๒
จุดที่ ๒ สามแยกบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๑
จุดที่ ๓ สามแยกบ้านป่าเม็ก หมู่ที่ 5
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
๑) มีดวงโคมไฟกระพริบเตือน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร
๒) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์
๓) โคมผลิตจากโพลีคาร์บอกเนตคุณภาพดี แข็งแรง
ทนทาน
๔) บรรจุหลอดไฟชนิด LED จานวนไม่น้อยกว่า ๑๗๐
LED สีเหลือง
๕) เสาขนาดสูง ๓ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
๓ นิ้ว ทาจากเหล็กพ่นกันสนิม
๖) ไฟกระพริบเป็นระบบไฟพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar sell) ไม่ต้องเดินสายไฟ
จัดซื้อตามข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็น
ปัจจุบัน
๑๗๕

แบบ ผ. ๐๘

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
100,000

๒๕๖๔
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

ที่

แผนงาน

26 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หมวด
คุรภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทางานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ชุดดับเพลิง จานวน ๕ ชุด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) เป็นชุดดับเพลิงแบบมาตรฐาน
-แบ่งออกเป็น เสื้อดับเพลิง เป็นเนื้อผ้าใบ มีผ้าร่มกันน้าซับ
ใน มีแถบสะท้อนแสงที่รอบอกและรอบชายเสื้อ และ
กางเกงดับเพลิง เป็นเนื้อผ้าใบ มีผ้าร่มกันน้าซับใน เอวมีสาย
เอี๊ยม มีแถบสะท้อนแสงรอบขากางเกง
2) ถึงมือดับเพลิงชนิดหนังยาวหุ้มข้อทนความร้อน
3) หมวกดับเพลิงชนิดหงอนเดียวทาด้วยไฟเบอร์กลาส
แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก โครงในหมวกเป็นชนิด
ลอยตัว มาพร้อมผ้าคลุมต้นคอด้านหลังเย็บติดเป็นชั้นเดียว
4) รองเท้าบูทเชฟตี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ที่มีลักษณะดังนี้
- ผลิตจากยางธรรมชาติ ผสมยาง SBR (Styrene
Butadiene Rubber) ทนไฟ และทนน้ามัน
- บุซับในด้วยผ้าฝ้าย cotton 100 %
- ป้องกันน้ามัน กรดด่างและไขมัน
- พื้นส้นชนิดกันลื่น
- เสริมความปลอดภัยด้วยหัวรองเท้าเหล็ก
5) ผ้าคลุมศรีษะตลอดถึงส่วนคอผ้าคลุมศรีษะหนาสองชั้น
เย็บติดเป็นชั้นเดียว
๑๗๖

แบบ ผ. ๐๘

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
6๐,๐๐๐
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

27 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
ไฟฟ้าและ ประสิทธิภาพการ
วิทยุ
ทางานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

28 สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

29 สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
จานวน 5 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-พร้อมใช้งาน มี ตัวเครื่อง แท่นซาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสา
ยาง และเหล็กพับ
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือตาม
ข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน
ครุภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 2 เครื่อง
การเกษตร การป้องกันและ
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ระงับการแพร่
-ปริมาณการฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
ระบาดของโรค
-ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
ไข้เลือดออก
-กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือตาม
ข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน
ครุภัณฑ์ ส่งเสริมการออก
เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง(เคลื่อนย้าย) จานวน 2 ตัว
ไฟฟ้าและ กาลังกายของ
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
วิทยุ
ประชาชนโดยการ -ตู้ลาโพงขนาด ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
เต้นประกอบจังหวะ -มีแอร์มขยายเสียงในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
ดนตรี
-สามารถรองรับสัญญาณ บูลทุธ มีช่องเสียบ USB และ SD
CARD
-ไมค์ลอย 2 ตัว โดยจัดซื้อตามข้อเท็จจริงตามราคา
ท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน
๑๗๗

แบบ ผ. ๐๘

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
60,000
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

-

59,000

-

59,000

กอง
สาธารณสุข

-

14,000

14,000

-

กอง
สาธารณสุข

๒๕๖๑
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

ที่

แผนงาน

30 สาธารณสุข
‘

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ที่ดินและ ยานพาหนะ
สิ่งก่อสร้าง และขนส่ง
-ค่าครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
-บริการการ
สาธารณสุขอื่น ใน
การช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
และพื้นที่ใกล้เคียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
-รถตู้กู้ชีพกู้ภัย ขนาด แรงม้า จานวน ๑ คัน
-อุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
มาตรฐานตาม
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กาหนดหรือ
ตามข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน

๑๗๘

แบบ ผ. ๐๘

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๘๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
ที่

แผนงาน

31 เคหะและชุมชน
‘

32 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ที่ดินและ ยานพาหนะ
สิ่งก่อสร้าง และขนส่ง
-ค่าครุภัณฑ์

บริการด้านการ
ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ และการ
ป้องกันภัยสาธารณะ
และงานอื่นๆ เป็น
ต้น

-รถบรรทุกติดตั้งกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ
-ติดตั้งเครนไฮโดลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า
ขนาดเครื่องยนต์กาลังสูงสุดไม่น้อยกว่า
๑๓๐ แรงม้า
สามารถยกน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กาหนดหรือตามข้อเท็จจริงตามราคา
ท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
-ค่าครุภัณฑ์

เพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินการใน
การจัดงาน กิจกรรม
กลางแจ้ง ต่างๆ

เวทีสาเร็จรูป จานวน 1 หลัง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-โครงสร้างเป็นวัสดุที่มั่นคงถาวร แข็งแรง
-พื้นเวทีเป็นวัสดุที่สามารถรองรับน้าหนัก
ได้ และเป็นวัสดุที่คงทนไม่บวมน้า
-สามารถถอดประกอบเพื่อเคลื่อนย้ายได้

๒๕๖๑
(บาท)
2,500,000

รวม 2,794,200

๑๗๙

แบบ ผ. ๐๘

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
2,500,000

๒๕๖๔
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

120,000

590,100

3,102,300

1,898,500

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นแบบที่
กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
๑.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินคุณภาพยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ คะแนน
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย
๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๒.๓ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน
๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
(๒) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
(๑๑) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕)
๓.๕ กลยุทธ์ (๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)
๓.๘ แผนงาน (๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) รวมคะแนน ๑๐๐
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เทศบาลตาบล หนองสูงเหนือ ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ ๓ .๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สาคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓
.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้แบบสาหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ( Performance Indicators)
(๒) แบบบัตรคะแนน( Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ ( Result FrameworkModel (RF))
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(๔) แบบเชิงเหตุผล( Logical Model)
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน( Process Performance Measuament System (PPMS))
(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving
Method
(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Method)
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment Model)
(๑๐) แบบประเมินตนเอง ( Self-Assessment Model)
(๑๑) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (๑) –(๑๐) หรือ
เป็นแบบผสมก็ได้
เชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)
เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ ( Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ ( Impact)
๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทา
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan (www.dla.go.th)
๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔
.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต (เช่น จะทา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยากและบาง
เรื่องอาจทาไม่ได้
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ๔ ประการ
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย
๑) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(
Political Environment)
๒) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (
Economic Environment)
๓) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (
Social Environment) และ
๔) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (
Technology)

การเมือง
(Political)
เศรษฐกิจ
(Economic)

สังคม
(Social)
องค์กร
(Organization)

พัฒนา เติบโต อยู่รอด

วิทยาการ
(Technology
จากแผนภาพ เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ)มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ๔ ประการดังที่กล่าวมาแล้ว
เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประการ ดังนี้
๑) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น ๒ ระดับ ได้แก่
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น
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ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรค
การเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น
ในอนาคต อานาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ การรวมอานาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอานาจการปกครอง ( Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานในเทศบาล จึง
จาเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกาหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับ
หมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง
๒) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทาให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา
อื่นๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ องค์กร
อิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทางานของ อปท. เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจากัดขอบเขตการตัดสินใจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร
อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทางาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน ตลอดจนปัญหาความ ยากจน ความเหลื่อมล้าของรายได้ ของประชาชนจะสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น
ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ ( Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่ง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสาคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้
๓) การปรับตัวเข้ากับสังคม (
Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่
ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่
เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

185
บุคลากรในเทศบาลจาเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นที่
ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม
เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสาคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือ
แก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร
๔) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่
เป็นประจา เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทาเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสาคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจา ก็จะ
นามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
ทันเหตุการณ์
๔
.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(รวมถึงองค์ประกอบสาคัญของข้อมูลเพื่อนาไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
๒) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๓) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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ภาคผนวก
-แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
3.5 กลยุทธ์
(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
3.8 แผนงาน
(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ
(5)
รวมคะแนน
100

2. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนน
พิจารณา
เต็ม
ที่ได้
1.ข้อมูล
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
สภาพทั่วไป (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะ (3)
และข้อมูล
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า
พื้นฐานของ ลักษณะของไม้ /ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
องค์กร
การเลือกตั้ง ฯลฯ
ปกครองส่วน 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
(2)
ท้องถิ่น
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และช่วงอายุ
และจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษาสาธารณสุข อาชญากรรม (2)
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า (2)
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ (2)
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
(2)
ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
(2)
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ (2)
ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการประชุม (3)
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ประเด็น
การพิจารณา
2 . การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOTAnalysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W –Weakness (จุดอ่อน)
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น
ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
15
(2)

(1)
(2)
(2)
(2)
(2)

(2)
(1)

(1)

ประเด็น
การพิจารณา
3. ยุทธศาสตร์
3.1
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
3.3
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(65)
(10)

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(10)
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
(10)
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ของแต่ละ
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
(Positioning) นาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

(5)

(5)
(5)
(5)
(5)

ประเด็นการ
พิจารณา
3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5)

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.10 ผลผลิต/ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ (5)
โครงการ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวม 100

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้ (5)
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
รวม
100

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
การพิจารณา
1.การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา

2. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

3. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(10)

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
(DemandAnalysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบ ด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิง
(10)
ปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่
ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่
ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการ
(10)
นาเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของวัสดุครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

ประเด็น
การพิจารณา
4 . แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
5. โครงการ
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
พัฒนา
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
5.1 ความชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
ของชื่อโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โครงการ
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
(ผลผลิตของ
ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
โครงการ ) มี
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน
ความชัดเจน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
นาไปสู่การตั้ง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม
งบประมาณได้
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
ถูกต้อง
5.4 โครงการมี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
ความสอดคล้อง แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
กับแผน
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
ยุทธศาสตร์ 20 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ปี
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(10)

(60)
(5)

(5)

(5)

(5)

ประเด็น
การพิจารณา
5.5 เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ )
มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ Thailand
4.0

5.7 โครงการ
สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5)

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ (5)
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผน
(5)
พัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่ง
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

ประเด็น
การพิจารณา
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการใน
การจัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4)ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของ
การนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ /เทศบัญญัติ
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกาหนด มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ตัวชี้วัด ( KPI)และ ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
สอดคล้องกับ
(effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
วัตถุประสงค์และผล กาหนดความพึงพอใจการกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผล
ที่คาดว่าจะได้รับ
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
5.12 ผลที่คาดว่าจะ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
ได้รับสอดคล้องกับ พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะ
เจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวม

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

100

